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APRESENTAÇÃO

A presente edição da Revista Jurídica da Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho da 15ª Região tem como temário principal artigos produzidos a partir da
exitosa experiência do III Seminário Internacional da entidade. Realizado em setembro
de 2010, na acolhedora cidade de Montevideo, o conclave dedicou-se ao Meio Ambiente
do Trabalho no Século XXI.
Juristas de Uruguai, Colômbia, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile trouxeram temas
atuais e polêmicos das condições de trabalho em seus países, e necessárias reflexões
sobre os problemas comuns dos Estados latino-americanos. Parte dos trabalhos
apresentados foi transformado em artigos, com especial destaque para a conferência de
abertura do professor Emérito da Faculdade de Direito da Universidade da República
(Uruguai), Héctor Hugo Barbagelata.
Além dos estudos dos conferencistas, a Revista Jurídica da Amatra XV faz publicar
a sentença proferida pela juíza Maria Inês de Cerqueira César Targa, em ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e outras entidades de defesa de trabalhadores
expostos a danos ambientais, em face das empresas Shell Brasil Ltda. e Basf S.A. A
demanda, conhecida como “caso Shell/Basf”, teve ampla repercussão na mídia internacional
e busca a reparação de danos causados por contínua poluição ambiental à saúde de
trabalhadores e familiares, que se ativaram ou simplesmente residiram no local conhecido
como Recanto dos Pássaros, no Município de Paulínia, Estado de São Paulo.
Ao decidir pela publicação não só de artigos doutrinários, mas também de uma
sentença judicial de excepcional conteúdo, a Amatra XV busca enriquecer o panorama
jurídico dedicado à saúde do trabalhador. Mas também, e sobretudo, demonstrar a
efetividade de tais estudos, quando chamados a interpretar fatos de uma realidade ruidosa
que cada vez mais se apresenta ao Poder Judiciário.
Assédio moral e sexual foram, também, objeto de abordagem por parte dos autores
dos escritos ora apresentados, chamando a atenção a identidade de abordagens que há
em países da América do Sul. Aliás, a ponte erigida, a permitir o contato constante, o
mútuo conhecimento de realidades geograficamente tão próximas, deve ser mais e mais
pavimentada. E é este o propósito da Amatra XV, ao organizar e realizar seus seminários
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internacionais, bem como ao empenhar-se para que os estudos ali apresentados, e outros
tantos correlatos, fiquem registrados e sirvam de fonte acessível aos cultores e aplicadores
do Direito Laboral, no Brasil e em outras nações.
Aos que se dedicaram na realização do conclave internacional, especialmente aos
juízes Manoel Carlos Toledo Filho, José Roberto Dantas Oliva, Guilherme Guimarães
Feliciano e Robson Adilson de Moraes, assim como ao ilustre jurista uruguaio Mario
Garmendia, externo, em nome da Amatra XV, os mais sinceros agradecimentos. Convido
todos à leitura dos artigos que seguem, e á inafastável reflexão que trazem consigo.
Flávio Landi
Presidente da Amatra XV
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MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
EN EL SIGLO XXI(*)

Héctor-Hugo Barbagelata(**)

1. Introducción
Hay una serie de televisión que lleva el título de seis mil millones de otros, que
está formada por magníficos retratos vivientes (y parlantes) de gente común de todas
partes del mundo, de todas las etnias y de todas las lenguas. Anoche, apareció la figura
de una sencilla anciana, la cual se limitó a pronunciar estas sabias palabras: “Cuando se
es viejo, sólo se deberían decir cosas importantes y definitivas” y luego de una breve
pausa, agregó: “Pero es difícil”.
Es difícil, he aquí mi problema para responder adecuadamente a la invitación, que
tanto aprecio y agradezco, de abrir vuestro seminario internacional.
En todo caso, comenzaré por una simple comprobación, se trata del hecho de
que cuando se consulta en Internet sobre el medio ambiente de trabajo, lo primero que
llama la atención es la cantidad de estudios y publicaciones que se concentran en
puntualizaciones sobre el concepto y la definición del tema, incluso hay mensajes de
estudiantes que piden aclaraciones a ese respecto.
Lo cual es explicable, sea por la necesidad de precisar las cuestiones comunes y
las particularidades respectivas del medio ambiente de trabajo, y del medio ambiente global,
sea por la permanente renovación y múltiples cambios de los elementos que conforman
ambos.
En una rápida mirada encontraremos entre los factores que alteran permanentemente
el cuadro: de ambas realidades: las innovaciones en los métodos, en las técnicas de
producción y en los materiales, así como los cambios en los comportamientos sociales,
y en la interrelación y diversificación de dichos factores.
(*) El presente artículo es la versión de la Conferencia de Apertura del 3º Seminário Internacional da AMATRA XV.
(**)Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de Montevideo de la Universidad de la República (Uruguay) y
Doctor en Economía y Legislación Obrera de la Universidad de París — Sorbonne.
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En todo caso, el medio ambiente, de trabajo, integrado en el medio ambiente general,
forma una madeja en la que se mezclan diversas cuestiones relacionadas con la influencia
y significación cuantitativa y cualitativa de ellas, en la vida de los seres humanos.
De este modo, cobran especial importancia una muy grande cantidad de situaciones
que parecen baladíes, pero que en cada tiempo y en cada comunidad condicionan el
medio ambiente de trabajo de los individuos singularmente considerados, como ya lo
advertía lúcidamente el doctor Villermé en su famosa investigación de 1840.
Así por ejemplo, para hacerse una idea del medio ambiente de trabajo de cada cual,
cuenta: la distancia desde la respectiva vivienda al establecimiento, así como los medios
de locomoción cuando existen, sus comodidades y el lapso que insume cada viaje, lo
cual inevitablemente se suma al tiempo de permanencia en el local de trabajo y restringe
la libertad de cada trabajador.
Por otro lado, cuenta la hora en que estas cosas y el propio trabajo transcurren, en
particular los turnos nocturnos, los desequilibrantes turnos alternados y rotatorios, y
demás cuestiones vinculadas con el medio ambiente general y el de trabajo, (Recuerdo
a ese propósito, que en una historia del trabajo en Suecia se señalaba que hasta avanzado
el siglo pasado, antes que las cosas allí comenzaran a cambiar, si bien era frecuente que
las empresas que se establecían en lugares remotos facilitaran viviendas a los obreros
que contrataban, la crudeza del clima hacía que un despido con inmediata entrega de la
vivienda equivaliese a una sentencia de muerte del trabajador y de su familia, o sea que
había una única opción: aguantar lo que se le impusiese o morir en defensa de su
dignidad).
Así las cosas, resulta lógico, que todo lo que se haga en favor del medio ambiente
y de las condiciones sociales en general tendrá, casi seguramente, efectos favorables
sobre el medio ambiente de trabajo, aunque, desde luego, en este último, radican
problemas propios que requieren una atención específica.
En efecto, el medio ambiente de trabajo opresivo, incómodo, peligroso o descuidado
en sus condiciones de seguridad, pone en primer plano la afectación de la vida y de la
dignidad de las personas que trabajan, por las iniquidades y los riesgos a veces mortales
que provoca y basta pensar en la terrible situación por la que han pasado y en que han
quedado los treinta y tres mineros chilenos quienes, por ahora, por suerte y por su
coraje, su profesionalidad y capacidad de supervivencia, han salvado sus vidas, que la
empresa desaprensivamente descuidó, y que si la suerte y su voluntad los sigue acompañando tendrán que continuar resistiendo por mucho tiempo más, en una situación
límite.
Además, el medio ambiente de trabajo reclama permanentemente nuevas formas de
encarar las relaciones entre las personas en las situaciones de convivencia forzosa que se
dan en el ámbito de la empresa, con su secuela de conflictos de variadas causas, incluidos
los acosos y la discriminación por diversísimos motivos. Y no hay duda que la atención
que hoy reciben esos problemas, como también el trabajo forzoso o esclavo, la
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desigualdad del trato de las trabajadoras, o el trabajo infantil (todos los cuales son tan
antiguos como el trabajo mismo), solo han llegado a entenderse y recibir la atención
del derecho, a favor de significativos cambios en las costumbres, a lo que hay que
agregar la discusión sobre las prerrogativas, los límites y las responsabilidades de los
empresarios y de las autoridades, tanto como la institución y la actuación de los sindicatos
y de los órganos de control con participación obrera.
Asimismo, debe tomarse en cuenta la significación del medio ambiente de trabajo
en relación con la productividad de las empresas y un larguísimo etcétera.
***
Ahora bien, si miramos el tema desde el ángulo de los protagonistas de las relaciones
laborales y cotejamos sus diversas actitudes ante el medio ambiente de trabajo,
descubrimos otra perspectiva, de singular interés.
Por de pronto, advertimos que ante la referida problemática se pueden señalar
diferentes respuestas de los empresarios.
Una primera actitud, que los especialistas en el tema califican como reactividad
medio ambiental, se caracteriza porque las acciones de los empresarios en ese ámbito,
se limitan a la introducción de los cambios mínimos exigidos por las autoridades.
Es cierto que también se cuenta en muchos países con un numeroso grupo de
empresarios que persiguen lo que da en llamarse proactividad medio ambiental. Son
aquellos que adoptan voluntariamente medidas que van más allá de lo que se les exige
por las autoridades y tratan de reducir el impacto sobre el entorno natural y artificial, al
mismo tiempo que procuran mantener las mejores relaciones posibles con el personal.
Existe también una extensa categoría de titulares de empresas que no cuidan el
medio ambiente de trabajo, ni en lo material, ni en lo humano, lo cual ocurre sobre todo
cuando la vigilancia de la administración del trabajo es deficiente y el movimiento sindical
está poco desarrollado o no ha tomado suficiente conciencia de estos problemas.
A su vez, entre los trabajadores individualmente considerados se cuentan los atentos
al cumplimiento de todas las medidas requeridas o aconsejadas para evitar o atenuar la
acción de agentes peligrosos. Estos trabajadores son los que también saben exigir que
se les provea de los medios necesarios para la prevención y para la normalidad de la
actividad. Lo cual no excluye que siga habiendo trabajadores que se resisten, por
ignorancia o despreocupación, a hacer uso de los medios de protección necesarios o no
denuncian los incumplimientos, la desconsideración de que son víctimas, la discriminación o el acoso de la dirección, los supervisores o los compañeros de trabajo.
En cuanto al Estado, parece claro que, a través de sus diversos medios y con su
autoridad, tiene una enorme responsabilidad, tanto en la conservación y el mejoramiento
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del medio ambiente en general como el que puede lograrse sobre las condiciones que
debe reunir el medio ambiente de trabajo, y la vigilancia que debe ejercerse sobre el
cumplimiento de dichas condiciones.
Respecto de las actitudes de los gobiernos en materia de seguridad industrial hay
que anotar con sorpresa, que no sólo se advierte una deficiente atención y vigilancia en
esta materia, sino que incluso en un país económicamente desarrollado como Italia, el
Ministro de Hacienda acaba de expresar en una asamblea pública, según recogió la
prensa, que “la Ley n. 626 que legisla las reglas de las seguridad en el trabajo es un lujo
que Italia no puede permitirse”.
Sin comentarios y pasemos la página.
***
Es oportuno destacar en esta primera aproximación al tema, la importancia que
han alcanzado en estos últimos tiempos los estudios sobre las múltiples facetas del
medio ambiente de trabajo lo cual se evidencia en la extensísima bibliografía a la que se
remiten las obras recientes.
Así, por ejemplo el volumen de Pilar Piñeiro García sobre La gestión medioambiental
y su impacto en la competitividad, publicado por el Consejo Económico y Social de España
hace pocos meses, el cual, aunque circunscrito a la consideración del medio ambiente de
trabajo en su proyección económica, incluye una bibliografía, que aunque básicamente
recoge sólo estudios e investigaciones cumplidos en España y en los Estados Unidos,
cubre 28 páginas en cuerpo 10.
De todo lo cual resulta que, sin perjuicio de la necesaria atención del derecho a
la problemática del medio ambiente global, el de trabajo reclama una protección especial, la
cual conforma un cometido propio e indelegable de la legislación y del Derecho del
Trabajo. El cual cada día alcanza mayor importancia.

***
En lo que a mi participación respecta, en cumplimiento de la honrosa misión de
abrir estos debates, trataré de no invadir los temas propuestos a los demás participantes,
circunscribiéndome a destacar brevemente la importancia, que en esta materia, como en
todas las del Derecho del Trabajo, ha alcanzado actualmente el enfoque desde la perspectiva
de los derechos humanos. Y su consideración por el bloque de constitucionalidad.
Para entrar en materia, partiré de la significación del trabajo en la vida humana,
cuestión que es, al mismo tiempo, la justificación de todos los temas que le conciernen,
desde el ángulo de los derechos fundamentales.
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II. Dimensión del trabajo
Como todos sabemos, el trabajo humano fue mutando a través de los siglos, así
como su prestigio individual y social.
De hecho, de negativo, discriminatorio y servil el trabajo fue virando hasta
convertirse en el eje y sustento de la existencia de la inmensa mayoría de las personas.
Además, en función de la variedad de oficios y ocupaciones, el trabajo se consolidó
como un signo de identificación; de modo que cada cual, además de tener su propio
nombre, se individualiza socialmente por su trabajo, tanto como por su condición de
desocupado o jubilado.
El trabajo está tan integrado e identificado con cada persona y condiciona tanto la
vida de cada cual, que la protección del medio ambiente de trabajo y demás condiciones
de trabajo por el derecho, comparte el primer rango con los demás derechos
fundamentales.
Así las cosas, las nuevas condiciones de vida y de trabajo que los inventos y sus
aplicaciones han generado en los últimos decenios, han llevado a algunos autores a
poner en duda la subsistencia del papel central del trabajo en las sociedades del futuro.
***
Es el caso de Dominique Méda, la cual, en un libro que alcanzó amplia difusión y
estima, titulado provocativamente: El trabajo — un valor en peligro de extinción, al tratar
de la progresiva extensión de los progresos tecnológicos, se aplicó a considerar la
posibilidad de “sociedades sin trabajo”, tomando en cuenta que, en su opinión: “el
trabajo no es una categoría antropológica, o sea un rasgo invariable de la naturaleza
humana o de las civilizaciones” (p. 27, de la ed. en español).
No obstante, casi todos los que examinan este punto continúan aceptando que las
condiciones materiales para esa profunda transformación que implicaría la pérdida del
protagonismo social del trabajo, no sólo no están dadas, sino que no aparecen en un
horizonte próximo.
La por ahora insuperable falta de condiciones con ese alcance, ha sido ilustrada
recientemente recordando una afirmación que, por los años 30 o 40 del siglo pasado,
habría formulado John Maynard Keynes, quien habría creído poder pronosticar que
antes de cien años los progresos de la técnica conducirían a un acortamiento drástico de
la jornada diaria y semanal. Por lo cual, este eminente economista, entendía que la gran
preocupación de las sociedades, de ese, ya relativamente próximo futuro, debería ser la
de encontrar la forma apropiada de llenar el tiempo liberado del trabajo.
El hecho es que, aunque una fuerte corriente doctrinal e incluso los sindicatos de
muchos países — como es el caso de los de Brasil y Uruguay —, reclaman la reducción
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de la jornada, sin pérdida de salario, para incrementar el empleo, las cosas no están
ocurriendo en la forma que Keynes vaticinaba y no es posible ignorar que, en algunos
países europeos, se han lanzado iniciativas para el retorno a jornadas semanales que
ultrapasan largamente las clásicas de 48, y 44 horas, que por mucho tiempo se miraron
como el máximo admisible. Asimismo, en estos días, en Chile se está dando con fuerza
una nueva vuelta de tuerca a la flexibilización del tiempo de trabajo, a través de una
iniciativa, para la creación por ley del llamado Banco de horas, que no reconoce límite
para la jornada diaria y ni siquiera ofrece compensaciones económicas.
Ante ese panorama, no hay más remedio que seguir pensando que, en el mejor de
los casos, la inmensa mayoría de los mortales — entre los 18 y los 65 o 70 años
de edad —, seguirá viviendo un tercio del total de su existencia bajo el medio ambiente
de su trabajo, con sus riesgos, y con los conflictos que la convivencia forzosa y las
acciones empresariales y de los propios trabajadores provocan.
Todo lo cual, quiere decir que el medio ambiente de trabajo seguirá teniendo una
muy grande importancia y por lo tanto, queda confirmado que es absolutamente necesario
que reciba una protección especializada del Derecho del trabajo.
III. La pr
otección de los trabajador
es ante los efectos del medio ambiente de trabajo
protección
trabajadores
Conforme al nuevo eje de la integración e interpretación del Derecho laboral,
también la protección ante los efectos negativos del medio ambiente de trabajo, debe
cumplir y desarrollar lo preceptuado por el Bloque de constitucionalidad de los derechos
humanos, que está integrado, tanto por las disposiciones de las constituciones políticas
de los respectivos Estados, como por las normas internacionales sobre derechos
humanos-laborales incluidas las adoptadas por la OIT.
Las cuales normas, son actualmente entendidas en una gran cantidad de
ordenamientos como de aplicación inmediata.
Tal enfoque, que reconoce la visión pionera de Süssekind, ha tenido un importante
desarrollo por la acción de los tribunales constitucionales y aun de la jurisdicción
ordinaria en un muy grande número de países, según lo han puesto en evidencia
investigaciones y comentarios recientes, como los de Xavier Beaudonnet, Wolfang
Däubler, Oscar Ermida Uriarte, etc.
Dentro de ese grupo de países, se destacan los progresos cumplidos en España, en
Portugal y en Alemania, así como en varios de América latina, particularmente
en Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela, así como, en menor medida, en
Canadá y Sudáfrica y varios otros.
En Brasil y en Uruguay, han habido avances, retrocesos o simplemente ceguera
respecto de los alcances y aplicaciones del Bloque de constitucionalidad de los derechos
humanos laborales.
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Un avance muy reciente en Uruguay, resulta de algunos fallos de tribunales de
trabajo que se adoptaron fundándose en el referido Bloque. Estos progresos han sido
seguidos y en cierto sentido consagrados, por el ingreso de dicho Bloque de
constitucionalidad, bajo su propio nombre, al sistema del derecho procesal del trabajo
por la Ley n. 18.566.
A su vez, hay avances en la jurisprudencia laboral de Brasil. Así por ejemplo, el
presidente de la ABRAT (Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas), Dr. Luiz
Salvador, acaba de llamar la atención sobre dos fallos recientes (el último de los cuales
solamente tiene nueve meses de dictado) de una Juez (la Dra. Claudia Reina), que
actualmente se desempeña en la 61ª vara laboral de Rio de Janeiro.
En esas sentencias, la magistrada desarrolla con amplitud las cuestiones relacionadas
con el medio ambiente de trabajo en las situaciones de assedio moral, dando por entendido
que, aunque no se cuente con legislación infraconstitucional apropiada, el juzgador
puede dictar sentencia desarrollando el principio constitucional que consagra como
bien supremo la dignidad de las persona humana el cual se expresa tanto en el art. 1º,
siguientes y concordantes, como en los arts. 5º, inc. x, y 170 de la Constitución Federal
de Brasil, a lo que la magistrada agrega — completando el Bloque de constitucionalidad,
aunque sin darle ese nombre — el respaldo de la Declaración Universal de Derechos
Kumanos y demás normas internacionales sobre estos derechos.
En cuanto a la consideración del daño moral derivado del acoso, el Dr. Salvador
trae a colación una sentencia anterior de la misma magistrada, cuando se desempeñaba
en la 5ª Vara de Trabajo de Niterói, donde dejó establecido que el análisis de los daños
morales: “es de suma importancia en el derecho del trabajo por ser un derecho social,
especie del género de los derechos humanos y fundamentales, los cuales no pueden
dejar de ser reconocidos como asociados al derecho fundamental de la dignidad humana”.
***
En Argentina, donde la Corte Suprema de la Nación, ha reconocido, desde hace
algún tiempo y con mucha fuerza a partir de la reforma constitucional de 1994, la
aplicación directa del Bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, siempre se
advierten avances en la aplicación de los principios y disposiciones resultantes. Es el
caso de una recientísima sentencia, puesto que data del 17 de agosto de 2010. En ella,
la Corte Suprema, acogiendo lo aconsejado por la Procuradora Fiscal, declara
inconstitucional el artículo de la ley de Riesgos de trabajo que limita la indemnización
del daño moral en el caso de un accidente de trabajo, fundándose en que tal disposición
no resulta acorde con los lineamientos constitucionales que mandan tener en cuenta
que la vida humana tiene un valor que no resulta apreciable tan sólo sobre la base de
criterios exclusivamente materiales, como los que tiene en cuenta la referida ley.
En este punto, no puede dejarse de tener presente que esta declaración de
inconstitucionalidad es un salto con garrocha por encima de uno de los principios
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básicos sobre los que se asentó, desde los albores del siglo pasado el derecho de los
accidentes del trabajo (que es precisamente lo que consagraba el artículo 15 de la ley de
Resgos de trabajo Argentina, que ha sido declarado inconstitucional por esta sentencia).
En efecto, todo el sistema de la reparación de los accidentes de trabajo se había
establecido, tanto si la prestación la efectivizaba el patrón directamente, como si era a
través de una aseguradora, abarcando todos los casos con solo resultar que el siniestro
era a causa o en ocasión del trabajo (salvo el dolo del trabajador).
Pero indemnización bajo ese sistema no es integral sino parcial, a menos que se
pruebe el dolo o culpa grave del empleador en el cumplimiento de las medidas de
prevención.
De este modo, se daba y sigue dando en muchos países, aquella cruel ironía de
que si un grueso ladrillo caía sobre la cabeza de un obrero de obra, la indemnización
tenía el amparo y las facilidades del derecho del trabajo, pero se ajustaba a importantes
restricciones en su cuantía, pero si rebotaba y caía sobre un transeúnte, tenía todo el
amparo para una reparación integral.
En resumen esta sentencia de la Suprema Corte de la Argentina representa un cambio
sustancial respecto de lo que se ha vivido hasta ahora en un muy grande número de
países y concretamente en la Argentina.
***
En atención a la cada vez mayor importancia que sobre la vida humana y el porvenir
de las sociedades posee el medio ambiente, las más recientes constituciones de América
Latina, como son las de Bolivia y Ecuador, no solamente contemplan estos asuntos
desde la perspectiva de los principios concernientes al trabajo, que figuran en tantísimas
constituciones, sino que le atribuyen a estos temas una regulación especial y concreta.
Es así que la constitución de Bolivia (que es del 2009) dispone en su art. 33 que
“las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado
[y que] el ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de
las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera
normal y permanente”.
Con respecto a este punto, vale la pena remarcar, aunque sea obvio, que ese derecho
proclamado en términos amplios, alcanza a los trabajadores es su lugar de trabajo, lo
cual se confirma por la exigencia del art. 46 de dicha Constitución que, entre otras
cosas, resalta el derecho de toda persona “al trabajo digno, con seguridad industrial,
higiene y salud”.
El art. 49-III de la misma Constitución prohibe además, “toda forma de acoso
laboral”, agregando que la ley “determinará las sanciones correspondientes”.
El art. 34 de dicha Carta enfatiza sobre el particular, al determinar que “Cualquier
persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para
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ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de
la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados
contra el medio ambiente”.
Por otra parte, la condición multiétnica de la población de Bolivia ha movido a
los constituyentes a establecer en el punto II-10 del artículo 30 como derechos de “las
naciones y pueblos indígena originario campesinos” el de “vivir en un medio ambiente
sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”.
Aun hay que señalar que en esta nueva Constitución se ha creado una Jurisdicción
Agroambiental en el art. 185 y ss. con un Tribunal Agroambiental que se rige por los
principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad.
Por su parte, la Constitución de Ecuador que es de 2008: en su art. 27 consagra
“el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”.
Asimismo, en los arts. 14 y 15 de la referida Constitución, ya había quedado
consignado el “derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado”, o sea, lo que la propia constitución califica como derecho al buen vivir,
que debe tenerse como un principio vital tradicional, pues el texto constitucional lo
acompaña de una palabra indígen que expresaría ese principio.
Es necesario complementar lo dicho, señalando que la expresión derecho al buen
vivir en la constitución de Ecuador figura como denominación del capítulo 2º del título
II sobre “Derechos”, donde el Derecho al ambiente sano se desarrolla en la 2ª Sección y
el de Trabajo y seguridad social en el 8º. Desde luego, lo del “buen vivir”, también aquí
abarca el medio ambiente de trabajo.
***
No puede cerrarse esta parte sin recordar que la Conferencia general de la OIT
adoptó en 1977 el Convenio n. 148 que trata específicamente de tres graves y frecuentes
riesgos derivados del medio ambiente de trabajo, o sea la contaminación del aire, el ruido
y las vibraciones, los cuales en el citado convenio se agrupan bajo la denominación
genérica de medio ambiente de trabajo.
Dicho Convenio n. 148 es bastante extenso y detallado, a partir del principio de
que la legislación deberá disponer de medidas para prevenir y limitar los riesgos profesionales
debidos a las referidas contamiaciones, así como proteger a los trabajadores contra tales
riesgos (art. 4º).
Como corresponde, el Convenio n. 148 determina la responsabilidad de los
empleadores en el cumplimiento de esos extremos, pero es importante destacar que, en
este caso, el art. 7º también establece la obligación de los trabajadores de observar las
medidas de protección que se establezcan.
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Como otros convenios, especialmente desde la adopción de la Recomendación n.
113, éste insiste sobre la necesaria consulta y colaboración de las organizaciones
profesionales más representativas de empleadores y trabajadores, en cuanto al
establecimiento de las normas correspondientes y a su control.
El Convenio n. 148 fue completado, en la misma reunión de la conferencia, por la
Recomendación n. 156 la cual desarrolla, con mayor detalle las medidas de prevención
que deben adoptarse por las empresas.
Es de destacar que en el punto 2 de la Recomendación n. 156 se postula la extensión
de todas las normas de estos instrumentos a los trabajadores por cuenta propia.
El Convenio n. 148 ha alcanzado sólo 45 ratificaciones, entre las que se cuentan
de América Latina sólo las de Brasil, Costa Rica, Cuba Ecuador, Guatemala y Uruguay, o
sea que los laboralistas de los demás países, deberían movilizarse en torno de la
ratificación y el cumplimiento del referido Convenio.
Como quiera que sea y aunque el Convenio n. 148 y la Recomendación n. 156
sólo abarcan parcialmente el tema, hay que concluir que este instrumento constituye
para los países traficantes, parte importante del derecho interno sobre el medio ambiente
de trabajo que posee jerarquía constitucional y debe ser rigurosamente cumplido.
IV
IV.. Consideraciones finales
Es generalmente aceptado que fue Robert Owen el primero que puso en evidencia,
entre otros importantes temas, la importancia del medio ambiente de trabajo. Asimismo,
fue el primero que, a través de su prédica y de la puesta en evidencia de los buenos
resultados de su experiencia en el establecimiento textil de New Lanarck, impulsó
importantes avances en las prácticas industriales, demostrando que las mejoras que se
introducen en ese rubro resultan beneficios a también para los empresarios.
Estas cuestiones alcanzaron una nueva forma de ser encaradas cuando Charles
Fourier lanzó, poco tiempo después, la idea un poco loca del Falansterio, basada en el
trabajo atractivo, con una fundamentación que hoy calificaríamos como de psicología
popular.
Según es largamente sabido, estas ideas no tuvieron eco en vida de Fourier, pero
más tarde fueron el origen de algunas experiencias empresariales de larga duración,
como el Familisterio de Guisa y, en todo caso, pasaron a inspirar ideas y prácticas para
la moderna organización de las empresas.
Finalmente hay que decir que aunque la cuestión reclama naturalmente la atención
de los expertos en seguridad industrial e incluso de los innovadores en las técnicas y
los métodos de producción y de prevención también reclama enérgicamente la atención
de los Juslaboralistas respecto de las reglamentación necesaria, cuidando que su
interpretación se ajuste a la preceptiva constitucional y que incluso, a partir de dicha
preceptiva, se interpreten con amplitud y se cubran los vacíos.
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También los laboralistas están comprometidos a realizar el seguimiento de las
innovaciones tecnológicas, tanto para promover el dictado o la extensión de normas,
como para colaborar en su cumplimiento.
En suma, una vez más, estamos convocados a pugnar por el mejoramiento constante
de las condiciones laborales, dentro de las cuales tienen un peso considerable el medio
ambiente de trabajo y las cuestiones conexas.
No está demás recordar en estas palabras finales que el medio ambiente de trabajo
tiene una proyección muy importante al exterior de los establecimientos por chimeneas
y desagües y que sus malas condiciones contribuyen al deterioro del medio ambiente
de la región y, a la larga, del planeta.
Como quedó dicho desde el comienzo de esta exposición, el mejoramiento del
medio ambiente global es favorable para el medio ambiente de trabajo, pero tal afirmación
se debe complementar señalando que el control y la mejora de ese medio ambiente, no
sólo protege a los trabajadores sino también al medio ambiente global en toda la extensión
imaginable.
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EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN FUNDADA
EN MOBBING (*) Y SU
RECEPCIÓN JURISPRUDENCIAL

Alejandro Sudera(**)

I. El mobbing como moda
“Un año se puso de moda el violeta...”. Cuenta la leyenda que así, cierta vez,
comenzó Ackerman una disertación(1).
Recordé esta anécdota(2) cuando comenzó a instalarse el tema del mobbing —
primero en la doctrina, luego en los reclamos de los justiciables, finalmente en
la jurisprudencia —, porque así como la moda es completa(3) o parcialmente(4) cíclica, la
figura en estudio no me parecía sino la conjunción de simples elementos preexistentes
— ya efectivamente regulados —, agrupados bajo un solo y nuevo tipo con denominación distintiva (5), destinada a estar en boga durante algún tiempo, desintegrarse
(*) Vocablo inglés derivado del verbo to mob, que significa acosar u hostigar. Una de las definiciones más utilizadas
de mobbing es la que ha elaborado Heinz Leymann (Mobbing, la persécution au travail. Paris: Du Senil, 1996, cuya
edición original alemana data de 1993), según el cual “el mobbing o terror psicológico en el ámbito laboral consiste
en la comunicación hostil y sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es
así arrastrado a una posición de indefensión y desvalimiento, y activamente mantenido en ella”.
(**) Juez Nacional de 1ª Instancia del Trabajo; Subdirector de la carrera de Especialización en Derecho del Trabajo
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
(1) Sobre el cierre de la edición para la cual entrego este artículo, advierto — no con poca desazón — que el propio
Ackerman ha recordado — y formalizado — su ocurrencia en el número del mes de mayo pasado de la Revista de
Derecho del Trabajo, en su opus titulado “Consideración jurídico — laboral de la llamada responsabilidad social de
la empresa (para una responsabilidad social responsable)”, p. 477. Puesto en la disyuntiva de cambiar el inicio de ésta,
o intentar hacer desaparecer todos los vestigios de aquélla, he optado — ante la indisputable superioridad técnica y
estilística de la versión original — por la variante argentina de no hacer nada, y dejar que el río fluya mansamente.
(2) Debo reconocer que tomé prestada la ocurrencia varias veces, sin aviso previo ni reconocimiento de autoría.
Vayan estas líneas a modo de disculpa.
(3) Se vuelve a usar exactamente lo mismo que años antes había causado furor, y después denuesto.
(4) Se vuelven a utilizar algunos elementos de modas pretéritas combinados con otros de iguales características pero
de distinta época, creando un conjunto aparente nuevo pero que no resulta sino la sumatoria de elementos
preexistentes.
(5) Viejas damas, si se quiere, en ropas nuevas.
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nuevamente en aquellos elementos que la conformaron, para simplemente terminar
quedando en el anecdotario.
Habiendo ya pasado varias temporadas, y con la intacta convicción de estar en
presencia de una conjunción como la ya arriba descripta, me veo forzado a reconocer
que de moda pasajera no tiene nada, y que llegó para quedarse.
Lo que no quiere decir — en modo alguno — que haya echado raíces y se
encuentre creciendo saludablemente, sino que — antes bien — requiere de un tutor(6)
para evitar que se vaya de lado, pierda el equilibrio, y termine caído, tapado por la
yerba mala y arruinado(7).
Ese tutor no podrá sino ser la confluencia de la doctrina y la jurisprudencia,
insoslayables fuentes materiales — y, aún, formales — del Derecho(8).
II. Los elementos pr
eexistentes
preexistentes
Esos elementos, que ya existían en forma autónoma mucho antes de la irrupción
del mobbing en el mundo jurídico, están determinados por valores preferentemente
protegidos, por conductas humanas potencialmente dañinas respecto de esos valores, y
por las regulaciones establecidas para garantizar aquella protección, que conforman plexos
de distinta jerarquía normativa.
La integridad física y psíquica del trabajador, su honra, su reputación, su dignidad,
son objeto pasivo de ataque y daño. La preservación de los mismos es perseguida a
través de fructífera normativa, de muy distinta fuente.
II.I. Las normas supranacionales
Estas normas, integrantes del superior ordenamiento de la Nación merced a la
disposición contenida en el art. 31 de la Constitución Nacional, alcanzaron la indisputable
cúspide de la pirámide normativa con la reforma constitucional de 1994, en virtud de
la cual se les confirió jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22).
(6) Caña o estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla derecha en su crecimiento, en la 6ª acepción del
vocablo, según el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española.
(7) Por utilizar una metáfora que podría resultar atribuible al inefable Chauncey Gardiner de “Desde el jardín”, de
Jerzy Kosinski.
(8) Según la contundente aserción realizada por Julio Cueto Rúa, en su Fuentes del derecho (ABELEDO-PERROT.
Argentina, 1994. p. 30), “la ley adquiere el más alto grado de potencia para su voz cuando habla a través de la
sentencia”. Explica este autor que “la jurisprudencia cumple la inestimable función de otorgar progresivamente un
sentido concreto a las abstracciones de las normas jurídicas generales, a punto tal que de éstas puede predicarse que
significan lo que las sentencias dictadas ponen de evidencia que ellas significan”, y que “en los países de tradición
romanista, la doctrina integra y especifica la significación genérica de las prescripciones normativas. Por virtud de
esa integración, también la jurisprudencia gana condición de fuente formal y material del Derecho”.
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a) Declaración Universal de los Derechos Humanos
El art. 23 de esta Declaración, aprobado por las Naciones Unidas en 1948(9) —
cuyo art. 1º ya dispone que “todos los seres humanos… deben comportarse fraternalmente(10) los unos con los otros” — establece que (numeral 1) “toda persona tiene
derecho al trabajo… (en) ...condiciones equitativas y satisfactorias...”.
b) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(11)
Su art. I dispone que “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”, mientras que el V consagra su “derecho a la protección de
la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y
familiar” y el XIV el “derecho al trabajo en condiciones dignas”.
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos
Más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, por haber sido esa ciudad la
sede — en 1969 — de la conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos
Humanos, en cuyo transcurso se celebró. Su art. 5º establece que “1. Toda persona
tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 2. Nadie debe ser
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, mientras
que el 11 dispone que “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
II.II. La garantía constitucional
El art. 14 bis(12) de la Constitución Nacional establece que “el trabajo en sus diversas
formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor...”.
(9) Proclamada mediante la resolución de su Asamblea General, del 10.12.1948.
(10) Abajo Olivares se me ha anticipado a desaconsejar como paradigma de comportamiento fraternal el llevado
adelante por Caín respecto de su hermano Abel, en su opus Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito laboral. 2. ed.
ampl. Buenos Aires: LexisNexis, 2006. p. 288.
(11) Aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada en 1948 en Bogotá, Colombia.
(12) Curiosa denominación la de este artículo, que no resulta sino un compendio del amplio plexo normativo de
derechos sociales incorporados con rango constitucional por la reforma de 1949 — derogada por un bando militar
dictado por un gobierno de facto — impuesto en apretado racimo por los hechos y relaciones de fuerza aún
subsistentes en 1957. El irregular Convencional Constituyente mandó a incorporar “a continuación del art. 14” un
“artículo nuevo” que nunca llamó art. 14 bis, pero que así habría de ser conocido para la posterioridad. Que debería
entonces ser llamado como pretendió la imprecisión del Constituyente “artículo nuevo”, lo cual — a cincuenta años
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Con buen tino, en relación con la imprescindible pregunta relativa a qué debe
entenderse por “condiciones dignas de labor”, a las que hacen referencia tanto esta norma
constitucional como las supranacionales ya transcriptas, Abajo Olivares(13) afirma — en
aserción que comparto — que para responderla cabe remitirse a la definición que la
Organización Internacional del Trabajo hace de “trabajo decente”.
Y en síntesis, para dicha Organización, “el trabajo decente es aquella ocupación
productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad,
equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana”(14), lo cual — finalmente — termina
conduciendo a cierta encerrona tautológica.
II.III. El régimen de contrato de trabajo
Dentro del multi — comprensivo(15) régimen de contrato de trabajo consagrado
por la Ley n. 20.744(16) se regulan materias y comportamientos diversos, los cuales
pueden ser considerados — de un modo u otro — formando parte de la temática del
mobbing como objeto de análisis y regulación.
a) Obligación genérica de las partes y específica de actuar de buena fe
El art. 62 del régimen de contrato de trabajo establece en forma no específica la
obligación de las partes(17) de cumplir no sólo aquello a lo cual expresamente se
han obligado al contratar o que supletoriamente prevea la normativa para los casos en
que las partes no hubieren establecido nada en especial sobre determinados tópicos,
sino también de adoptar todos los comportamientos que sean consecuencia del contrato
que celebraron, “apreciados con criterios de colaboración y solidaridad”.
Esta obligación, en virtud de la cual parece exigible tanto al trabajador como a su
empleador toda conducta que — razonablemente — quepa esperar de ellos en la ejecución
del contrato, entronca con el principio general receptado en el art. 63 del mismo cuerpo
legal.
vista — parecería adecuado en términos de la vida de la República y/o de su organización constitucional, y generoso
en términos de extensión de la vida humana — que más bien demandarían que se aluda a la norma como “artículo
14 maduro” — ; denominación que, por último y a contrario sensu, nos volvería a demostrar que somos grandes
cultores de los eufemismos, necesitados de inventar una clasificación de normas constitucionales en programáticas
y operativas para justificar que aún nos encontremos en la adolescencia en relación con la aplicación de los derechos
sociales.
(13) OLIVARES, Abajo. Op. cit., p. 266.
(14) LANARI, María Estela, “Trabajo decente: significados y alcances del concepto. Indicadores propuestos para su
medición”, trabajo realizado para la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales en el marco del
Proyecto PNUD n. 4/034, que se puede consultar en: <www.trabajo.gov.ar>.
(15) Resultaría excesivamente pretensioso aludir al dicho plexo normativo como omni — comprensivo, esto es,
comprensivo de todo.
(16) Vigente al día de hoy en la versión pasteurizada que dejaron del originario las normas de facto n. 21.297 y 390/
76, por las cuales se le extirparon 27 artículos y se reordenó la numeración de los subsistentes.
(17) De hecho, este artículo lleva por título “obligación genérica de las partes”.
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De acuerdo al principio de buena fe, las partes del contrato de trabajo laboral —
dependiente deben, como trabajador y empleador, hacer lo debido y necesario en cada
caso, dejando de lado el aprovechamiento abusivo de situaciones.
b) Límites al ejercicio de las facultades de organización y dirección
La facultad de organización es el conjunto de atribuciones jurídicas de las cuales
dispone el empresario para determinar las modalidades de la prestación laboral. Se
manifiesta en el derecho de indicar qué trabajo debe efectuar el dependiente y las
condiciones de modo, tiempo y lugar en que debe realizarse.
Tal facultad, como cualquier derecho, es limitada. Su ejercicio debe ajustarse a las
disposiciones legales, reglamentarias, convencionales y consuetudinarias, así como a lo
pactado en cada contrato individual; y debe, también, llevarse adelante con carácter
funcional.
c) Límites al jus variandi
La facultad que tiene el empleador de variar unilateralmente el contrato de trabajo
sólo puede avanzar sobre sus elementos no esenciales. Y, aún así, el ejercicio de esa
facultad debe estar justificado en las necesidades funcionales de la empresa y no debe
causar perjuicio material ni moral al trabajador.
La Ley n. 26.088 restableció la redacción original del art. 66 del RCT, mutilada
por la norma de facto 21.297, que ahora — en su segundo párrafo — comienza
disponiendo que “cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al
trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o
accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas”.
d) Deber de seguridad
El numeral 1 del art. 75 del RCT, en la redacción que le ha dado la Ley n. 24.557(18),
establece que “el empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y
seguridad en el trabajo, y a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del
trabajo establecidas en el ordenamiento legal”, mientras que el numeral 2 dispone que
“los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación
de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales,
dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas”.
La redacción anterior de este artículo(19) no ceñía la obligación del principal al
cumplimiento de las disposiciones de naturaleza legal, ni únicamente a las estrictamente
(18) Según su art. 49.
(19) “El empleador debe hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en esta ley
y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean
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relativas a higiene y seguridad en el trabajo, sino que mandaba todas las medidas
necesarias — “según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica” — con el objetivo de
“tutelar la integridad psicofísica y la dignidad” de sus dependientes.
Tal normativa, no obstante, no guarda punto de comparación con la redacción
original del art. 83 del régimen de contrato de trabajo(20), conforme lo establecido en la
Ley n. 20.744. Por la misma, la obligación del empleador era “evitar los efectos
perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento
prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos”,
mientras que era facultad del trabajador “rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le
ocasione pérdida o disminución de la remuneración si el mismo le fuera exigido en
transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se
hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en
mora...”.
Con la remisión realizada — por la actual redacción de la norma — a la reparación
de daño provocado por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, la
limitación de éstas a un listado taxativo, el abandono de la declamación del objetivo de
tutelar la integridad y dignidad del trabajador, y lo dispuesto en las normas supranacionales y de jerarquía constitucional ya aludidas, no cabe sino predicar la inconstitucionalidad de este sistema que desprotege al trabajador y se desentiende de los daños
que puede sufrir como consecuencia de la prestación comprometida(21).
e) Deber de ocupación efectiva
El empleador debe garantizar al trabajador ocupación efectiva, en tareas correspondientes a su categoría profesional o que se condigan con su calificación(22), salvo que —
por motivos fundados — la obligación no pueda ser cumplida.
El retaceo de tareas al trabajador, o su otorgamiento para el desempeño en categorías
jerárquicamente inferiores o con menor calificación, es una de las formas típicas de
manifestación del acoso laboral. Resulta irrelevante que la remuneración del dependiente
no se vea disminuida por el requerimiento de prestación en tales condiciones. En todo
caso, siempre se constata no sólo un incumplimiento respecto del deber de ocupación
efectiva, sino — también — un eventual exceso en el ejercicio del jus variandi.
necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo observar las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad del trabajo”.
(20) Descuartizada por la norma de facto 21.297, y renombrada como art. 75 por su Reglamentaria n. 390/76.
(21) No existían este tipo de normas cuando Viglietti, por primera vez, premonitoriamente cantó “me matan si no
trabajo, y si trabajo me matan, siempre me matan, me matan, ay… siempre me matan”.
(22) Aquí, nuevamente, la dictadura metió la cola. La redacción original dada por la Ley n. 20.744 al originario art.
86 especificaba que las tareas otorgadas debían corresponder a la calificación o categoría profesional para la cual
había sido contratado el trabajador.
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f) Igualdad de trato
El degradado art. 81 del régimen de contrato de trabajo — versión según la norma
de facto 21.297(23) — parece querer limitar las potencialidades de trato discriminatorio
a las cuestiones relativas al sexo, religión y raza, pretendiendo que por fuera de esos
tópicos no existe posibilidad de discriminación alguna en el marco de la relación
derivada de un contrato de trabajo dependiente(24).
Reemplazó — asimismo — como justificante del trato desigual, a las originarias
“causas objetivas” por los “principios de bien común”, a los que ejemplifica haciendo
mención a “mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del
trabajador”.
La Ley n. 23.592 — por su parte — establece en su art. 1º que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre
bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el
acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material
ocasionados...”(25).
Así las cosas, puede ser que el acto discriminatorio se haya agotado, o que continúe
ejecutándose.
La falta de precisión de la norma obliga a destacar que la facultad con que se
reviste al damnificado de requerir que se deje “sin efecto” el acto discriminatorio, no
puede sino ser entendida como la de peticionar — y obtener — el cese de la conducta
discriminatoria en ejecución o la nulidad del acto ya perfeccionado, y que quien cuenta
con el imperium para “obligarlo” a cesar en tal conducta es la Justicia(26).

(23) El art. 86 del régimen de contrato de trabajo, según la Ley n. 20.744, establecía que “el empleador debe dispensar
a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará arbitrario el trato desigual en tales
situaciones si, actuando el empleador con las facultades que le están conferidas por esta ley, hiciese discriminaciones
que no respondan a causas objetivas. La exigencia de igualdad de trato no podrá afectar las condiciones más
favorables que tenga reconocidas el trabajador, provenientes del contrato de trabajo que lo vincula al empleador”,
(24) Párrafo aparte merece la regulación contenida en el art. 11 de la Ley n. 25.013, que estuvo vigente entre el
3.10.1998 y el 27.3.2004. Dicha norma establecía — originariamente — que “será considerado despido discriminatorio
el originado en motivos de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o
gremial”. El Decreto n. 1.111/98 observó los términos “nacionalidad”, “orientación sexual”, “ideología” y “u
opinión política o gremial”, de modo que parecía que — por decisión Presidencial — no cabía considerar a los
despidos fundados en esas causales como discriminatorios. Y esto más allá de lo objetable que resultaba que se
tarifara el comportamiento discriminatorio del empleador, que en casos de disponer despidos fundados en motivos
de raza, sexo, o religión (los mismos escuetos tópicos mencionados en el art. 81 del RCT), sólo era sancionado con
un 30% más de la menguada indemnización por despido establecida en el art. 7º del mismo cuerpo legal.
(25) Continúa disponiendo que “...A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u
omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
(26) Las similitudes entre esta regulación y la contenida en el art. 1.071 bis del Código Civil, referido en el próximo
punto, resultan insoslayables.
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No existe dificultad alguna para, en caso de que el conflicto se plantee entre un
trabajador y su empleador(27), encontrar que el tribunal competente es el laboral.
El acoso laboral se manifiesta, siempre, a través de un trato discriminatorio en
relación con la persona del trabajador perjudicado.
II.IV
II.IV.. La legislación común
a) El art. 1071 bis del Código Civil
Incorporada al Código Civil por la Ley n. 21.173(28), esta norma faculta al perjudicado por la intromisión arbitraria de un tercero en su vida — mortificándolo en sus
costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad — a requerir
la intervención judicial para hacer cesar esa actividad perjudicial, así como a requerir
una indemnización y — aún — que se ordene la publicación de la sentencia en un
diario, si ello fuere procedente para lograr una adecuada reparación del daño provocado.
b) Los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil
La piedra angular en materia de reparación del daño se encuentra, en nuestro sistema,
en lo dispuesto en el art. 1.109 del Código Civil, en tanto dispone que “todo el que
ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado
a la reparación del perjuicio...”.
Pero la responsabilidad por esa reparación no queda únicamente en cabeza de
quien lo ocasiona, sino que alcanza también a aquel bajo cuya dependencia se
encuentra(29).
El acoso laboral, cuyo propósito mediato puede ser obtener el alejamiento del
trabajador o el condicionamiento de su desempeño, se vale para ello de una herramienta
inmediata: provocarle un daño.
c) El art. 1.201 del Código Civil
El art. 510 del Código Civil establece que “en las obligaciones reciprocas, el uno
de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la
obligación que le es respectiva”, mientras que en el art. 1.201 del mismo cuerpo legal

(27) O entre un trabajador y otro dependiente del empleador, según se trate de mobbing horizontal, ascendente o
descendente — bossing.
(28) BO 22.10.1975.
(29) Según comienza disponiendo el art. 1.113 del Código Civil, “la obligación del que ha causado un daño se
extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependência...”.
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se dispone que “en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su
cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo...”, sentando
así un principio fundamental de los contratos bilaterales, según el cual una de las partes
puede abstenerse legítimamente de cumplir si la otra no cumple simultáneamente su
prestación, u ofrece cumplirla, salvo que dicha prestación fuera a plazo(30).
La disposición legal se funda en la reciprocidad e interconexión de las prestaciones,
que es el aspecto típico de los contratos bilaterales — como el de trabajo dependiente
— y, en palabras de Mosset Iturraspe, la fórmula es “no cumplo porque tú incumpliste
antes”(31).
Conforme lo tiene reiteradamente resuelto la jurisprudencia civil, la exceptio non
adimpleti contractus es una defensa que significa una negativa a cumplir la obligación
propia ante el incumplimiento de la contraparte en un contrato bilateral(32), que se funda
en la buena fe contractual(33) y requiere que el incumplimiento se refiera a la obligación
principal y que sea suficientemente grave(34).
Tratándose de un contrato sinalagmático, la oposición de la exceptio non adimpleti
contractus por una parte, implica que ésta mantiene el contrato (lo cual se condice con
el principio general de conservación del contrato, receptado en el art. 10 del régimen de
contrato de trabajo), puesto que simplemente pide que su obligación sea postergada
hasta que la otra haya cumplido la suya.
II.V
II.V.. La legislación penal
Los arts. 89 a 91 del Código Penal tipifican las conductas que, penalmente punibles,
causan al perjudicado un daño “en el cuerpo o en la salud... que no esté previsto en
otra disposición de este Código”, un “debilitamiento permanente en la salud”, “le hubiere
inutilizado para el trabajo por más de un mes”, le produjeren “una enfermedad mental
o corporal, cierta o probablemente incurable”, o “la inutilidad permanente para el trabajo”.
Establece un arco de penas, según el tipo y grado de la lesión y la concurrencia o
no de agravantes y/o atenuantes, que va de multa o un mes de prisión a diez años de
reclusión o prisión.
III. El ejercicio de la acción
Los cambios culturales son graduales; difícilmente tengan lugar en forma abrupta.
(30) MESSINEO. Doctrina general, II, p. 431.
(31) ITURRASPE, Mosset. Contratos, p. 368; CNCiv., Sala A, L.L. 75 — C — 199; REPRESAS, Félix A. Trigo. ¿Excepción
de incumplimiento o derecho de retención?, L.L. 83 — B — 440; CNCom., Sala E, ED 104-457.
(32) CNCiv., Sala A, ED 14-92.
(33) CNCiv., Sala D, ED 5-326.
(34) CNCiv., Sala A, ED 6-796.
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He sostenido que el mobbing no me parecía sino la conjunción de simples elementos preexistentes — ya efectivamente regulados — , agrupados bajo un solo y nuevo
tipo con denominación distintiva(35).
Sigo opinando lo mismo, pero no descreo de la utilidad de la nueva figura.
Tradicionalmente se aceptaban la prepotencia y los malos tratos del empleador
como un componente más de sus potestades, o como una forma admisible de ejercerlas.
Es claro que el acoso laboral no se limita a ese estilo patológico de organización.
Teniendo como guía la ya citada definición de Leymann, según la cual “el mobbing
o terror psicológico en el ámbito laboral consiste en la comunicación hostil y sin ética,
dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es así
arrastrado a una posición de indefensión y desvalimiento, y activamente mantenido en
ella”, es necesario destacar que para que la conducta pueda ser calificada como acoso
laboral son necesarias las notas de permanencia en el tiempo y el propósito (manifiesto
o implícito) de sojuzgar a la víctima del maltrato.
La finalidad no necesariamente tiene que ser obtener el alejamiento del trabajador,
ya que el acoso laboral puede constituir una estrategia — perversa, pero estrategia, al fin
— empresarial.
El empleador que ejerce conductas abusivas, o que permite que personal jerárquico
de la estructura empresarial lo haga en relación con sus dependientes, o que promueve
y/o consiente la formación de grupos o “bandos” como forma de control, puede tener
como objetivo obtener el alejamiento gratuito de uno a o más trabajadores, o simplemente
perseguir el doblegamiento de su voluntad para obtener sumisión silenciosa e irreflexiva
a sus directivas(36).
Pero — mutatis mutandi — toda acción genera una reacción, la lucha por la dignidad
del género humano alcanza también a esa especie de hombres y mujeres constituida por
los trabajadores dependientes, y la callada y silenciosa aceptación de tales conductas se
va agrietando.
¿Hace falta una regulación específica? Entiendo que no es imprescindible.
En el punto II he intentado un abreviado — y, por cierto, deficiente — desarrollo
de las normas que pueden resultar de aplicación para contrarrestar el acoso laboral.
Adviértase que, en caso de configurarse un daño, el art. 1.109 del Código Civil da
pábulo para reclamar una indemnización, al tiempo que constituye fundamento normativo
suficiente para concederla. Si el daño no es causado directamente por el empleador,
(35) Que, en el ámbito privado, carece de regulación específica, la cual no resulta imprescindible.
(36) Quién no ha escuchado a algún empleador o dependiente jerárquico dirigirse a sus subalternos, cual si fuera el
peor de los patrones de estancia, con un invariable y metódico “¡estoy rodeado de inútiles!”, que únicamente tiene
como consciente o inconsciente objetivo minar su autoestima, y hacerles pensar que deben estar constantemente
agradecidos de que se les siga brindando la posibilidad de poner su fuerza de trabajo a disposición.
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sino por un dependiente suyo, el art. 1.113 del mismo ordenamiento legal consagra la
responsabilidad refleja del principal.
La exceptio non addimpleti contractus, fundada en las previsiones del art. 1.201 del
Código Civil, permite al trabajador abstenerse de realizar su prestación evitando poner
su fuerza de trabajo a disposición del empleador, hasta tanto el principal no cumpla
con las obligaciones contractuales a su cargo.
Si el empleador introduce cambios en las condiciones esenciales del contrato de
trabajo, o — sin avanzar sobre elementos esenciales — pretende variar la forma y modalidades de la prestación en forma irrazonable, o con la modificación ocasiona un perjuicio
material o moral al trabajador, éste puede considerarse injuriado por la inconducta
patronal y disolver el vínculo(37), o accionar en procura del restablecimiento de las
condiciones alteradas(38).
Si las modificaciones se introducen configurando un acto discriminatorio, el mismo
— ya perfeccionado — es fulminado por la nulidad en virtud de lo dispuesto por el
art. 1º de la Ley n. 23.592(39), que además habilita al perjudicado a reclamar — si
existiere daño — la indemnización pertinente. Si el acto discriminatorio no se agotó,
sino que se extiende en el tiempo, el mismo dispositivo legal habilita a reclamar y
ordenar su cese, así como la indemnización del daño provocado.
Podría así continuar re-visitando cada uno de los institutos referidos en los puntos
anteriores, analizando cómo con esas herramientas es posible abordar las distintas
vertientes y modos de expresión (así como sus consecuencias) del acoso laboral.
Resulta, empero, de mayor utilidad destacar que ninguna de las normas aludidas
tiene en cuenta la prevención — si es que la misma es posible — del acoso laboral, a
fin de evitarlo o — al menos — morigerar sus efectos.
También es dable destacar lo insuficiente de la normativa en relación con la atención
primaria, inmediata, de las consecuencias dañosas provocadas por el acoso laboral.
En efecto, hemos visto que las herramientas legales vigentes permiten obtener
reparación por el daño sufrido, pero la indemnización a la que se puede llegar a acceder
resulta por completo insuficiente y, definitivamente, tardía.
(37) El “nuevo” art. 66 del régimen de contrato de trabajo, que no es sino el “viejo” art. 71 vigente antes de que se
perpetrara su reforma mediante la norma de facto 21.297, establece que tal inconducta patronal configura injuria en
los términos del art. 242. Esto habilita al trabajador a colocarse indirectamente en situación de despido “con causa”,
aunque la norma — conforme una mala práctica — diga “despedido sin causa”, confundiendo el fundamento de la
disolución y la forma en que se materializa con la consecuencia indemnizatoria que genera, que es la establecida por
el art. 245 para el supuesto “de despido dispuesto por el empleador sin causa”.
(38) Ya que la norma, con notable apego al principio receptado por el art. 10 del régimen de contrato de trabajo,
regula — como opción a la disolución contractual — la posibilidad de requerir judicialmente tal restablecimiento,
ordenando la tramitación por vía sumarísima y estableciendo — como medida cautelar — la prohibición de innovar
hasta el dictado de la sentencia definitiva.
(39) Lo que implica la posibilidad de ordenar la reinstalación del trabajador en caso de despido discriminatório.
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El trabajador hostigado desarrolla — en el plano individual — problemas físicos
y psicológicos, pero al mismo tiempo ve afectada su aptitud para llevar adelante —
adecuadamente — su vida de relación, lo que perjudica sus vínculos en el ámbito
laboral (con sus compañeros y jefes), familiar (padres, hijos, pareja) y social (amigos y
prójimos).
Toda esta problemática es en general mal diagnosticada, llegándose a determinar la
raíz en el acoso laboral por descarte, lo que hace perder un tiempo precioso para el
tratamiento temprano y la limitación del daño.
No hace falta demasiada profundización para advertir que las dolencias atacan al
trabajador “por el hecho o en ocasión del trabajo” (según los términos del art. 6º n. 1
de la Ley n. 24.557), pero no como consecuencia de un “acontecimiento súbito y
violento” (que es lo que define al accidente de trabajo). También para constatar que —
en principio — no pueden ser consideradas “enfermedades profesionales”, en virtud de
la severa limitación introducida por el n. 2 inc. a del mismo artículo.
Sin embargo, no resultan ajenas al hecho “trabajo”, de modo tal que no deberían
considerarse dentro de la regulación establecida por los arts. 208 y siguientes del régimen
de contrato de trabajo, que resultan por demás restrictivas en relación con los derechos
conferidos a los trabajadores, maxime considerando que la dolencia resultante del acoso
laboral sufrido mal puede ser atribuida a factores constitutivos de la persona del
dependiente, o a otros ajenos a él mismo y al trabajo, sino — antes bien — a un
concreto e indisputable riesgo laboral.
III.I. La confusión con otras figuras
La dinámica tribunalicia muestra cómo aún no se ha encontrado el cauce adecuado
para canalizar los reclamos que tienen como fundamento fáctico comportamientos
genéricamente encuadrables como acoso laboral.
Las existencia — como se ha reseñado — de distintos fundamentos normativos
posibles (cada uno con sus especificidades y requerimientos), la herencia cultural que
dificulta la visualización clara de cada problemática particular(40), cierta tendencia
a la pereza intelectual que lleva a copiar modelos que resultaron ajustados en un caso
particular a otro con circunstancias disímiles(41), y la confusión de la figura del acoso social
con otras distintas, atentan contra la viabilidad de un amplio arco de reclamos judiciales.
Con buen tino Abajo Olivares dedica un capítulo de su obra ya citada(42) a analizar
qué no es mobbing.
(40) Problema que aqueja no sólo a los litigantes sino a los magistrados, quienes deben reconocer como dañinas
acciones tradicionalmente aceptadas como válidas o plausibles.
(41) Nuevamente, un problema que aqueja tanto a los actores sociales de uno como del otro lado del mostrador
tribunalicio.
(42) Capítulo 5, p. 49 y siguientes.
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Distingue, así, los supuestos de stress laboral (43) , de burn out o desgaste
profesional(44), los problemas organizacionales, de dirección y liderazgo(45), y — finalmente
— de acoso sexual(46).
Según la socióloga Diana Scialpi — presidenta de la organización civil Instituciones
sin Violencia — “durante los últimos ocho años, la violencia laboral en la administración
pública fue identificada como el acoso sexual hacia las mujeres, (lo que constituye) un
reduccionismo inadmisible”.
Acoso sexual y violencia o acoso laboral son problemáticas distintas, no obstante
lo cual es necesario destacar que muy probablemente el acosador sexual frustrado termine
adoptando, respecto de quien lo rechazó, conductas configurativas de acoso laboral, o
que el acoso sexual sea utilizado como herramienta de acoso laboral.
IV
ecepción jurispr
udencial
IV.. La rrecepción
jurisprudencial
Una revisión de la no muy nutrida jurisprudencia recaída en torno al tema de este
trabajo, puede ser sistematizada de la siguiente forma.
IV
.I. Acoso laboral como causal de despido indir
ecto
IV.I.
indirecto
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, mediante la Sentencia
n. 44, del 6.4.2005(47), resolvió “hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley deducido… por la parte actora y declarar la nulidad — también
parcial — de la sentencia... circunscripta exclusivamente al tratamiento de la cuestión
referida a la persecución laboral de la que la trabajadora invoca haber sido víctima y su
valoración como causal de autodespido. Consecuentemente, remitir las actuaciones al
tribunal de origen para que, con distinta integración, proceda a dictar un nuevo
pronunciamiento con ajuste a lo aquí decidido”.
(43) Desentendiéndose, como buen español, de la anglofilia y llamándolo estrés, lo define como “la respuesta
fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas
y externas y suele aparecer cuando se produce un desajuste entre el puesto de trabajo y la organización”.
(44) Citando la definición propuesta por Maslach y Jackson (MASLACH, C.; JACKSON, S. E. Maslach burn — out
inventory, manual. Research Edition, University of California, Palo Alto), según la cual “es un síndrome de agotamiento
emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con
personas”.
(45) Llamando a no confundir con mobbing a la mera torpeza organizacional o de dirección y liderazgo, a los errores
o deficiencias de tipo estructural, la defectuosa organización del trabajo, las inadecuadas condiciones laborales, el
liderazgo tiránico o la dirección agressiva.
(46) Toda conducta verbal o física, de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito de la organización y dirección de
una empresa o institución, o en relación o como consecuencia de una relación de trabajo, realizada por un sujeto
que sabe o debe saber que es ofensiva y no deseada por la víctima, determinando una situación que afecta al empleo
y a las condiciones de trabajo, y/o creando un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante.
(47) Dictada en el expediente n. 17.505/02 “D. R. B. c/ Entretenimiento Patagonia S.A. s/ sumario s/ inaplicabilidad
de ley”.
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La Sala 10ª de la Cámara del Trabajo de la Provincia de Córdoba, por medio de la
sentencia dictada el 11.11.2004(48), consideró acreditado que las licencias con goce de
haberes unilateralmente otorgadas al trabajador eran impuestas para presionarlo de modo
tal que terminara aceptando la propuesta de desvinculación.
De modo tal que, aún cuando las licencias le eran concedidas al trabajador con
pago de los haberes correspondientes, no habiendo sido las mismas requeridas por el
dependiente sino impuestas por el empleador con el propósito de minar su voluntad
reticente a aceptar un acuerdo disolutorio, se configuró un supuesto de acoso laboral
por vía del incumplimiento respecto del deber de otorgar ocupación efectiva.
I.V.II. Acoso sexual frustrado, seguido de acoso laboral
La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a través de la Sentencia
dictada el 5.6.2001(49), con voto del vocal preopinante Dr. Hernán Daray, consideró
“configurado el acoso sexual y posterior persecución laboral que se denunciaran”,
destacando que “no habrá de permitirse que las ya frágiles y precarias condiciones
laborales en que se desempeñan miles de individuos en razón del elevado nivel de
desocupación que se consigna en las estadísticas oficiales se vean agravadas por las
conductas asumidas por empleadores o superiores jerárquicos, quienes munidos de un
rol o posición dominante, dada la situación actual del mercado laboral, menoscaban,
avasallan el derecho de intimidad del dependiente, zona reservada exclusivamente a la
incumbencia de éste, que no puede ser atravesada por esta dominancia que hoy en día
conllevan las relaciones de trabajo”.
En el caso, la trabajadora que fue acosada sexualmente por su superior jerárquico
anotició la situación al superior de éste, y — ante ello — vio empeorada su situación
laboral al cambiársele su puesto de trabajo por otro con tareas más gravosas. Como
consecuencia de ello sufrió diversos trastornos.
O sea que se verificó un supuesto de acoso sexual frustrado, que derivó en acoso
laboral manifestado a través del ejercicio abusivo del jus variandi por parte de su
empleador, quien apaño la conducta del acosador.
Con fundamento en las previsiones del art. 1.071 bis del Código Civil se condenó
al empleador y al empleado jerárquico acosador al pago de una indemnización por los
daños provocados a la trabajadora.
IV
.III. Acoso laboral generador de enfer
medad laboral
IV.III.
enfermedad
La Sala 6ª, circunscripción 1ª, de la Cámara del Trabajo de la Provincia de Mendoza,
mediante la sentencia dictada el 3.8.2005(50), declaró la inconstitucionalidad del art. 6º
(48) En la causa “Lambir, María E. c/ Aguas Cordobesas S.A.”.
(49) Recaída en el expediente n. 110.479/96, “P., M. c/ Cía. de Servicios Hoteleros S.A. s/ daños y perjuicios”.
(50) En la causa n. 12.721, “Correa Cerpa, P. c/ Aguas Danone Argentina S.A. s/ enf. acc.”.
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n. 2 de la Ley n. 24.557 — en tanto ordena la confección de un listado cerrado de
enfermedades profesionales que viola los derechos de propiedad, de protección a la
persona y la garantía de igualdad ante la ley —, y condenó a la artigo(51) a abonar la
tarifa legal en relación con el porcentaje de incapacidad derivado de la dolencia “reacción
vivencial anormal neurótica a predominio depresivo de grado 3, con incapacidad psíquica
laboral”, relacionada causalmente con “el estrés laboral y el hostigamiento psicológico
de que fue objeto la actora en el medio ambiente laboral”.
IV
.IV
iolación del deber constitucional de garantizar condiciones de trabajo
IV.IV
.IV.. V
Violación
dignas y de la obligación legal de seguridad e higiene en el trabajo
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por medio de la
sentencia n. 95.304(52), con voto del vocal preopinante Dr. Miguel Ángel Maza(53), resolvió
que correspondía indemnizar el daño moral(54) — aún sin la acreditación de daño
psíquico — sufrido por una trabajadora, como consecuencia de la prestación que debió
llevar a cabo en las condiciones y ambiente de labor nocivos permitidos por su
empleadora, que actuó culposamente habida cuenta la comprobación realizada en cuanto
a “la responsabilidad personal de los superiores jerárquicos y de otros trabajadores,
compañeros de la demandante, que implementaron un clima general y personal hostil
por el que el principal debe responder no sólo por pesar sobre sus hombres dichas
obligaciones sino también por resultar titular del pleno poder de organización y dirección
de la empresa (arts. 1.113 Código Civil y 64/65 LCT)”.

(51) No al empleador, y bien que haciendo referencia a la aseguradora de riesgos del trabajo como “citada en
garantía”.
(52) Del 12.10.2007, dictada en el expediente n. 7.358/05, “Reinhold, Fabiana c/ Cablevisión S.A. s/ despido”.
(53) Cuya lectura in extenso recomiendo
(54) Para cuantificarlo, el Dr. Maza destaca que “no puedo soslayar que el art. 75 de la LCT en su párrafo 2º reenvía
a tal fin a las normas de la Ley n. 24.557, previendo que corresponderán solamente las prestaciones de dicha ley. Sin
embargo, como la Ley n. 24.557 no contempla en ningún supuesto al daño moral como daño resarcible, así como
el listado del Decreto n. 658/96 no reconoce entre las enfermedades profesionales las derivadas del ambiente hostil
de trabajo, resulta evidente que, para una contingencia como la juzgada en autos y su consecuente derivación
dañosa, dicha ley no otorga prestaciones. Tal como la jurisprudencia y la casi totalidad de la doctrina sostienen
desde 1996, las limitaciones reparatorias introducidas por el art. 39 apartado 1 de la LRT, y por su tributario art. 75
inc. 2 LCT, no operan cuando el régimen especial de indemnizaciones tarifadas no contemplan la contingencia o el
daño y por ende no otorgan prestaciones. Es decir que, en el presente caso, la regla del art. 75 párrafo 2 de la LCT
no tiene virtualidad al remitir al sistema de prestaciones tarifadas de la Ley n. 24.557 en tanto la contingencia y el
daño sufrido por la demandante no encuentran en esta norma cobertura ni prestaciones. Como corolario de ello,
corresponde fijar una reparación con las reglas generales que emanan del derecho común según los arts. 1.068, 1.069
y 1.078 del Código Civil. Resta establecer, entonces, los alcances del “precio del consuelo”, como irónicamente
denomina Héctor Pedro Iribarne a la reparación del agravio moral (La cuantificación del daño moral. En: Revista de
Derecho de Daños, n. 6, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 1999. p. 197). Y bien, tengo en cuenta que ese consuelo o
bálsamo para el alma puede lograse obteniendo descansos reparadores, un viaje compensador, unas vacaciones,
accediendo a distracciones, lecturas, espectáculos teatrales, cinematográficos o musicales, por lo que, teniendo en
consideración la magnitud y duración del hecho ofensor, las circunstancias del ámbito injuriante, la situación
personal de la víctima, su salario y antigüedad”. Simplemente, magnífico.
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IV
.V
minos del ar
t.
IV.V
.V.. Daño generado por el acoso laboral indemnizable en los tér
términos
art.
1.109 y 1.113 del Código Civil
En lo personal, he tenido oportunidad de resolver(55) condenando a la reparación
del daño moral generado a la trabajadora por el acoso laboral llevado adelante por sus
superiores jerárquicos, aún sin constatación de daño psicológico, considerando que
“resultó evidente que la demandada al no hacer nada por solucionar los problemas
que existían en el sector donde trabajaba la actora — de los cuales se ha demostrado
que estaba al tanto —, y permitir que sus dos jefes superiores... efectuaran en público
graves imputaciones injuriosas que sabían eran falsas e infundadas hacia la persona de
la trabajadora, sin que ningún interés legítimo lo justificase, o bien se actuó con la
intención de agraviarla o se procedió en forma imprudente al no hacer nada por detener
esa situación (culpa) ocasionando un daño a los sentimientos y salud psicofísica de la
demandante que pudo ser evitado si hubiese actuado con la diligencia que las
circunstancias exigían a todo buen hombre de negocios. Recuérdese que — antes bien
— la inadmisible respuesta de la empleadora fue que no podía adoptar medida alguna
respecto del personal jerárquico que abusaba de su condición, porque entendía que
con ello podía vulnerar la autoridad de la empresa”.
En el particular consideré que “la empleadora no sólo debe ser condenada a reparar
el daño producido (arg. art. 1.113 del Código Civil, en virtud del cual el principal debe
responder por el daño provocado por el dependiente), sino sancionada en tanto que —
conocedora de la conducta desviada y abusiva de los jerárquicos... — adoptó como
política permitir que tal comportamiento continuara, y consideró como fundamento
para ello que sancionar al jerárquico abusador podría vulnerar la autoridad de la empresa.
Si bien el trabajador dependiente entrega una importante porción de su libertad al
incorporarse a una explotación o emprendimiento ajeno, lo hace con una finalidad útil
bifronte: obtener — a cambio de su puesta a disposición de la fuerza laboral — la
correlativa contraprestación, y colaborar con la consecución de los objetivos de
la empresa. El trabajo dependiente se revela así como un esencial elemento de integración
social. El trabajador debe aportar valores positivos y obtener a cambio otros de igual
naturaleza. No puede ni debe, a cambio de su entrega, sufrir degradaciones ni
humillaciones. El ordenamiento normativo posibilita al empleador la segregación del
trabajador que no considera útil a sus fines; con un costo (indemnización) si tal eyección
no resulta fundada en el incumplimiento contractual grave de aquél, y sin costo alguno
de verificarse un supuesto de injuria. Pero no resulta admisible en modo alguno la —
más habitual que lo esperable y, definitivamente, más frecuente que lo soportable —
conducta destinada a obtener un despido gratis a través de una renuncia provocada. Los
tribunales del trabajo no están para validar conductas abusivas de ninguno de los sujetos
del contrato de trabajo, y menos aún las rayanas con el delito. Si el empleador, conocedor
de que un dependiente maltrata a un subalterno, no hace nada para evitarlo, sancionando
(55) Sentencia n. 5.168, del 28.2.2007, del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n. 56, in re
“Veira, Mónica P. c/ Perfil y otro S.A.”.
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al agresor, comparte su conducta — en cuyo caso su actitud es dolosa — o la consiente
— y entonces es culposa. Ninguna de ambas es admisible”.
Tal decisorio fue confirmado en lo principal por la Alzada(56), que extendió la
condena a las personas físicas codemandadas — los superiores jerárquicos de la actora
que habían ejecutado el acoso laboral.

(56) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, S. D. n. 88.908 del 12.7.2007.
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ESTADO DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DEL
ACOSO MORAL Y SEXUAL EN EL TRABAJO EN
URUGUAY. EL PRIMER DECENIO DEL SIGLO XXI

Eduardo Goldstein(*)

I. Introducción
En los subsiguientes capítulos procuraremos exhibir un panorama crítico del
tratamiento jurídico del acoso moral y sexual en el trabajo en Uruguay, en las postrimerías
del primer decenio del siglo XXI. En ese orden, emprenderemos un estudio de las
potenciales soluciones normativas(1) y jurisprudenciales en el primer caso, y de la flamante
ley en el segundo, sin dejar de hacer alguna referencia tangencial a aspectos sociológicos
y estadísticos de la temática del acoso moral, en tanto ilustra el entorno social donde el
fenómeno se produce.
II. Acoso moral
II.1. Algunas referencias descriptivas
1. Esta manifestación de hostigamiento o perversidad si bien mayoritariamente se
da entre un sujeto que ocupa un cargo funcionalmente superior (agresor) frente a
otro que está subordinado (víctima), por las naturales derivaciones de la relación de
poder que implica el vínculo laboral (moobing vertical descendente), puede producirse
también entre colegas o personas de igual rango dentro de la empresa (moobing
horizontal), e incluso de un trabajador o grupo de trabajadores subordinados frente a
un superior (moobing vertical ascendente)(2).
(*) Magíster en derecho. Orientación Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República y docente en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la misma Universidad de la
República Oriental del Uruguay.
(1) Sancionadas y proyectadas.
(2) Cf. NICOLIELLO, Ariel; COLOTUZZO, Natalia. Acoso moral en el trabajo. Prevención y reparación. En: Rev.
Der. Lab., n. 226, p. 357, abr./jun. 2007.
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2. En Uruguay no se conocen datos estadísticos oficiales. No obstante en una
reciente publicación de un artículo periodístico(3), se menciona que el 59% de las personas
fue víctima de hostigamiento laboral en algún momento de su vida, y un 30% reconoce
que lo ejerció(4)(5). Más allá del aspecto subjetivo y su fiabilidad desde el punto de vista
científico, los números antes señalados son demostrativos de la existencia y conciencia
que a nivel social plantea el problema.
Emprenderemos a continuación el análisis crítico del acoso moral en el trabajo en
nuestro país.
II.2. Concepto jurídico del fenómeno, bien jurídico tutelado
1. Respecto al acoso moral no existe una definición jurídica emanada de los textos
de derecho positivo nacionales, en la medida que hasta al presente no se ha sancionado
una ley que prevenga, proteja y reprima este flagelo(6).
Esta ausencia nos conduce a una primera reflexión. Si partimos de la base en que
en la fase actual de la evolución del Estado de Derecho, los derechos humanos
fundamentales encuentran su ejecución en el Estado Social, lo que se distingue por un
compromiso activo y dinámico del Estado respecto al bienestar de las personas, éstas
no pueden quedar abandonados a su propia suerte. De allí que el Estado, además de
estar obligado a crear un marco jurídico adecuado para el libre goce de los derechos
individuales y a castigar todas las violaciones que se realicen a los mismos, está también
constreñido a proveer a los titulares de esos derechos los instrumentos y condiciones
necesarios para su ejercicio.
Por eso y ante el vacío antes anotado, debe legislar a través de medios adecuados
para proteger su efectivización, y sancionar a sus detractores. En otras palabras
parafraseando al constitucionalista Jiménez de Aréchaga(7), si se constata que existe una
omisión de dar garantías a las normas o principios constitucionales, el órgano legislativo
tiene que proceder a corregir esa situación.
(3) En la sección Domingos del matutino El País de fecha 18.07.10 y bajo el título Acoso que se vuelve rutina, donde
se da a conocer a la opinión pública la creación de la “Asociación contra el Acoso Moral en Uruguay” (ACAMU).
(4) Datos aportados y recogidos en dicha nota periodística por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.
(5) Pueden verse datos estadísticos pormenorizados sobre acoso moral en los Departamentos de Montevideo,
Soriano y Treinta y Tres, en el investigación de campo (anexo documental n. 1. En: MÁRQUEZ, Ana Sotelo. Acoso
moral en el trabajo desde la perspectiva de los derechos humanos fundamentales. Montevideo: FCU — Facultad de
Derecho de la Universidad de la República, jul. 2010. p. 131 a 136 inc.
(6) No obstante y a título de adelanto podemos mencionar que se han presentado tres proyectos de ley a partir de
1997, encontrándose actualmente a estudio en la Cámara de Representantes el último ingresado en ago. 2009. El
proyecto de ley fue presentado el 26.8.2009 (repartido 1676, carpeta n. 3.446 de 2009), por el representante nacional
por el departamento de Canelones, Sr. Víctor Semproni.
En cuanto a una definición del acoso moral, éste último proyecto que se encuentra a estudio de la Comisión de
Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, no contiene una conceptualización del mismo, limitándose en
su art. 1º a enumerar a título enunciativo, una serie de conductas que se consideran como prácticas del acoso moral.
(7) Justino.
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2. Quien si en cambio lo ha definido al decir de Ermida Uriarte in extenso(8), fue la
reciente jurisprudencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Trabajo de 1er.
Turno, en la sentencia n. 1, del 6.2.2008(9).
Allí, partiendo de los estudios realizados en el ámbito de otras disciplinas(10),
conceptúa desde una perspectiva jurídica al acoso moral en el trabajo como: “toda
conducta reiterada en un período de tiempo mas o menos prolongado, efectuada por
una o varias personas y dirigidas generalmente contra otra, que tenga por finalidad o
efecto un trato objetivamente degradante con la consiguiente lesión de la integridad
moral de la persona afectada y la degradación de un ambiente de trabajo.” Agrega a
demás que el elemento “intencionalidad” del agente ofensor en provocar un daño a la
víctima, si bien forma parte del concepto clínico del asedio, jurídicamente la tendencia
es a objetivizar la conducta, incluso entre aquellos autores y fallos judiciales que resaltan
a la intencionalidad como elemento integrante de la estructura del acoso.
Además afirma que dichas conductas deben ser objetivamente graves, entendiendo
por ello a aquellas manifestaciones que pueden herir la moral o dignidad de un trabajador,
conforme los parámetros de un “ciudadano medio”, ya sea por su ofensividad, o por la
modalidad en que se manifiesta o por las condiciones personales y la posición que se
tiene.
3. A esta definición debe sumársele las que ha realizado la doctrina patria.
La más reciente es la fecunda de Sotelo Márquez(11), que precisa desde una perspectiva jus laboralista y de las relaciones laborales al acoso como: “...toda vez que estamos
ante hechos, actos u omisiones reiterados o no del empleador o cualquiera de sus
dependientes, por los cuales se configura la violación al derecho a la dignidad, derecho
a la integridad moral, a la intimidad, a la imagen, a un medio de trabajo adecuado, entre
otros: mediante maltrato, injuria, amenaza, hostigamiento o cualquier otro tipo degradante
produciendo un daño.” Aclara la autora que aun en los casos en que no existe reiteración
puede darse(12)(13).
4. Esta última definición hace referencia expresa a los derechos humanos inespecíficos (en la tipología de Ermida Uriarte(14)), ya que todo trabajador independientemente
(8) Cf. URIARTE, Oscar Ermida. Sobre acoso moral o moobing, legitimación pasiva y competencia de la justicia
laboral. En: Rev. Der. Lab. n. 231, Montevideo, p. 543, jul./set. 2008.
(9) Puede leerse la sentencia en la Rev. Der. Lab. n. 231, Montevideo, p. 543 a 562 inc., jul./set. 2008.
(10) Hace expresa referencia a las obras publicadas sobre el tema por el psiquiatra estadounidense Carroll Brodsky;
al psicólogo alemán Heinz Leymann; a la psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen y al médico brasileño Mario
Azevedo de Moura.
(11) Analizado desde la perspectiva de los derechos fundamentales.
(12) Cf. MÁRQUEZ, Ana Sotelo. Acoso moral ..., cit., p. 35.
(13) Sotelo Márquez reitera la misma definición con algún matiz diferente en su redacción, aunque de igual sentido
al señalado, en las conclusiones en Acoso moral ..., cit., p. 125.
(14) Cf. URIARTE, Oscar Ermida. Derechos humanos laborales en el derecho positivo uruguayo. Prólogo de
GHIONE, Hugo Barretto. Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo en
Uruguay. Peru: Oficina Regional para América Latina y El Caribe, n. 205, 2006. p. 14/15.
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de su condición de tal y por el sólo hecho de ser persona, tiene derecho a ser protegido
frente a los embates de esta naturaleza. Y como contrapartida, al empleador y a sus
congéneres le está vedado acosar moralmente a sus dependientes y compañeros
respectivamente.
Por otra parte también hace especial alusión a la dignidad, aspecto medular que
debe tratarse con detenimiento y meticulosidad, en cuanto se trata a nuestro juicio
como el bien jurídico cardinal al que el acoso moral afecta, ya que en nuestra opinión
se trata de un meta derecho omnicomprensivo de todos los demás(15) que merece en
consecuencia su resguardo, defensa y en última instancia el castigo a sus ofensores.
5. Desde una visión histórica y fundamentalmente luego de la finalización de la
segunda guerra mundial, los ordenamientos jurídicos occidentales redimensionaron a
la persona humana, colocándola en el centro del derecho y en función de ello enalteciendo
sus derechos fundamentales. Dentro ellos, se señala la dignidad de la persona y su
posibilidad de su autodeterminación.
A este respecto, el Tribunal Constitucional español, de gran influencia en la
jurisprudencia nacional ha sostenido: “...indisolublemente relacionado con el derecho a
la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad
de la persona, reconocido en el artículo 10 como germen o núcleo de unos derechos
“que le son inherentes.” La relevancia, la significación superior de uno y otro valor y de
los derechos que les encarnan se manifiesta su colocación misma en el texto constitucional, ya que el artículo 10 situaba la cabeza el título destinada a tratar de los derechos
y deberes fundamentales, ...lo que muestra que dentro del sistema constitucional son
considerados como punto de arranque, como el prior lógico y ontológico para la
existencia especificación de los demás derechos” (fundamento 3).
“...nuestra constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la
dignidad de la persona que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes
a ser íntimamente vinculada con el libre desarrollo la personalidad (art. 10) y
los derechos e integridad física y moral (art. 15), a la libertad y de ideas y
creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia
imagen (art. 18). Del sentido de tal precepto puede deducirse que la dignidad
es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y
que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás...”(16)
6. La dignidad entonces, configura un rango o categoría que corresponde al ser
humano como ser dotado de inteligencia, libertad, distinto y superior a todo lo creado
que comprota un tratamiento acorde a la naturaleza humana(17), por lo que siguiendo
esta postura, puede advertirse que ésta implica un género en el cuál se circunscriben
(15) Vide infra n. 6º del presente capítulo.
(16) Cf. STC n. 53/1985, de 11.4.1985, la que puede leerse íntegramente en el sitio: <www.hazteoir.org/node/9324>.
(17) Cf. PÉREZ, Jesús González. La dignidad de la persona. Madrid: Civitas, 1986. p. 112.
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entre otros el respeto a la vida privada y/o la intimidad, y que a la postre son –
continuando con las definiciones antes anotadas —, bienes jurídicos lesionados por el
acosamiento.
Así lo entiende Sotelo Márquez en opinión que compartimos cuando habla de la
pluriofensividad que se produce cuando se acomete contra la dignidad, por su carácter
de inescindible en relación a los demás derechos fundamentales(18).
7. La jurisprudencia uruguaya pondera el respeto a la dignidad y como corolario
de aquella el mismo tratamiento a la intimidad y situación personal del trabajador, ya
sea en el ejercicio del poder dirección (v. g. control), como en el de la potestad disciplinaria. Incluso, tales reglas “son una proyección directa de los principios de buena fe y
lealtad que deben guiar toda relación laboral, así como también una aplicación concreta
de la obligación contractual que tiene el empleador de respetar la dignidad, honor,
intimidad y competencia profesional del trabajador”(19).
8. En buen romance el respeto a la vida privada e intimidad del trabajador son
considerados como una manifestación del respeto a la dignidad, por lo que cuando se
atenta mediante actitudes (activas o pasivas) de hostigamiento moral contra la vida privada
o la intimidad, se está agrediendo a la vez a la dignidad. Esta entonces presenta varias
facetas en tanto se erige como un derecho fundamental, reconocido y protegido por la
Constitución a todo habitante de la República por el simple hecho de ser persona(20), y
también en forma especial y particular a quien se encuentra inserto en una relación
laboral, dado que la ley ha de reconocer a quienes se encuentran en esa situación, entre
otros la higiene moral la que naturalmente engloba la dignidad de las personas(21).
Sobre este último punto, la Carta en el primer párrafo del art. 44(22) protege también
el derecho de toda persona a la salud física y mental, obligando al legislador a dictar
normas que procuren entre otras situaciones el perfeccionamiento moral de todos los
habitantes del país(23), por lo que va de suyo que el fundamento constitucional de la
protección contra el acoso moral, encuentra también apoyo en esta disposición.
Si bien desde el punto de vista estrictamente jurídico habrá acoso cuando se violen
derechos que se subsumen en el metaderecho o metavalor “dignidad”, desde una perspectiva médica, la víctima sufre generalmente como consecuencias de ese asedio afecciones
psicosomáticas tales como depresión, psicosis, estrés, trastornos de ansiedad y de sueño,
(18) Cf. MÁRQUEZ, Ana Sotelo. Acoso moral ..., cit., p. 38/39.
(19) Cf. CASTELLO, Alejandro. La potestad disciplinaria del empleador en la jurisprudencia uruguaya. En: LJU, t.
128, Doctrina 115, versión on-line.
(20) Art. 7º, donde se hace expresa referencia al honor, comprensivo del derecho a la dignidad, y también el art. 72,
porque por esta disposición se incluyen en la parte dogmática de la Carta Magna, todos los derechos inherentes a la
personalidad humana o que se deriven de la forma republicana de gobierno. Cf. NICOLIELLO, Ariel; COLOTUZZO,
Natalia. Acoso moral..., cit., p. 362.
(21) Art. 54 de la Constitución.
(22) El art. 44 primer párrafo reza: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene
públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”.
(23) Cf. MÁRQUEZ, Ana Sotelo. Acoso moral ..., cit., p. 55.
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crisis de pánico, angustia y sentimientos de culpa, síntomas a su vez pueden llevar a
trastornos alimenticios, problemas de vista, hipertensión y provocar adicciones como
alcoholismo e intentos de autoeliminación, entre otras consecuencias, además de
afecciones físicas tales como úlceras, enfermedades cardiovasculares, adelgazamiento,
erupciones, etc.(24).
De allí que el legislador está exigido tanto en la faz sanitaria en general como en la
protección especial de las personas que se encuentran en una relación de trabajo, a
dictar normas protectoras y preventivas (en este caso referidas a la higiene moral en
mayor medida), mandato que hacia el fin de la primera década del Siglo XXI, se encuentra
en el “debe”.
10. En el plano específico de las relaciones laborales Mangarelli apunta a que más
allá del reconocimiento y resguardo de la dignidad que hace el texto constitucional,
surge de la propia naturaleza del contrato de trabajo, pues el empleador está obligado a
respetarla(25). Por lo que y en función de lo visto anteriormente, aún a falta de norma,
siguiendo los textos constitucionales(26), las obligaciones emergentes del contrato
de trabajo y los institutos tradicionales del despido indirecto, despido abuso y reclamo de
daño moral, la jurisprudencia ha tomado cartas en el asunto(27).
11. En conclusión, desde el punto de vista jurídico, el acoso sexual en nuestro
país no tiene por el momento una definición o tipificación de origen legal. Han sido la
doctrina y la jurisprudencia quienes recurriendo al tratamiento multidisciplinario del
fenómeno han entendido que el acoso moral en el trabajo abarca a un conjunto
de comportamientos u omisiones de acosamiento psicológico provenientes ya sea del
empleador, sus representantes o los compañeros de trabajo, que pueden ser reiterativas
o no, intencionales o no y que atentan contra la dignidad de la víctima, produciéndole
un daño al situarla en una situación de degradación y aniquilamiento.
II.3. Las soluciones jurisprudenciales
1. A título ilustrativo, diferentes fallos en el último decenio se han pronunciado frente
a demandas de acoso moral, bajo las figuras señaladas supra n. 10 del capítulo anterior.
2. Al ya enunciado(28), debemos agregarle la sentencia n. 58, del 9.3.2007 del TAT
de 1er. Turno(29), donde en una situación de acoso moral vertical (maltratos a las subor(24) Cf. HIRIGOYEN, Marie France. El acoso moral en el trabajo. Barcelona: Paidos, 2001. p. 139 y sgtes.
(25) Cf. MANGARELLI, Cristina. Protección de la vida privada del trabajador en el lugar de trabajo. En: Rev. Der.
Lab., n. 238, abr./jul. 2010. En igual sentido RODRIGUEZ, Américo Plá. Curso de derecho laboral. Montevideo: Idea,
1987. t. II, v. II, p. 169.
(26) Márquez Garmendia Martha, expresa que a falta de normas legales que regulen el acoso moral, surge de las
normas de superior jerarquía un claro fundamento de la protección de los trabajadores frente al acoso moral. Cf.
Acoso moral en el trabajo. En: Rev. Der. Lab., n. 210, p. 336, abr./jun. 2003.
(27) Cf. NICOLIELLO, Ariel; COLOTUZZO, Natalia. Acoso moral..., cit., p. 375.
(28) Vide supra n. 2º Subcap. II.2.
(29) Publicada en el AJL año 2007, c. 37, p. 30/31.
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dinadas que les ocasionaron angustias y depresiones que afectaron seriamente su honor),
la corporación sostuvo que “La protección del trabajo y la persona del trabajador está
en íntima relación con el derecho a la vida y la integridad física y psíquica”. Y agrega
que en materia laboral aunque la ley nada diga, debe rechazarse todo tipo de agresiones
de las cuales los trabajadores pudiesen ser víctimas, porque ello deriva en un grosero
incumplimiento de la obligación contractual de protección.
3. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Trabajo de 1er. Turno, en sentencia
n. 71, del 28.11.2005(30), si bien la misma desestima el reclamo, hace referencia a que
el poder de dirección que ostenta el empresario, encuentra como límite los derechos
fundamentales inespecíficos del trabajador, los que encuadran en el sinalagma contractual
e integran el haz obligacional principal del mismo. Entre ellos se ubica la obligación de
preservar la salud psicofísica del trabajador y por ende su protección en su goce, se
proyecta durante la prestación efectiva de las tareas y fuera de ella.
4. Por último la Suprema Corte de Justicia en una sentencia trascendente donde la
parte demandada fue una embajada extranjera(31) (n. 31 del 25.2.2000(32)), se le condenó
al pago de una indemnización por el despido arbitrario y abusivo(33) contra una
funcionaria amparada en el seguro de enfermedad, que fue objeto de persecución y
amenazas, luego de haber declarado en calidad de testigo en un sumario que se le
instruyó al embajador del momento a raíz de un sonado caso de desaparición forzosa
de un científico de la nacionalidad de esa legación extranjera.
A raíz de esa persistente asechanza (consistente entre otras actitudes mediante
escuchas telefónicas, seguimientos, etc.), contrajo una enfermedad de tipo reactivo,
provocada por las condiciones contraproducentes de trabajo a la que se vio sujeta.
II.4. El proyecto de ley a estudio del Parlamento
1. Como hemos adelantado (vide supra nota de pié de p. 7), se encuentra a estudio
de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, un proyecto de
ley bajo el título “Acoso moral en las relaciones de trabajo”(34).
Este proyecto fue precedido de otros dos, uno de Agosto de 1997 y otro de Abril
de 2000, bajo el nomen iuris “faltas laborales graves”, que preveían la protegían a los
trabajadores frente al acoso moral y sexual(35).
(30) Publicada en el AJL año 2005, c.36, p. 24/26.
(31) De la República de Chile.
(32) Publicada en LJU, suma 122003.
(33) U$S 10.000.oo.
(34) Puede verse su texto y exposición de motivos en el anexo I del presente trabajo.
(35) Puede verse un resumen de sus contenidos en NICOLIELLO, Ariel; COLOTUZZO, Natalia. Acoso moral..., cit.,
p. 363/364.
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Ambos proyectos no prosperaron, habiéndose sancionado únicamente la Ley n.
18.561, del 11.9.2009 sobre acoso sexual en las relaciones laborales y docentes, la que
analizaremos infra Cap. III.
2. El proyecto que contiene 8 artículos no define que se entiende por acoso moral,
a diferencia de lo que sucede en otras legislaciones de América Latina como ley
colombiana n. 1.010, del 23.1.2006 en su art. 2º(36), o proyectos como el de violencia
laboral en Argentina(37). Simplemente se limita a enumerar a título enunciativo algunas
conductas o actitudes que pueden configurarlo.
Nosotros participamos de la idea de que toda norma que refiera a la descripción
de conductas activas y/o pasivas que aparejen para la infractor la imposición de una
sanción, deben contener al menos una definición clara y precisa del o los ilícitos
sancionables, en tanto por una razón de seguridad jurídica, requiere un grado de certeza
suficiente para que los potenciales ofensores puedan predecir las conductas de sus actos.
Y lo dicho va en favor de la norma, que justamente lo que pretende es evitar — en este
caso — el acoso a través de su prevención, para si luego en caso de ser infringida,
reprimir al responsable(38), para tratar en la medida de lo posible restaurar el orden
jurídico perturbado por dicho incumplimiento.
De allí que no nos parece adecuado desde una perspectiva de técnica legislativa,
establecer cláusulas generales o a título enunciativo de infracciones, sino que debería
haber al menos una definición que precise la conducta antijurídica, para paso seguido
pasar a la formulación de standards deontológicos de comportamientos a los que
relacionarles efectos sancionatorios(39).
Por otra parte nos parece peligroso establecer a falta de una definición del concepto
jurídico normativo del acoso una serie de prácticas a título enunciativo como lo hace el
art. 1º, ya que eso puede dar lugar a interpretaciones extensivas o restrictivas y cuando
no bizantinas según el caso, y así desnaturalizar la eficacia, certeza y celeridad del bien
jurídico tutelado y el fin que la norma persigue.
(36) Dispone la norma: “Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror
y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”.
(37) Proyecto de ley de 2007 (S 250/07), que en su art. 1º define a la violencia laboral de la siguiente manera: “Se
considera violencia laboral a toda acción de abuso de poder ejercida por el empleador, personal jerárquico o un
tercero vinculado directa o indirectamente con aquel con motivo y/u ocasión de la relación laboral, que atente
contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social del trabajador mediante la amenaza, inequidad
salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social”; y el lit C del art. 2º al acoso laboral, como: “...a la acción
persistente y reiterada de incomodar al trabajador, manifestada en comportamientos, palabras escritas u orales,
actos, y gestos que puedan atentar directamente contra la personalidad, dignidad, integridad física o psíquica del
individuo o degradar el clima de trabajo en razón de su sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad, origen étnico,
color de piel, religión, estado civil, preferencias culturales y deportivas, capacidades diferentes, conformación física,
o situación familiar o social”.
(38) Vide exposición de motivos del proyecto de ley al inicio.
(39) Principio de tipicidad del derecho sancionatorio. Este principio supone que solamente aquellas conductas
previstas como infracción en una norma legal pueden ser consideradas como tales.

revista amatra n. 4 2011.pmd

46

02/07/2013, 17:48

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

47

Esos comportamiento allí descriptos, deberían acompasarse con una definición
amplia y abarcativa en sus mayores posibilidades de los elementos determinantes del
fenómeno, a la que doctrina y jurisprudencia podrían amalgamar en función de los
caracteres por ellas pacíficamente admitidos y acogidos a lo largo de los años, que
delineen el tema, marquen pautas, tendencias, etc.
3. Entre sus bondades, el proyecto recoge al acoso vertical descendente, horizontal
y vertical ascendente (art. 2º) y la libertad de elección a la víctima de comparecer en
forma independiente o mancomunada a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad
Social y/o la justicia competente a entablar las denuncias y acciones que procedieren
(arts. 3º y 4º).
4. El art. 5º se aparta de los lineamientos que siguen fundamentalmente la doctrina
y jurisprudencia extranjeras tanto europea como latinoamerciana, dado que no consagra
la inversión de la carga de la prueba en favor de la víctima, sino una presunción iuris
tantum(40).
A nuestro entender, reiteramos que estamos ante una situación en la que es necesario
garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales por parte del trabajador. Y
ello es así, porque muchas veces las actitudes de acoso son muy sutiles e imperceptibles,
y se escudan bajo la aparente “cobertura formal” del ejercicio (ya sea por parte del
empleador o sus representantes, o incluso los compañeros de trabajo), de derechos y
facultades reconocidos por el ordenamiento jurídico laboral para organizar las tareas
laborales de la empresa.
Esa ficción, apareja el brete de probar los hechos constitutivos del acoso. De allí
que la carga de producir prueba en los procesos judiciales ante la lesión de derechos de
raigambre constitucional y supraconstitucional que se cobijan bajo el metaderecho
“dignidad” y que se encubren tras el velo de la “legalidad”, requiere necesariamente la
inversión de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo.
Lo dicho radica en que la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador,
debe ser contemplada en función de la desigualdad en la que se encuentra frente a su
empleador (o los sujetos agresores), entre las que se sitúan las dificultades probatorias.
5. Los arts. 6º y 7º º establecen sanciones pecuniarias muy gravosas que no
conocen antecedentes en nuestro país, salvo el proyecto de 2000, consistentes en doce
veces el monto del salario, tomando en cuenta el salario más alto percibido por el
trabajador en el caso de la aplicación de sanciones administrativas, la que se aplicará sin
perjuicio de otras sanciones que pudiesen corresponder (art. 6º); y doce veces adicionales
al monto que la justicia condene en carácter reparatorio, tomando como base de cálculo
la suma acogida por el fallo (art. 7º). En ambos casos el beneficiario es el trabajador
(art. 8º).
(40) Presunción simple o relativa que admite prueba en contrario.
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Si bien es aceptable que este tipo de conductas ignominiosas ameritan la aplicación
de sanciones pecuniarias gravosas y ejemplarizantes, podría sostenerse que en el
hipotético caso en que una víctima fuese reparada económicamente con una suma
importante en concepto de daño moral o despido abusivo, etc., y esa cifra se vea a su
vez incrementada por una suma adicional y acumulativa, igual a doce veces aquella,
estaríamos frente a una verdadera confiscación. Téngase presente que ni en el caso de la
pérdida de la vida o la incapacitación permanente por un accidente de trabajo en el que
el empleador incurrió en dolo o culpa grave prevé una indemnización tasada legalmente
con esa tarifa.
De prosperar el proyecto y convertirse en ley, habrá que estarse a la prudencia y
razonabilidad de los magistrados, porque la sanción será tasada y no podrá ser objeto
de retaceo
6. Finalmente el proyecto señala que su texto es aplicable al sector público y al
privado, volviendo a incurrir una vez más en el art. 10 en un pleonasmo al señalar que
se trata de una norma de orden público, pues aunque no lo dijera éste está implícito, ya
que como asevera Plá Rodriguez, el concepto de orden público refiere a la condición de
ciertas normas que deben cumplirse incondicionalmente, tal cual están redactadas, sin
que quepa ni el acuerdo ni la renuncia de las partes para suplirlas o sustituirlas(41). En
otras palabras el denominado orden público laboral está constituido por normas
imperativas e indisponibles que consagran derechos, principios y valores básicos de la
comunidad y muy especialmente por aquellas que reconocen derechos humanos o
fundamentales(42).
III. Acoso sexual
III.1. Aspectos generales
1. La gran novedad que presenta el ordenamiento jurídico nacional, es la reciente
sanción de la Ley n. 18.561(43) sobre acoso sexual en el trabajo y la enseñanza. 2.
Estructuralmente, a la norma consta de 17 arts. y conforme a su art. 1º su objeto
principal es prevenir y proteger a las víctimas de acoso sexual, dado que implica una
forma grave de discriminación y de falta de respeto a la dignidad de las personas en las
relaciones laborales y la docencia; y en segundo lugar, sancionar a los sujetos victimarios.
Evidentemente el acoso sexual se trata de una conducta discriminatoria, pues importa
(41) Cf. RODRÍGUEZ, Américo Plá. El orden público y el derecho del trabajo, teoría y práctica en iberoamérica. En:
Rev. Der. Lab., n. 119, p. 145, jul./set. 1980.
(42) Cf. URIARTE, Oscar Ermida. Ética y derecho del trabajo. IUSlabor n. 1/2006, Universidad Pompeu Fabra. En:
sitio: <www.upf.edu/.../Latinoamerica.OscarErmida2.htm>.
(43) Promulgada el 11.9.2009. La ley fue confeccionada en el seno de la Comisión Tripartita para la Igualdad de
Oportunidades y Trato en el Empleo, en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley n. 18.104, del 15.3.2007 sobre
igualdad de derechos y oportunidades por razones de género (entre hombres y mujeres, tomando como base el
anteproyecto de la Comisión Especial de Equidad y Genero de la Cámara de Representantes elaborado en 2005.
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un tratamiento antijurídico, diferencial, peyorativo y desfavorable hacia una persona en
comparación con quienes no lo sufren. Como acertadamente sostiene Márquez
Garmendia, la víctima del acoso está subyugada a un apremio que no deben tolerar
otros compañeros (de trabajo o estudio), y ese trato discriminatorio que persigue una
finalidad de naturaleza sexual. Además se trata de un trato desde el punto de vista
discriminatorio bidireccional, en tanto respecto ala víctima se le exige en forma ilícita
una aceptación como requisito de progreso, lo que a su vez pospone las aspiraciones
de progreso en el trabajo de quienes no son víctimas del acoso(44).
III.2. Concepto legal de acoso sexual
1. A diferencia de las críticas señaladas respecto al proyecto de ley de acoso moral,
la novel ley define en su art. 2º el concepto de “acoso sexual”(45).
Colotuzzo y Panizza expresan que la definición del fenómeno, recoge dos nociones
manejadas por la doctrina y el derecho comparado que son: el chantaje sexual y el
acoso sexual ambiental(46).
El primero refiere a la imposición de exigencias de carácter sexual ya sea a cambio
del mantenimiento del empleo o de obtener provechos de él; y el segundo refiere a la
instauración de un ambiente injurioso, degradante y humillante para la víctima, sin que
exista una consecuencia laboral negativa para ella(47).
En ambos casos, el texto de la norma recoge como aspecto de medular trascendencia,
el carácter del rechazo (comportamiento no deseado por la víctima), que provoque las
consecuencias señaladas anteriormente. De la definición se desprende entonces varios
elementos a tener en cuenta: 1.1. Debe tratarse de un comportamiento sexual, por lo
que todo aquel que no sea comprendido en este como el claro acoso del acoso moral,
queda fuera de los alcances de la ley(48); 1.2. Realizado por persona de igual o distinto
sexo. En este aspecto hubiese sido prudente a nuestro juicio eliminar la diferenciación
de sexos y en su mérito establecer de una persona a otra y con ello quedarían
(44) Cf. GARMENDIA, Martha Márquez. Acoso sexual en el trabajo y la enseñanza. En: Rev. Der. Lab. n. 235,
Montevideo: FCU, p. 513, jul./set. 2009.
(45) El art. 2º dispone: “(Concepto de acoso sexual). Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de
naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y
cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente,
o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe”.
(46) Cf. COLOTUZZO, Natalia; PANIZZA, Carolina. Regulación legal del acoso sexual. Análisis de la Ley n. 18.561.
En: Cuarenta estudios sobre la nueva legislación uruguaya, XXXV Aniversario del Grupo de los Miércoles. Montevideo:
FCU, 2010. p. 144.
(47) Cf. DOLABDJIAN, Carolina Panizza. Ley n. 18.561 de acoso sexual. En: Rev. Der. Lab., n. 235, p. 610, jul./set. 2009.
(48) Colotuzzo y Panizza, por un lado y Márquez Garmendia por otro manejan a título enunciativo a los contactos
físicos, propuestas, insinuaciones, chistes obscenos, comentarios sexistas sobre la víctima, preguntas sobre la vida
privada, exhibición de material pornográfico, colocación de ese tipo de imágenes en el trabajo, etc. (Cf. COLOTUZZO,
Natalia; PANIZZA, Carolina. Regulación legal..., p. 145 y GARMENDIA, Martha Márquez. El acoso sexual en el
trabajo. En: Iuslabor, n. 4, 2005, en sitio: <http://dialnet.uniroja.es/servlet/articulo?codigo=1396448>.
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comprendidas las personas heterosexuales y homosexuales(49); 1.3. No deseado por la
persona a quien va dirigido. Este aspecto subjetivo, aborda la voluntad de la persona
receptora de la conducta. Para que constituya acoso, debe no ser aceptado por la persona.
Ahora bien esa no aceptación presenta muchas veces aspectos de rechazo pasivos y que
son difíciles de probar. Como el bien jurídico tutelado es la dignidad y dentro de ella la
libertad sexual, toda conducta atentatoria que arremeta contra ese derecho humano
fundamental, aún en el caso en el que la víctima no ofrezca resistencia de especie alguna,
ya sea por temor, ignorancia, engaño o cualquier otro factor que disipe una verdadera
aceptación voluntaria, se habrá configurado en nuestra opinión el acoso sexual. El silencio
solamente tiene relevancia jurídica cuando la norma se lo atribuye, por lo que interpretar
al mutismo como asentimiento, implica hacerle decir a la norma lo que esta no dice;
1.4. Finalmente que el rechazo le produzca el denominado “chantaje sexual” o “el acoso
sexual”, al que hicimos referencia supra n. 1º del presente capítulo.
IV
do el texto legal
IV.. Conductas que pueden configurar acoso sexual de acuer
acuerdo
El art. 3º enumera una serie de conductas a título enunciativo que pueden configurar
situaciones de acoso sexual, lo que desde el punto de vista de la técnica legislativa
resulta acertado. En efecto, en su interpretación armónica con el art. 2º que define el
concepto de acoso sexual, puede señalarse sin disonancias que nos encontramos
ante una norma abierta, pasible de ser completada con otros tipos de manifestaciones
que pueden configurar la conducta antijurídica que vulnera el derecho fundamental
tutelado.
Esas conductas a su vez en general si bien son repetitivas y se desarrollan en el
tiempo la ley marca claramente que un solo incidente, claramente puede constituir acoso
sexual.
V. Sujetos activos del acoso sexual en el trabajo
1. Los sujetos ofensores y responsables son de acuerdo al art. 4º el empleador, el
jerarca o quienes lo representen en el ejercicio, ya sea en el ámbito público o privado
(acoso vertical), siendo en este caso la responsabilidad de carácter objetivo. También el
empleador será responsable por los actos de sus dependientes (acoso horizontal) o de
otra persona vinculada al lugar de trabajo (lo que podemos denominar “acoso exógeno”),
y esa imputación corresponderá siempre y cuando haya tenido conocimiento de lo
acaecido (aspecto subjetivo) y no haya hecho nada para evitarlo.
Si bien existen posturas que subrayan esta responsabilidad en función de las
obligaciones emergentes para el empleador de la naturaleza misma del contrato de
(49) En igual sentido MANGARELLI, Cristina. Acoso sexual en el trabajo..., cit., p. 514, aunque con otra redacción.
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trabajo(50), y otras del art. 1.324 del Código Civil(51), para nosotros surge diáfanamente
de la misma manera de los arts. 7º, 53 y 54 de la Constitución.
VI. Responsabilidad del Estado en materia de políticas pr
eventivas y educativas para
preventivas
gano competente en el contralor del cumplimiento de
pr
evenir el acoso sexual y ór
prevenir
órgano
la ley
1. El art. 5º establece en forma directa la responsabilidad del Estado (entendido
desde el punto de vista del Derecho Administrativo como las persona pública mayor),
en cuanto a establecer e implementar políticas activas tendientes a sensibilizar, educar y
supervisar la prevención de acoso en el ámbito laboral y educativo, tanto a nivel público
como privado. Se trata de una verdadera obligación de hacer, aspecto claramente saludable
en lo que a políticas sociales sobre protección de derechos fundamentales (dignidad y
libertad) refiere.
2. Es un acierto de la ley también en nuestra opinión, que haya otorgado la
competencia del control del cumplimiento de la ley en el ámbito laboral a la Inspección
General del Trabajo y la Seguridad Social, dado que se trata de la unidad ejecutora del
Ministerio respectivo que ejerce las policía de control del cumplimiento de las normas
sobre medio ambiente e higiene del trabajo.
VII. Obligaciones del empleador
1. En el art. 6º se imponen una serie de obligaciones a cargo del empleador,
fundamentalmente referentes a tomar todas aquellas medidas tendientes a prevenir y
desalentar en forma efectiva tales actitudes, lo que implica una vez más un atino en la
adopción de un proceder activo, dinámico y diligente por parte del sujeto principalmente
responsable, ya sea en forma directa o indirecta de este tipo de conductas(52).
2. Ha de tenerse presente, que el bien jurídico tutelado es una manifestación del
valor supremo y derecho fundamental “dignidad”, por lo que el responsable y garante
primario debe extremar sus esfuerzos para evitar este flagelo(53).
(50) Américo Plá Rodriguez señala que es obligación del empleador respetar la dignidad personal del trabajador y
proteger la integridad física y moral (Cf. Curso...., cit., p. 169 y sgtes. y 170 y sgtes., y MANGARELLI, Cristina. Vide
supra n. 10, cap. II.2 y nota de pié de p. 25.
(51) Responsabilidad por le hecho de los dependientes (posición de Márquez Garmendia). El art. 1.324 del C. Civil
dispone: “Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por
el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado”.
(52) Mangarelli, Cristina, destaca que muchos Códigos de conducta se incluyen definiciones de acoso sexual y se
consagra en forma expresa que la ha empresa ha de respetar el derecho de los trabajadores a gozar de un ambiente
de trabajo libre de violencia, no admitiéndose ninguna clase de acoso (Cf. Códigos de conducta en el marco de la
responsabilidad de la empresa. Montevideo: FCU, 2009. p. 66 y sgtes.
(53) Cf. GARMENDIA, Martha Márquez. Acoso sexual en el trabajo..., cit.
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3. En otro orden la misma disposición ordena en el lit. B, proteger la intimad e
identidad de los sujetos denunciantes y/o las víctimas y a su vez la de las personas que
sean convocadas a declarar.
Si bien es cierto que esta norma persigue de alguna manera preservar a estas
personas de represalias o destratos en la empresa, no deja de ofrecernos ciertas dudas
en cuanto al principio de que todo sujeto denunciado tiene derecho a conocer cuando
es objeto de una investigación, de que se lo acusa o imputa y que prueba se presenta al
efecto. Parece que la norma acoge una especie de indagación oculta o clandestina(54).
4. Otras medidas que debe tomar el empleador son las relativas a mantener la
protección psicofísica de la víctima y su contención desde la denuncia, su sustanciación
y finalmente adoptar todas las acciones emergentes de aquellas. Márquez Garmendia
señala que entre otras la reglamentación de la ley debería incluir las sanitarias(55) (lit. C).
5. Finalmente en el lit. D, el empleador es obligado también a comunicar y difundir
a todo el personal de la empresa y a los terceros proveedores (la norma se extiende en
el ámbito de la enseñanza a al personal docente y no docente; y a los/las alumnos/as),
la existencia de una política institucional consecuente contra el acoso sexual. La
importancia de esta última disposición estriba en una nueva imposición de carácter
activa hacia el principal sujeto responsable, quien debe llevar adelante distintas iniciativas
para prevenir y erradicar este mal, ya sea a través de cursos de capacitación, comisiones
de salud bipartitas, creación de ámbitos referentes a este problema en la negociación
colectiva, códigos de conducta, y podría incluirse a nuestro entender incluso en el
reglamento de la empresa, etc.
VIII. Denuncia del acoso sexual
VIII.I. Denuncia fundada
1. En una solución que a nuestro juicio resulta criticable desde todo punto de
vista, la víctima puede optar entre formular la denuncia ya sea ante la Inspección General
del Trabajo y la Seguridad Social, ya sea ante su empleador. En este último caso se le
faculta o realizarla ante el organismo bipartito si existe, o ante la dirección de la empresa.
Acertadamente Colotuzzo y Panizza expresan que ese organismo bipartito no es creado
por la ley y ni siquiera obliga al empresario a instituirlo(56), lo que de haberse consagrado,
seguramente hubiese dado mayores garantías al procedimiento.
2. Prescindiendo del análisis procesal de cada una de las vías de denuncia para
constatar la incursión del agente ofensor en acoso sexual frente a la víctima, seguimos
sin entender porque se consagraron dos procedimientos. Y este contrasentido lo hayamos
(54) Prohibida expresamente por el art. 22º de la Constitución.
(55) Cf. GARMENDIA, Martha Márquez. Acoso sexual en el trabajo..., cit., p. 519.
(56) Cf. COLOTUZZO, Natalia; PANIZZA, Carolina. Regulación legal..., p. 149.
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en la propia redacción de la ley, cuando en el art. 7º se faculta al empleador que recibe
una denuncia de esta naturaleza a que se excuse de sustanciarla sino están dadas la
condiciones de asumir las obligaciones que le impone la ley, referente a dar inicio a una
investigación administrativa para indagar los hechos denunciados.
Más aún, en favor de nuestra postura, nos merece serios reparos que el potencial
sujeto responsable ya sea en forma directa o indirecta, sea a su vez quién deba resolver
el problema. Véase que en este caso el empresario actúa como juez y parte del percance,
lo que disipa de plano el respeto a las mínimas garantías del debido proceso. A mayor
abundamiento la ley obliga al empresario a expedirse en un plazo no mayor de 30 días
de recibida la denuncia, no estableciéndose cual debería ser el contenido de la misma,
pero va de suyo que en primer lugar debe pronunciarse si hubo una situación de acoso
o no, y en segundo lugar de comprobarse, aplicar las sanciones que correspondan al
sujeto infractor, atendiendo la gravedad de la inconducta.
3. Si nos parece razonable en cambio, que la denuncia al no existir un ámbito
bipartito en la empresa que equilibre la situación en forma igualitaria las garantías para
las partes afectadas (trabajador víctima y empresario responsable), la misma se planteé
ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, dada su calidad de tercero
imparcial e instituto especializado en el tema.
Allí si se dan las garantías mínimas requeridas, dado que de acuerdo al Decreto n.
500/1991 debe dársele vista al denunciado de las actuaciones los hechos y por el art.
9º de la ley, comunicarse previo a la resolución final de la Inspección, noticia de las
conclusiones al denunciante y denunciado.
4. Pero véase como aditamento a nuestra crítica referente a la superposición de
procedimientos, que la víctima podrá acudir a la Inspección cuando entienda que de la
resolución recaída en la investigación en la empresa, se violaron sus derechos fundamentales por razones de legalidad o mérito, dándose inicio a un nuevo procedimiento
al igual que en los casos en que el empresario cuando reciba la denuncia, no emita una
resolución en el palazo de 30 días.
La víctima, en vez de tener una pronta solución a su grave problema, se ve embretada
en una noria de procesos de investigación, que en definitiva dilatan una contrariedad
que requiere una rápida y urgente respuesta, tanto para ella, como para el empresario.
5. Otro aspecto que no compartimos en absoluto, porque como ya advertimos
supra n. 3 del Cap. IV, atenta contra elementales derechos fundamentales, es mantener
en reserva las declaraciones e identidad de los sujetos interrogados que por su vinculación
puedan tener conocimiento de los hechos en el ámbito de la investigación. Reiteramos
que ese proceder secreto enerva las más elementales garantías del debido proceso a los
sujetos implicados y en particular al principio de contralor de la prueba.
6. Finalmente un aspecto a destacar es que sin perjuicio de las sanciones que
pudieren corresponder al empresario infractor en el ámbito de la competencia de la
Inspección previstas por el art. 293 de la Ley n. 15.903, del 10.11.1987, podrá intimar
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a la empresa, al denunciante y/o denunciado a adoptar y cumplir medidas de prevención
y de difusión de políticas institucionales contra el acoso sexual(57). Su omisión hará
pasible al sujeto omiso de la aplicación de sanciones.
VIII.II. Denuncia infundada
1. De resultar en la investigación administrativa (ya sea en la empresa o la
Inspección) o judicial una vez relevada la prueba, que no existen elementos de convicción
suficiente que acrediten la configuración del acoso denunciado, ello no afectará la relación
de trabajo. He aquí una norma protectora para el caso en que el denunciante no haya
podido aportar la evidencia suficiente para acreditar los extremos de la conducta
denunciada, aspecto que muchas veces sucede ya sea cuando el acoso es muy sutil,
tenue, fino, etc., o cuando el decisor no está plenamente convencido de su acaecimiento,
pues ante la duda en materia disciplinaria y por el principio de presunción de inocencia
en materia disciplinaria no puede resolver en contra del supuesto sujeto agresor.
Sin embargo, cuando se acredite en vía judicial una denuncia aparente o simulada,
en la que el denunciante y/o denunciado actuaron con estratagemas o engaños artificiosos,
pretendiendo inducir en error sobre la existencia del acoso, ya sea para procurarse para
sí o un tercero un provecho injusto en daño de otro, será pasible de las acciones
penales que pudieren corresponder y calificarse su despido con la eximente de “notoria
mala conducta”. La severidad de esta norma se justifica, dado que su finalidad además
de reprimir el fraude a la ley, persuade a aquellos sujetos que pretendan acudir a ella
con fines ajenos a los que está dirigida, ya sea por complicidad entre víctima y victimario,
ya sea por la actuación individual de cada uno de ellos.
IX. El papel asignado por la ley a los Sindicatos ante el acoso sexual
1. El art. 10 de la Ley, asigna un rol de preponderancia a los sindicatos, en los
casos que reciban denuncias sobre actitudes o conductas de acoso sexual. Éstos están
autorizados por la norma, a presentar denuncias ante la Inspección General del Trabajo
y la Seguridad Social, y que sus servicios inspectivos se constituyan en el lugar de
trabajo, pudiendo los dirigentes sindicales asistir a todas las diligencias que se lleven a
cabo, siempre y cuando el/la trabajador/a involucrado/a preste su consentimiento, salvo
el interrogatorio.
Esta solución a nuestro entender merece un par de reparos: el primero, del que ya
hicimos una referencia supra n. 5º del Cap. VII, es el carácter reservado para todos los
actores interesados e involucrados en el tema, quitándoles la garantía procesal de control
de la prueba. Véase que al igual que el empresario, el sindicato no puede asistir a los
interrogatorios, aspecto absolutamente incompatible con el principio del debido proceso.
(57) Las mismas tendrán como objetivo disminuir los riesgos, la contención y protección de la integridad psicofísica
y dignidad de las víctimas y quines participaron en la investigación.
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El segundo, tampoco se explica porque el sindicato solamente puede intervenir
cuando la denuncia es presentada ante la Inspección, no permitiéndosele hacerlo cuando
se inste ante la empresa.
¿Qué otro interesado además de la víctima, puede tener interés directo en la
resolución del problema que no sea otro que la organización de trabajadores?(58) No
entendemos cuales fueron las causas del legislador para diferenciar ambas situaciones,
cuando en la realidad de los hechos, no existe ningún motivo objetivo para ese
discernimiento.
2. Paralelamente, la ley en el art. 14º asigna un rol protagónico al sindicato en
cuanto a la aplicación de políticas preventivas y sancionatorias para sus agremiados, a
fin de extirpar este problema, máxime cuando muchas veces los agentes acosadores son
los propios trabajadores.
X. Las rreparaciones
eparaciones económicas instituidas por la nor
ma a las víctimas del acoso
norma
1. La norma prevé en el art. 11 una serie de indemnizaciones por el daño moral
sufrido por la víctima del acoso, la que podrá reclamar en vía judicial, independientemente de la sede (empresa o Inspección) donde haya radicado la denuncia, y sin
perjuicio de las sanciones que en esos ámbitos pueda recaer sobre el sujeto acosador. Si
ésta opta por continuar la relación laboral, el responsable (que puede ser el empresario
o el/la compañero/a de trabajo que no represente ni integre los cuadros de dirección de
la empresa), deberá pagar una suma mínima equivalente a seis mensualidades, tomándose
como base de cálculo la última remuneración percibida por la víctima. Lo expuesto
significa que el legislador tasó un mínimo inquebrantable, el que podrá ser aumentado
atendido las circunstancias particulares de cada caso.
Este aspecto desde una perspectiva monetarista stricto sensu nos parece propicia,
pues en materia reparatoria y sobre todo cuando se trata de la lesión de derechos
fundamentales, no nos parece acertado valuar a priori y con una tarifa fija un daño
como si un derecho humano fuese un objeto que encuentra en “el comercio de los
hombres”. No se trata de un bien material y por ende hubiese sido inapropiado que se
fijase una indemnización forfaitaire, por lo que consideramos en este aspecto acertada la
solución legal. En este caso, la víctima conforme lo preceptuado por el art. 16º de
la ley, deberá acudir ante la justicia competente, previéndose para este caso las normas
procesales que regulan el procedimiento de amparo(59).
2. En las hipótesis que la víctima se considere despedida indirectamente, la ley
admitiendo la postura pacífica y doctrinaria que sobre el tema se ha venido aplicando
desde hace prolongado tiempo, califica el despido de abusivo, pudiendo ser condenado
el responsable al pago de la indemnización por despido común, acumulable a una
indemnización especial de seis mensualidades.
(58) En igual sentido en este aspecto COLOTUZZO, Natalia; PANIZZA, Carolina. Regulación legal...., cit., p. 153.
(59) El proceso al que remite el art. 16 es el previsto por los arts. 4º a 10 de la Ley n. 16.011, del 19.12.1988.
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Si bien la ley recoge la misma solución que se aplica para el despido de la
trabajadora grávida o madre reciente previsto por la Ley n. 11.577, del 14.10.1950, no
compartimos la solución adoptada.
Una razón estriba en la inconsistencia que guarda con la solución que se acoge
cuando la víctima decide mantener el empleo, porque en esa situación la ley limita el
mínimo indemnizatorio, quedando al arbitrio del tribunal fijar el monto máximo. Ello
conlleva a preguntarnos porque en un caso se establece una cota y en otro no.
Cierto es y nos no cabe duda que los magistrados ponderarán con criterios razonables y armónicos las indemnizaciones, inclusive marcando tendencias o pautas, pero
ello no es óbice para asentar nuestra crítica al legislador. Véase que podría darse el absurdo
que ante situaciones similares (acoso sexual), un trabajador que resuelve mantener su
fuente de trabajo, podría conforme a la letra fría de la ley, obtener una indemnización
mayor que aquel que decide finalizar su vínculo, lo que no parece equitativo. El otro
motivo que tampoco a nuestro entender parece adecuado desde el punto de vista técnico
es sancionar con el pago de la indemnización por despido común mas la especial. ¿Por
qué? Porque si la ley califica al despido como abusivo, la sanción ha de versar sobre esta
modalidad de despido, debiendo quedar el despido común excluido.
En otras palabras, si el despido es abusivo, nunca puede ser común o acumulable
al común. O es una cosa o la otra, pero nunca las dos juntas. Porque además puede
darse el caso de una víctima a la que no le corresponda la indemnización por despido
tarifada (v. g. contrato de trabajo a prueba, período de carencia para los trabajadores
remunerados por jornal), etc., y ser víctima de acoso moral.
La ley en este aspecto no fue feliz en su redacción, porque en las situaciones
anteriormente mencionadas, no hay despido, y al no haber despido no hay despido
abusivo y por ende no corresponderá indemnización alguna. Creemos pues que la
solución debiera consistir en al aplicación de una multa tarifada mínima como
resarcimiento del acoso para estas situaciones no contempladas. Cierto es que el espíritu
de la ley fue proteger a la víctima en cualquier estadio de la relación, incluso en el
período precontractual (v. g. dar un empleo a cambio de la aceptación a una propuesta
sexual con carácter de acoso); pero la ley en ninguna de sus partes lo menciona. Por
eso debe tenerse especial cautela a la hora de redactar textos sancionatorios, aunque en
este caso, tratándose de la protección de derechos humanos fundamentales, podría
recurrirse a normas constitucionales y supranacionales para interpretar el alcance de la
sanción en forma extensiva atendiendo la finalidad teleológica de la norma.
Insistimos, lo mejor hubiese sido fijar un monto mínimo sancionatorio a título
de multa como sucede en la Ley n. 11.577, autorizando la ley a los jueces que determinen
el quantum en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad entre la
entidad de la falta y la sanción pecuniaria a recaer.
XI. Garantía fr
ente a las rrepr
epr
esalias
frente
epresalias
1. El art. 12 de la ley, consagra una norma de vital importancia que refiere a la
tutela ya sea de las víctimas del acoso sexual y los testigos que haya prestado testimonio
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durante la investigación. De esa manera la norma tutela a estas personas, disponiendo
que no podrán ser objeto de despido, ni de sanciones disciplinarias. Se establece un
período de protección similar a otras situaciones en nuestro ordenamiento jurídico(60),
de 180 días a contar desde desde la interposición de la denuncia ya sea en sede
administrativa o judicial. De producirse un despido o una sanción en ese lapso, la ley
dispone una presunción simple de que si su aplicación obedece a esas razones, salvo
prueba en contrario, o el/la trabajador/a afectado/a, haya incurrido en la causal “notoria
mala conducta”.
La norma en este aspecto, si bien es atinada en establecer un fuero a favor de las
personas involucradas en el acoso, quizás es equivocada en cuanto al inicio del cómputo
en el plazo de protección, tanto de la víctima como la de los testigos. Nos parece que
hubiese sido más adecuado que el período naturalmente que debe tomar en cuenta
como punto de partida la denuncia por parte de la víctima y el momento en el cual los
declarantes prestan su testimonio. Eso no está en tela de juicio; pero los 180 días
deberían contarse a partir del dictado de la resolución o sentencia, en tanto ese es el
acto jurídico procesal que determina si en la causa hubo o no acoso(61).
2. La ley sanciona al empleador que transgreda la inmunidad antes señalada, con
el pago del monto dispuesto por el art. 11, seis mensualidades de acuerdo a la última
mensualidad del/la trabajadora afectado/a.
3. Por otra parte Márquez Garmendia, es partidaria en sostener que cuando el
despido obedeció a la aplicación de sanciones por motivos de represalia conforme al
contenido de la ley, debería (para el caso en que la víctima no opte por la indemnización
prevista), debería decretarse la nulidad del acto y por ende ordenarse la reinstalación
del/la trabajador/a afectado/a(62). Coincidimos plenamente con esa opinión, ya que cuando
el despido obedece a la violación de un derecho humano fundamental, no corresponde
resarcirlo mediante dádivas económicas ya que el trabajo, no es una mercancía.
XII. Conclusiones
1. A modo de síntesis y evaluando ambos tipo de acoso en conjunto, respecto al
moral, nuestro país afrenta una situación de orfandad jurídica, dado que no existe una
norma específica que prevenga, persuada y tutele la agresión a un pilar fundamental y
principio anterior a cualquier ordenamiento positivo, como lo es sin duda el principio
y meta derecho fundamental “dignidad”.
2. El proyecto de ley a estudio a nuestro entender no es adecuado, pues adolece
de varias omisiones como lo son la falta de una definición (aspecto garantista para
(60) V. g. como el caso de la protección del trabajador accidentado que es dado de alta por el Seguro de Accidentes
de Trabajo y es readmitido por la empresa (art. 69 de la Ley n. 16.074), o el caso de la madre reciente, plazo de
estricta creación jurisprudencial.
(61) COLUTUZZO, Natalia; PANIZZA, Carolina. Aunque con otros argumentos, arriban a la misma conclusióin, cit.,
p. 155.
(62) Cf. GARMENDIA, Martha Márquez. Acoso sexual en el trabajo..., cit., p. 524.
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víctimas y victimarios conforme a los principios del derecho disciplinario); que elementos
caracterizantes de la personalidad de la víctima el juez debe ponderar; la inversión de la
carga de la prueba, la reinstalación de la víctima a su puesto de trabajo cuando decida
optar por ello, etc.
De todos modos la jurisprudencia ha tomado cartas en el asunto, y razonablemente
con prudencia a examinado este tipo de agresiones, aunque en los casos en que
corresponde reparar, siempre se recurren a soluciones de tipo economicistas, las que a
la postre en definitiva conllevan a la pérdida del empleo y fuente de sustento a los
sujetos afectados.
3. Respecto a la ley de acoso sexual, cabe concluir que es mejor tener el vaso a
medio llenar que vacío.
Como señalan en sus trabajos Márquez Garmendia, Colotuzzo y Panizza se trata
de un gran avance en el ordenamiento jurídico nacional, máxime cuando en su origen
intervinieron todos los actores sociales involucrados(63). No obstante hemos criticado
alguno de sus aspectos tales como el carácter de pesquisa secreta que tiene su faz
investigativa en la empresa y en la Administración, el inicio del cómputo del plazo para
la protección de la víctima y testigos; la tarifación de los montos indemnizatorios a
título de reparación del daño moral en caso de despido, etc.
4. Por último, no entendemos porque no se sancionó una única norma que
comprendiera no sólo ambos flagelos, sino todas aquellas conductas activas u omisivas que
atentan contra el derecho humano fundamental a la dignidad y los que de el se desprenden.
Esa fragmentación desde el punto de vista jurídico no parece adecuada ni racional, ya que a
nuestro modo de ver requiere un único tratamiento desde el punto de vista sustantivo y
procesal, atendiendo las peculiaridades de cada caso. Un avance hubiese sido la sanción de
los proyectos de 1997 y 2000 los que a pesar de contar con algunas soluciones de la
norma proyectada y vigente comentadas, y a su vez poseer las falencias que a lo largo del
presente trabajo desarrollamos, ambos referían a la violencia en el trabajo y las faltas laborales
graves, definiendo estas como: “...todo acto de violencia, injuria, amenaza, malos tratos,
acoso sexual o cualquier otra violación al deber de respeto a las personalidad física o moral
del trabajador, cometidos por el empleador o sus representantes”.
Anexo I
ACOSO MORAL EN LAS RELACIONES DE TRABAJO
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º Se consideran prácticas de acoso moral en las relaciones laborales, entre otras:
A) Actos que impidan la comunicación de un trabajador con el resto de los integrantes de la
empresa.
(63) Su origen se gestó en la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo.
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B) El no suministro de instrumentos necesarios para el desarrollo de la tarea.
C) La no asignación de tareas.
D) Hacer circular información que desprestigie al trabajador.
E) No responder en tiempo y forma a sus planteos.
F) Permanentes cambios de tareas y/o traslados injustificados.
G) Apartamiento físico del resto de sus compañeros de trabajo.
Artículo 2º El acoso moral podrá existir entre trabajadores de igual y/o superior y/o inferior
categoría.
Artículo 3º El trabajador acosado podrá comparecer ante la Inspección General del Trabajo,
a efectos de realizar la denuncia correspondiente.
Artículo 4º Sin perjuicio de la vía administrativa, el trabajador podrá instaurar acción judicial
ante los Juzgados competentes.
Artículo 5º En ambos casos, existirá una presunción simple en favor del denunciante o actor.
Artículo 6º Comprobado que fuera el acoso moral, sin perjuicio de otras sanciones, el órgano
administrativo competente aplicará al acosador una sanción económica equivalente a doce salarios
del trabajador acosado, tomando como base de cálculo el salario más alto percibido por el mismo
durante la relación laboral.
Artículo 7º En caso de acreditarse judicialmente el acoso moral, sin perjuicio de las
reparaciones que los tribunales estimen pertinentes, se aplicará al acosador una sanción económica
equivalente a doce veces el monto de la indemnización ordenada.
Artículo 8º Cualesquiera fuera la vía utilizada, la sanción económica consagrada en los
artículos anteriores tendrá como exclusivo beneficiario al trabajador.
Artículo 9º La presente ley se aplicará tanto al sector público como al privado.
Artículo 10. La presente ley es de orden público.
Montevideo, 26 de agosto de 2009.
VÍCTOR SEMPRONI
Representante por Canelones

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Evidentemente, estamos frente a un tema transdisciplinario.
En efecto, el acoso moral es un hecho jurídico, por lo cual se hace necesaria su prevención
y represión, pero que encuentra su fuente en la psicología laboral.
El acoso moral consiste en el conjunto de conductas denigratorias o de persecución
psicológica que padece un trabajador, tanto en un orden horizontal como vertical. El objetivo de
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estos comportamientos es colocar a la víctima en una situación de exclusión al extremo que el
sujeto que lo padece, se encuentra en la disyuntiva de permanecer y sufrir o renunciar.
No reiteraremos aquí conceptos ya asimilados en forma unánime acerca de un desequilibrio
original en la relación patrono-empleado y que han motivado la creación de un Derecho Laboral
autónomo científica y didácticamente.
Del mismo modo resultaría superabundante referirnos a que las tendencias jurídicas modernas
se inclinan a la construcción de un derecho único del trabajo, vale decir un conjunto de normas
protectoras para todos los trabajadores sin excepción.
Por lo cual, normas de estas características tendrán como ámbito de aplicación subjetivo
tanto el sector publico como el privado.
La gravedad del tema radica en que en muchas ocasiones se configura una verdadera espiral
donde causa y efecto se confunden.
Resulta pues que quien sufre el acoso moral, como consecuencia del mismo, generalmente
sufrirá enfermedades psicosomáticas, llegando incluso hasta la psicosis. Marie-France Hirigoyen
en su obra El acoso moral (Buenos Aires: Paidós, 2000. p. 139 y siguientes) describe síntomas tales
como “...estado de ansiedad generalizada, un estado depresivo. En los sujetos más impulsivos...
reacciones violentas que terminan con su ingreso en hospitales psiquiátricos”.
Y agrega: “A los agresores, todos estos trastornos les sirven para justificar su propio acoso”.
La victima en cambio” ...se siente vacía, cansada y sin energía... no consigue pensar ni concentrarse,
ni siquiera en las actividades mas triviales. Este es el momento en el que aparece la idea de suicidio...
Los suicidios o los intentos de suicidio reafirman (la) certidumbre de que el otro era débil, perturbado
o loco, y de que las agresiones que le hacían padecer estaban justificadas”.
La autora refiere también a respuestas fisiológicas tales como úlceras, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades de la piel, abruptos adelgazamientos, etcétera. Estas reacciones
físicas obedecen a que el sujeto no se siente capacitado a reaccionar y muchas veces cuando intenta
expresar su malestar, por ejemplo, verbalizándolo en su lugar de trabajo esa manifestación termina
siendo utilizada como justificación por parte del agresor.
Entre las graves consecuencias se encuentra también la disociación, la cual impide integrar
adecuadamente funciones tales como la memoria, la conciencia, la identidad o la percepción. Las
víctimas pierden interés en aquellas cosas que normalmente le agradaban o le hacían feliz y sólo
en una minoría de los casos queda una secuela de apenas un mal recuerdo. Inclusive tras un
alejamiento del lugar de trabajo, recomendado por el especialista a cargo, al reintegrarse y sentir
nuevamente la agresión recae en síntomas de angustia, insomnio, ideas de suicidio, temor a nuevas
ridiculizaciones, aislamiento social, que hasta puede prolongarse a su propio núcleo familiar y de
afectos.
Sin duda alguna, nuestro derecho tiene vías par reparar el daño porque es principio general
que todo daño injustamente causado debe ser reparado.
Pero el grave inconveniente es que muchas veces el sujeto no quiere agravar su situación
laboral y psicológica evocando hechos de los cuales desea y no puede desprenderse, menos aún
tras el transcurso de un juicio ordinario. Además probar el acoso no es tarea fácil, por lo cual ante
la existencia de determinados comportamientos la ley debe consagrar una presunción relativa a
favor de la víctima. La enumeración debe ser ejemplificativa porque en éste como en otros asuntos
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no podemos pensar en una universalidad de comportamientos, sino en las características salientes
de una conducta prohibida. Por lo cual entendemos de correcta técnica legislativa no utilizar para
la descripción de estas conductas la enumeración taxativa. La taxatividad sí corresponderá a la
sanción, pero no a la configuración del hecho ilícito.
La doctrina uruguaya pone ejemplos al respecto (NICOLIELLO, Ariel; COLOTUZZO, Natalia.
Acoso moral en el trabajo: prevención y reparación. Revista de Derecho Laboral, t. L, n. 226 abr./jun.
2007). Entre ellos: gritos o insultos, impedir la comunicación verbal con compañeros de trabajo, la
supresión del teléfono o de la computadora, la eliminación de los instrumentos imprescindibles
para el trabajo o dificultarle su acceso, hacer circular rumores sobre la víctima, adjudicarle
enfermedades mentales, comentar sobre su vida privada, ridiculizar sus opiniones políticas o
religiosas, encomendarle trabajos peligrosos, no asignarle trabajo o no indicarle trabajo alguno
o por el contrario y sin ninguna finalidad funcional otorgarle tareas rutinarias que anulen su
capacidad de creación, no responderle en tiempo y forma respuestas razonables a consultas
efectuadas. Pensemos por ejemplo en dilatar la respuestas acerca de si se otorga o no una licencia,
o designarle constantemente tareas nuevas sin permitirle adquirir un conocimiento cabal de las
mismas, asignarle tareas que no reconozcan su talento, impedirle hablar, no escucharlo, apartarlo
físicamente del grupo, instar a que los demás compañeros no le hablen, prohibirle hablar con los
demás compañeros, aplicar sanciones pretextando traslados por razones de servicio no explicadas,
etcétera. En definitiva, toda conducta que atente contra la autoestima del sujeto ya sea porque es
el objetivo consciente del agresor o sin serlo porque se llega a él.
Importante aclaración esta última, puesto que independientemente de la intención que encubre
el acto agresivo, lo importante radica en el efecto. No en vano la ley francesa ha recogido este
concepto de un modo genérico al consagrar en el artículo L 122-49 que: “Ningún asalariado debe
sufrir actos repetidos de acoso moral que tengan por objeto o por efecto una degradación de las
condiciones de trabajo susceptible de atentar contra sus derechos y su dignidad, de alterar su
salud física o mental o de comprometer su futuro profesional”.
Los doctrinos uruguayos precitados mencionan que en nuestro país se han ventilado
situaciones de esta índole ante los estrados judiciales.
Así nos encontramos con la sentencia 53-98 del Juzgado Letrado de Lavalleja de segundo
turno. La accionante reclama despido indirecto y abusivo fundando su pretensión en que la
demandada, ante la negativa de la empleada de someterse a tener relaciones sexuales con su
empleador fue luego perseguida moralmente y como consecuencia sufrió un daño psicológico que
impidió continuar el vínculo laboral. La sentencia de primera instancia, así como la de segunda
instancia le dan la razón a la actora fundando su fallo en el artículo 54 de la Constitución y en el
artículo 1.321 de nuestro Código Civil. Esta situación hoy encontraría solución a través de la actual
ley sobre acoso sexual. Sin embargo quedan fuera otras situaciones que suponen un acoso
sistemático de carácter moral no sexual.
En otro caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia (Sentencia n. 31/2000) una empleada
de una embajada, enterada de circunstancias relativas a un caso criminal, que tomara estado público,
desde el momento que presta testimonio dadas las exigencias del sumario se ve sometida a
persecución de tal magnitud, que como consecuencia de ella contrae una enfermedad causada
por el hostigamiento continuo. Fundamenta su derecho en la notoria mala fe, la cual pondera como
causa adecuada del daño. En los autos se comprobó que se realizó una deliberada estrategia de
persecución, acreditándose seguimientos y llamadas telefónicas que pretendían intimidarla. Por
todo lo cual el proceso culmina con un fallo a su favor.
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Lo señalado nos permite concluir que el Estado debe cumplir una función preventiva a través
de los órganos correspondientes (Poder Judicial, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Inspección
General de Trabajo).
Pero simultáneamente debe cumplir una función represiva que proteja y abarque tanto al
trabajador público como al trabajador privado.
Por lo cual, resulta imprescindible al igual que en otros casos de nuestra legislación establecer
sanciones económicas lo suficientemente altas como para disuadir estos comportamientos ilícitos.
Por eso, sin descartar los rubros de naturaleza indemnizatoria, entendemos se deben establecer
daños punitivos de hasta doce veces el monto de la indemnización total, para el caso de actuación
jurisdiccional.
Y para el caso de actuación administrativa, doce veces el salario nominal recibido por la
víctima, tomando como base el mejor salario de los abonados durante el vínculo laboral.
Evidentemente, su destinatario debe ser el trabajador que ha padecido esta situación.
La norma que se proyecta será de orden público, en virtud de su carácter sancionatorio,
siendo nulos los convenios que pretendan derogar su aplicación.
Montevideo, 26 de agosto de 2009.
VÍCTOR SEMPRONI
Representante por Canelones

Anexo II
Ley n. 18.561
ACOSO SEXUAL
NORMAS P
ARA SU PREVENCIÓN Y SANCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL Y EN LAS
PARA
RELACIONES DOCENTE-ALUMNO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en
Asamblea General,
DECRETAN:
Artículo 1º (Objeto de la ley). El objeto de la presente ley es prevenir y sancionar el acoso
sexual así como proteger a las víctimas del mismo, en tanto forma grave de discriminación y de
desconocimiento del respeto a la dignidad de las personas que debe presidir las relaciones laborales
y de docencia. Esta ley se aplicará en el ámbito público y en el privado.
Artículo 2º (Concepto de acoso sexual). Se entiende por acoso sexual todo comportamiento
de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a
la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación
laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante
para quien lo recibe.
Artículo 3º (Comportamientos de acoso sexual). El acoso sexual puede manifestarse — entre
otros — por medio de los siguientes comportamientos:
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1) Requerimientos de favores sexuales que impliquen:
A) Promesa, implícita o explícita, de un trato preferencial respecto de la situación actual o
futura de empleo o de estudio de quien la reciba.
B) Amenazas, implícitas o explícitas, de perjuicios referidos a la situación actual o futura de
empleo o de estudio de quien la reciba.
C) Exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo, sea, en forma implícita o explícita,
condición para el empleo o de estudio.
2) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseada y
ofensiva para quien los reciba.
3) Uso de expresiones (escritas u orales) o de imágenes de naturaleza sexual, que resulten
humillantes u ofensivas para quien las reciba. Un único incidente grave puede constituir acoso
sexual.
Artículo 4º (Agentes y responsables del acoso sexual). Los actos comprendidos en el artículo
precedente serán los cometidos directamente por la persona del empleador o jerarca o por quienes
lo representen en el ejercicio del poder de dirección, que se sucedan tanto en el ámbito privado
como en el público.
El empleador o jerarca será también responsable por los actos de sus dependientes o de
toda otra persona vinculada al lugar de trabajo o entidad docente, en tanto haya tenido
conocimiento de su ocurrencia y no haya tomado medidas para corregirla.
En caso de que el autor del acoso sexual fuera un trabajador dependiente, será sancionado
de acuerdo con la gravedad del comportamiento, pudiendo ser despedido por notoria mala conducta
y en caso de ser funcionario público la conducta será calificada falta grave.
Artículo 5º (Responsabilidad del Estado). El Estado será responsable de diseñar e implementar
políticas de sensibilización, educativas y de supervisión, para la prevención del acoso sexual laboral
y docente, tanto en el ámbito público como en el privado.
La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social es el órgano competente en el
ámbito público y privado del contralor del cumplimiento de la presente ley.
Artículo 6º (Obligaciones del empleador). Todo empleador o jerarca estará obligado a:
A) Adoptar las medidas que prevengan, desalienten y sancionen las conductas de acoso sexual.
B) Proteger la intimidad de las personas denunciantes o víctimas, debiendo mantener en
reserva las actuaciones que se cumplan así como la identidad del o la víctima y de quienes sean
convocados a prestar testimonio en las investigaciones.
C) Instrumentar las medidas que protejan la integridad psicofísica del o la víctima, y su
contención desde la denuncia, durante las investigaciones y una vez que éstas culminen adoptar
acciones acordes a la decisión emitida.
D) Comunicar y difundir a los supervisores, representantes, trabajadores/as, clientes y
proveedores, así como al personal docente y no docente y a los alumnos/as la existencia de una
política institucional consecuente contra el acoso sexual.
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Artículo 7º (Denuncia del acoso sexual). El trabajador/a afectado puede optar por realizar la
denuncia en el ámbito de su empresa u organismo del Estado o ante la Inspección General del
Trabajo y de la Seguridad Social.
En caso que el trabajador/a opte por realizar la denuncia en el ámbito de la empresa o entidad
pública, podrá optar por realizar la denuncia ante el organismo bipartito en caso que el mismo
exista, o ante la propia dirección.
En caso que se realice ante la propia dirección de la empresa o entidad pública, se deberá
disponer la instrucción de una investigación administrativa o sumario según las características de
la denuncia.
El empleador o jerarca, de considerar que dentro de la empresa u organismo estatal no están
dadas las condiciones para asumir las obligaciones que le impone esta ley, deberá remitir la misma
a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en un plazo no mayor de los cinco
días de recibida la denuncia.
En caso que el jerarca disponga la instrucción de investigación administrativa o sumario según
corresponda, contra la resolución que se dicte por el organismo corresponderán los recursos o
acciones judiciales pertinentes según la normativa vigente.
En caso que el empleador sea del ámbito privado y asumiera la realización de investigación
interna, deberá cumplir con las obligaciones impuestas por esta ley; la investigación deberá constar
por escrito, ser llevada en reserva, garantizando a ambas partes ser oídas y fundamentar sus dichos
y su resolución deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta días.
En caso que el acosado/a haya realizado la denuncia dentro del ámbito de la empresa, ya sea
ante el organismo bipartito o ante la propia dirección y su desarrollo o conclusiones sean
considerados por el acosado/a lesivos de sus derechos fundamentales por razones de legalidad o
de mérito, dentro del plazo de diez días hábiles, podrá presentarse ante la Inspección General del
Trabajo y de la Seguridad Social a solicitar se inicie dentro de ese ámbito la instrucción de
investigación. También podrá solicitar a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
la instrucción de investigación, en caso que la empresa no haya dictado resolución dentro del plazo
de treinta días de recibida la denuncia.
La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social intimará a la empresa o mesa
bipartita la remisión de las actuaciones cumplidas en su ámbito dentro del plazo de diez días hábiles.
Artículo 8º (Procedimiento administrativo). La investigación realizada por la Inspección
General del Trabajo y de la Seguridad Social seguirá los procedimientos previstos por la normativa
vigente. La Inspección dispondrá de amplias facultades de investigación sobre los hechos
denunciados, acordándose especial relevancia a la inspección realizada en el lugar de trabajo y a
las entrevistas realizadas en el lugar que crea más conveniente, para interrogar al denunciante,
denunciado y testigos y recoger todas las pruebas que resulten pertinentes. El número de testigos
a presentar por cada una de las partes no será mayor de cinco. Cuando la inspección proceda a
interrogar personas que por su vinculación con los implicados puedan tener un conocimiento directo
de los hechos denunciados, lo hará individualmente, en forma reservada, sin presencia de
representantes de la persona denunciada ni de los denunciantes y sin identificar en el expediente
los datos de los deponentes. Sus datos serán relevados en documento que no integrará el expediente y permanecerá a resguardo de la Inspección por el plazo de cinco años, para el caso que
sean solicitados por la sede judicial. En caso que la Inspección — por no disponerse dentro del
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organismo estatal o de la empresa las condiciones indicadas para el interrogatorio — decida
interrogar a las personas vinculadas con los hechos denunciados fuera del local de la empresa, el
tiempo que insuma el traslado al mismo y el interrogatorio será considerado tiempo trabajado,
debiendo considerar en todo caso las necesidades que se acrediten del ciclo productivo.
A las audiencias que convoque la Inspección será obligatoria la concurrencia de los citados.
La omisión no justificada de la empresa será pasible de aplicación de sanciones. Las audiencias
deberán notificarse personalmente con un plazo mínimo de antelación de tres días hábiles,
indicándose sumariamente la denuncia presentada; todos los citados podrán comparecer asistidos
de abogados.
Artículo 9º (Notificación y sanción). Las conclusiones de la investigación realizada por la
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social serán puestas en conocimiento del
empleador o jerarca, el denunciante y el denunciado.
Finalizada la sustanciación de la denuncia, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad
Social se expedirá respecto de aquélla en un plazo máximo de veinte días, aplicando sanciones al
empleador o jerarca, si correspondieren. Además de las sanciones previstas por el artículo 293 de
la Ley n. 15.903, de 10 de noviembre de 1987, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad
Social podrá intimar a la empresa, jerarca, denunciante o denunciado la adopción y cumplimiento
de medidas de prevención y difusión de políticas institucionales contra el acoso sexual, a fin de
disminuir los riesgos a que están expuestos, así como de contención y protección de la integridad
psicofísica y dignidad del/las víctimas y quienes participaron en la investigación. La omisión del
intimado en la adopción de estas medidas será pasible de sanciones.
Artículo 10. (Competencia de los sindicatos). Cuando los sindicatos reciban denuncias de
acoso sexual estarán facultados para concurrir ante la Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social y a solicitar la constitución de la Inspección en el lugar de trabajo.
Los representantes sindicales podrán asistir a las diligencias, salvo el interrogatorio a realizarse
por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, y promover ante ese organismo las
medidas que consideren necesarias para una eficaz comprobación de los hechos denunciados, el
cese de los mismos y su no reiteración, siempre que el trabajador/a involucrado/a presente su
consentimiento a dicha asistencia.
El denunciante y denunciado podrán concurrir con la asistencia jurídica que crean
conveniente.
Artículo 11. (Indemnización). El trabajador/a víctima de acoso sexual, sin perjuicio de la
denuncia administrativa y de la acción penal que pudiese corresponder, tendrá derecho a reclamar
al responsable una indemnización por daño moral mínima equivalente a seis mensualidades, de
acuerdo con la última remuneración del trabajador/a.
El trabajador/a afectado podrá optar por la indemnización prevista en el inciso precedente
o por considerarse indirectamente despedido/a, en cuyo caso el despido revestirá el carácter de
abusivo y dará derecho a una indemnización especial tarifada de seis mensualidades, de acuerdo
con la última remuneración del trabajador/a, la que será acumulable a la indemnización común.
Artículo 12. (Protección contra represalias). El trabajador/a afectado/a, así como quienes
hayan prestado declaración como testigos, no podrán ser objeto de despido, ni de sanciones
disciplinarias por parte del empleador o jerarca. Se presume — salvo prueba en contrario — que
el despido o las sanciones obedecen a motivos de represalia cuando tengan lugar dentro del plazo
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de ciento ochenta días de interpuesta la denuncia de acoso en sede administrativa o judicial. El
despido será calificado de abusivo y dará lugar a la indemnización prevista en el inciso segundo
del artículo 11, con la salvaguarda de la notoria mala conducta.
Artículo 13. (Acoso sexual en la relación de docencia). En una relación de docencia, el o la
estudiante objeto de acoso sexual tendrá todos los derechos previstos por esta ley, incluso el derecho
a reclamar al patrono o jerarca del docente la aplicación de las sanciones previstas en las respectivas
reglamentaciones internas y la indemnización a que hace referencia el artículo 11. Para el cálculo
de la indemnización se tomará como base de cálculo el salario del trabajador responsable del acoso
sexual. De comprobarse un perjuicio en su situación educativa como resultado del acoso, tendrá
derecho a ser restituido/a en el estado anterior al mismo.
Artículo 14. (Asociaciones profesionales, estudiantiles y gremiales). Las asociaciones
profesionales y gremiales de carácter laboral y estudiantil deberán establecer políticas preventivas
y de sanción para los agremiados que incurran en conductas de acoso sexual.
Artículo 15. (Del contenido y los efectos de las denuncias). Las resoluciones administrativas
o judiciales que concluyan que los elementos probatorios vertidos no acreditan, en las actuaciones
realizadas, la existencia del acoso sexual denunciado, no afectarán la vigencia de la relación laboral.
El o la denunciante o denunciado a cuyo respecto se acredite fehacientemente en vía jurisdiccional
que ha actuado con estratagemas o engaños artificiosos pretendiendo inducir en error sobre la
existencia del acoso sexual denunciado, para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho
injusto en daño de otro, será pasible de acciones penales y su proceder podrá calificarse de notoria
mala conducta.
Artículo 16. Las acciones judiciales para cuya ejecución faculta la presente ley se diligenciarán
por el procedimiento y en los plazos establecidos para la acción de amparo prevista en los artículos
4º a 10 de la Ley n. 16.011, de 19 de diciembre de 1988, con independencia de la existencia de
otros medios jurídicos de protección.
Artículo 17. La reglamentación de la presente ley considerará las especialidades del acoso
sexual según se trate en el área laboral o en el docente y, asimismo, se trate del ámbito público o
privado.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de agosto de 2009.
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ETOECOLOGÍA DEL TRABAJO HACIA UNA
PROPUESTA ÉTICA

Jorge Darío Cristaldo Montaner(*)

I. Introducción (1)
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada y aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, no se
menciona aún en forma específica, en ninguno de sus 30 artículos, el derecho a un
ambiente sano.
Paradójicamente, el ambiente como tal, no estaba en las preocupaciones de los países
que salían de una guerra sangrienta y devastadora, provocadora ella misma de daños
irreparables en el ambiente, y que contribuyó en gran medida a su degradación. En el
período de postguerra, toda la energía y la demanda de los pueblos se centraban en
el proceso de reconstrucción física y socioeconómica de los países. Además, los más poderosos estaban en el camino de una gran industrialización (la era atómica, la era del petróleo,
etc.), donde el slogan era el consumo masivo ante la gran producción, también masiva.
Pero en la realidad, primero se dan los hechos y luego aparece el derecho. Hubo
que pasar por muchas catástrofes ecológicas para que los estados, los movimientos
sociales y la gente corriente, empezaran a tomar conciencia de la importancia del entorno
en todos los ámbitos de la vida de las comunidades. Y debemos señalar que, a pesar de que
(*) Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Profesor titular de las materias Derecho del Trabajo y Derecho
Procesal del Trabajo en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de
Asunción. Fue Profesor Permanente y es Profesor Emérito de la Universidad Católica. Autor del proyecto
de Constitución presentado por el Partido Demócrata Cristiano a la Convención Nacional Constituyente de 1992.
E-mail: <jdcm@activenet.com.py>. Fue Juez y Presidente del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), periodo 2001-2006. Fue Presiente de la Asociación de Abogados Laboralistas y es Director del
Instituto Paraguayo de Derecho del Trabajo, órgano científico de la Asociación de Abogados Laboralistas del
Paraguay (AAL). Fue Presidente de la Asociación Latinoamérica de Abogados Laboralistas (ALAL). Autor de obras
sobre Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho Constitucional, Integración Regional y Política. Ponente oficial
en seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre temas jurídicos y políticos.
(1) Informe sobre los Derecho Humanos en Paraguay, año 1996 de alter vida. Disponible en: <http://www.derechos.org/
nizkor/paraguay/ddhh1996/ambiente.html#1>.
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la realidad rebasa la fantasía en términos de agresión del ambiente, todavía hay lugares
en que esos hechos no están instituidos como violación a los derechos plenos del ser
humano, y en algunos países en que existen legislaciones y códigos, no son suficientemente cumplidos como para que se transformen en acciones efectivas.
En el occidente es relativamente nuevo el concepto de problemática ambiental.
Aunque no podemos hacer una cronología exhaustiva porque escapa al objetivo del
documento, sí podemos nombrar algunos hechos que contribuyeron a convertir ideas
y situaciones que se creían “naturales”, en problemas que afectan a la humanidad toda.
En 1962, Rachel Carlson fue una de las primeras que inició una cruda denuncia
de las condiciones ecológicas a través de su libro La Primavera Silenciosa. A partir de
ello, otros se sintieron motivados para seguir investigando en esa línea y abundar detalles.
En 1970, el Club de Roma, publicó su libro Los límites del crecimiento.
En la primera mitad de la década de los años setenta, se forma en Estados Unidos
y Europa, el Movimiento Ecologista, alentado por las iniciativas ciudadanas en pro de
la protección ambiental.
En 1972, se realizó en Estocolmo, convocada por las NNUU, la primera Conferencia
Mundial sobre el Medio Ambiente Humano.
En 1973, fue establecido al interior del sistema de las Naciones Unidas el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En 1987, apareció el Informe Nuestro Futuro Común producido por la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, dirigida por la Primera Ministra Noruega,
Gro Harlem Brundland. En este documento se introdujo el concepto sobre desarrollo
sustentable.
En los años 90, el tema central de debate fue el de desarrollo sostenible o sustentable,
concepto que articula las necesidades de la gente con los límites ecológicos del planeta.
Desde la sociedad civil, se van consolidando los movimientos ecologistas o
ambientalistas, con diferentes lineamientos y reivindicaciones, pero haciendo visible el
problema de lo ecológico con actitudes pacifistas como parte de sus luchas y reclamos.
En 1992, se realizó en Rio de Janeiro la Conferencia Internacional sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCED), la que tuvo el mérito de
introducir en la agenda mundial el tema del desarrollo sostenible como un problema
insoslayable para el futuro de la humanidad. También se realizó en forma paralela el
Foro de las ONGs donde acudieron centenares de organizaciones ambientalistas, las
cuales hacían lobby para que los representantes de los gobiernos y de Agencias de
Cooperación Internacional, presentes en la Conferencia oficial, escucharan sus
reivindicaciones y propuestas.
Sin embargo, la “conciencia” adquirida por los países participantes estaba retrasada
en comparación con los daños que ya había sufrido el ecosistema mundial, y en especial
los países del tercer mundo.
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Muchos documentos importantes nacieron a partir de la Conferencia Internacional
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCED); uno de ellos es
la Agenda 21, donde aparecen lineamientos generales de cómo hacer para que el desarrollo
contemple lo social, lo económico y lo ambiental sostenido. En ese sentido, este
documento articula el desarrollo sostenible, con la erradicación de la pobreza y la equidad
de géneros. De esta forma, se va avanzando hacia una visión holística de lo que es la
problemática ambiental, sus causas y sus consecuencias.
Aunque se hace mayor énfasis en las consecuencias, ya que las causas apuntan
directamente a ese modelo de desarrollo económico, que los países industrializados se
empeñan en expandir y en defender, aunque sea el principal depredador ecológico y
social de los países más pobres. Por esta razón, en Latinoamérica se plantea el concepto
de sociedad sostenible, que coloca como referente de la sostenibilidad a las sociedades
con su diversidad, y no al concepto de desarrollo económico, que es fuertemente asociado
a los países del Norte.
De esta breve reseña, se observa que el ambiente no se refiere sólo a lo natural, a los
ecosistemas acuáticos, terrestres, a las plantas y animales, sino que incluye el ser humano
y su entorno, como partes inseparables e interactivas, y donde el juego de lo político-económico está tan presente como un componente más de la gran variedad de sistemas.
Por eso, después que los hechos demostraron y hablaron hasta el cansancio, se
crean los derechos humanos de tercera generación en el que se encuentran los derechos
ambientales.
Así, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, realizada en Viena
en 1993, se reafirmó el derecho al desarrollo como una parte integral y fundamental de
los derechos humanos. Entendiéndose el desarrollo como sostenible, incluyéndose el
derecho a la alimentación, a la vivienda, al vestido, a la salud, a la educación, en síntesis,
a la calidad de vida, y a otros recursos ambientales que tradicionalmente fueron definidos
como necesidades más que como derechos.
En el hermoso y cautivante cuento alegórico que relata la Biblia, los seres humanos
fueron creados por Dios en un utópico “paraíso terrenal”, dotados de vida y salud
perfectas. Pero una vez arrojados fuera de ese ambiente, la vida y la salud han estado
sometidas a constantes riesgos durante millones de años, causados por la acción
depredadora y contaminante de los propios seres humanos.
Hoy la conciencia social reconoce que esos dones gratuitos deben ser protegidos,
fortalecidos y extendidos en todos los ambientes humanos, a partir de una visión o
perspectiva ética, es decir, moral y jurídica a la vez.
Este ensayo se elabora como reflexiones en voz alta para el inicio de un debate, y
no, evidentemente, con la pretensión de sentar conclusiones definitivas, objetivo que
debería ser abordado en un trabajo de distintas características que el presente.
El estudio del medioambiente de trabajo está bajo la atención de varias disciplinas
científicas y de varias ramas del derecho. Esto se explica y justifica porque se trata de
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una realidad compleja, constituida por elementos naturales y sociales, endógenos y
exógenos, en permanente y constante interacción.
II. T
er
minología
Ter
erminología
Ambiente: latín ambiens, entis: que rodea o cerca. Aire o atmosfera. Condiciones o
circunstancias físicas, sociales, económicas, etc. de un lugar, de una reunión, de una
colectividad o de una época. Grupo, estrato o sector social: ambiente intelectual, laboral,
popular, aristocrático, etc.
Medio: que corresponde a los caracteres o condiciones más generales de un grupo
social, pueblo, época, etc. Conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales
en que vive una persona o un grupo humano. Conjunto de circunstancias o condiciones
exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades.
Medio biológico: conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo.
Medio social
social: conjunto de todos los factores materiales o inmateriales que afectan
al individuo; van desde el paisaje hasta la mentalidad de la época. Los sociólogos
partidarios de la teoría del medio ambiente consideran al individuo como el producto
de sus relaciones sociales.
Medio ambiente: conjunto de circunstancias físicas, culturales, tecnológicas,
económicas y sociales en las que viven los seres humanos. Conjunto de personas y
circunstancias en las que vive un individuo.
Biología
Biología:: conjunto de condiciones físicas y químicas exteriores, o de circunstancias
exógenas que influyen en el desarrollo y actividades fisiológicas de los seres vivos.
Psicología: El medio ambiente tiene una importancia básica en el desarrollo
sicológico. Piaget basó el núcleo de su teoría en una incesante interacción del organismo
con el medio; esta interacción se produce en el sentido de una asimilación del medio
por parte del sujeto y una acomodación de éste a aquél. Los conductistas, en su teoría
de formación de los reflejos condicionados, conceden también gran importancia al medio.
Lugar ((locus
locus)) o local de trabajo
trabajo: Comprende todos los sitios donde las personas
locus
tienen que acudir por razón de su trabajo y que se hallan bajo control directo de un
empleador(2). Aún el trabajo a distancia mediante ordenadores o el trabajo en el domicilio
del operador corresponden a un ambiente de trabajo determinado y específico, porque,
insertos en una empresa concreta, reciben su influencia. El lugar de trabajo no es siempre
simple y determinado. En un establecimiento pueden haber varios ambientes laborales;
v. g. una gran empresa tiene lugar destinado a la fabricación de productos; otro ambiente
distinto es el lugar donde se hallan los empleados de la administración; otro el destinado
a la atención de los clientes y a las ventas al público.
Colectivo de trabajo
trabajo: El trabajo como actividad humana dirigida a la producción
de bienes, servicios y entretenimientos para satisfacer necesidades y asegurar la
(2) Las normas internacionales del trabajo. OIT, p. 372.
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reproducción de la especie, generalmente se realiza mediante un colectivo de trabajo,
conformado mediante la cooperación, simple o compleja, que se genera entre las personas
que la integran. Ya no cabe hablar de individuos trabajando, sino de un colectivo donde
se integran los esfuerzos de aquéllos. El colectivo de trabajo no se integra exclusivamente
con el personal dependiente y los ejecutivos representantes del empleador, sino también con todas las demás personas vinculadas permanente u ocasionalmente con la
empresa, que se encuentran en un lugar de trabajo.
Salud: es un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. En relación con
el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades, sino también
comprende los elementos físicos, mentales y espirituales que afectan a la salud y que
están directamente relacionados con la Seguridad e Higiene en el Trabajo (art. 3º, c) y e
Convenio n. 155 OIT(3).
Ecología: ciencia, rama de la biología, que estudia las relaciones de los seres vivos
entre si y en su hábitat, o entorno o medio en que viven. Parte de la sociología que
estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social.
Defensa y protección de la naturaleza y el medio ambiente. Marco animado o inanimado
en el que se desarrolla la vida de un organismo; presenta una serie de factores ambientales
que actúan desde el exterior y producen determinados efectos sobre él. La ecología
estudia las correlaciones que existen entre los organismos y su medio ambiente.
La autoecología estudia el efecto del entorno sobre cada individuo particular; la
socioecología se ocupa de una comunidad humana en cuanto es afectada por factores
cambiantes que se suceden en el entorno vital de una población. El vocablo ecología se
debe al alemán Ernest Haeckel.
Sociología: la disciplina que intenta explicar descriptivamente la esencia de la
sociedad, lo que es lo social, su génesis y su evolución, juntamente con las leyes y
fenómenos de la causación social, como resultado de la evolución de la humanidad
(Justo P. Prieto). El estudio científico de la vida humana en las comunidades organizadas
y el de la comunidad cual organismo viviente (Serra Moret).
Biología: estudio del conjunto de condiciones químicas y físicas exteriores, o de
circunstancias que influyen en el desarrollo y actividades fisiológicas de los seres vivos.
Medioambiental: perteneciente o relativo al medio ambiente.
III. Ecología; clasificación: natural y social
Con el propósito deslindar metodológicamente el objeto de este estudio, clasificamos la ecología o ciencia que estudia el medio ambiente en relación a los seres vivos,
en dos ramas:
a) la que estudia el medioambiente natural, que a su vez es una rama de la
biología;
(3) Concepto establecido por la OMS.
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b) la que estudia el medioambiente humano o social, el que a su vez es una
rama de la sociología.
La ecología natural se ocupa de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas
y la biósfera; por eso es una ciencia multidisciplinaria que utiliza herramientas de otras
ramas de la ciencia, especialmente la geología, la meteorología, la geografía, la física, la
química, las matemáticas, etc.
Las plantas y animales sobreviven en “nichos ecológicos”, cuando ciertas
condiciones ambientales están presentes, salvo que reciban una ayuda artificial que les
provee el ser humano.
Durante su evolución las poblaciones humanas intervienen en el ambiente natural;
la caza, la pesca, la construcción de viviendas, la vestimenta, la preparación de alimentos,
el almacenamiento de agua, los cultivos agrícolas, la extracción de minerales, la fabricación
de armamentos, son algunas de esas formas. A medida que crece la demanda de
satisfactores de necesidades, la intervención en los ecosistemas se hace más agresiva, no
respeta la capacidad de carga de los ecosistemas y por ende, no se da el tiempo necesario
para su regeneración y sostenibilidad(4).
La ecología humana o social se ocupa del desarrollo y la organización de las relaciones
entre una comunidad humana y su medio, así como del proceso de asimilación o
adaptación del mismo a dicha comunidad.
Mackenzie, Roderick, definió la ecología humana como “el estudio de la interdependencia de las instituciones y de los grupos humanos en el espacio”. Los factores
ecológicos interactúan entre sí, no aisladamente. Desde un paradigma ecológico y ético
se pretende crear un nuevo concepto de nuestra cosmovisión y percepción del medio y
de la realidad social; en nuestro caso, de la realidad compleja que es el mundo del
trabajo humano.
La ecología social tiene sus propias características, distintas de la natural, del hecho
comprobado de que de todas las formas de vida, el ser humano parece el menos atado
por condicionantes o limitaciones ambientales artificiales; el humano es capaz de vivir
en cualquier rincón del planeta, en las alturas del espacio exterior y en los abismos del
océano.
Además, el ser humano, por la característica esencial de su sociabilidad (no solo
es individuo, sino también persona, es decir, ser social); convive en comunidades y en
sociedades (F. Tonnies)(5).
(4) MOLINA, M.; ESCOBAR, M. Op. cit.
(5) F. Tonnies ha concedido gran valor a la distinción entre sociedad y comunidad. Comunidad designa una unión
íntima de muchos hombres. En cambio, sociedad significa una mera colaboración oportuna. La diferenciación ha
sido concebida desde un punto de vista puramente sociológico, esto es, se ha obtenido a partir de la experiencia. El
mismo Tonnies reconoció de manera clara que los conceptos “sociedad” y “comunidad” no constituyen más que
modelos, más o menos típicos, que se confunden en la realidad. Cierto que en toda sociedad bien constituida se
encuentra también un destello de comunidad. Con frecuencia la finalidad inspira cierta unificación espiritual entre
los miembros de la sociedad. Desde el punto de vista de la ética social, toda sociedad está vinculada a un fin. No
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En estas comunidades (matrimonio, familia, municipio, nación), y en estas sociedades
(asociaciones intermedias: económicas, sociales, científicas, culturales y políticas) sus
miembros generan como una especie de casa, hábitat o ambiente, adecuado a las
respectivas necesidades que satisfacen; también generan conductas y comportamientos,
hábitos, normas, actuaciones, prácticas, estilos y pautas racionales acordes a las finalidades
de las mismas.
La ecología social puede ser laboral, deportiva, sindical, cultural, etc., según sea el
colectivo humano objeto de su estudio.
IV
oblemática ambiental
IV.. Ambiente y pr
problemática
Cuando se habla de ecología se hace referencia a la interacción existente entre el
mundo natural y el mundo construido, con sus especificidades sociales, culturales, económicas, ideológicas, sus modos de producción, sus patrones de consumo, de distribución,
etc. El ser humano integra también el ecosistema natural y es su principal transformador,
aunque dialécticamente se ve también él mismo en constante transformación por el
ambiente(6).
La visión integradora de la ecología natural y social, plantea el estudio científico
de las interrelaciones e influencias recíprocas que se detectan en los procesos donde los
organismos vivos — entre ellos los seres humanos —, interactúan recíprocamente con
los elementos de la naturaleza, en tensión permanente de los flujos de energía y materia.
La naturaleza responde a sus propias leyes físicas y químicas, que el ser humano es
incapaz de modificar o de neutralizar, aunque sí es capaz de contaminar, degradar y
destruir, perjudicándose y dañándose a sí mismo, porque la naturaleza siempre impone
sus leyes.
La OIT inicialmente promovió la protección material para la seguridad e higiene
en el trabajo, referido a riesgos específicos existentes en los establecimientos: instalaciones,
maquinarias, aire, ruido, vibraciones, rayos ionizantes, etc., con miras a la prevención
de riesgos laborales: accidentes y enfermedades profesionales. Luego, se pasó a cuidar de
la salud laboral en general, para finalmente hacerlo del entorno o medio ambiente
de trabajo. Al comienzo, el modelo de regulación de esa protección se centró en el intervencionismo estatal; posteriormente, también se dio entrada a la participación de los propios
interesados, empresarios y trabajadores, y por derivación a toda la ciudadanía. Cada día
son más en cantidad y calidad los riesgos objetos de prevención, porque se persigue el
debido respeto a la integridad psicofísica de las personas y a su dignidad, pues afecta al
obstante, también se podría aplicar aquí la distinción entre comunidad y sociedad, designando con el término
comunidad aquellas asociaciones que reciben su finalidad de la naturaleza humana, y entendiendo por sociedad
aquellos tipos de asociaciones que deben su existencia a un contrato entre voluntades libres. A pesar de todo,
renunciamos a esta delimitación de conceptos y utilizaremos indistintamente los términos sociedad y comunidad.
(UTZ, O. P. Arthur Fridolin. Ética social. Barcelona: Herder, 1961. t. I, p. 74/75).
(6) MOLINA, María; ESCOBAR, Manuelita. Informe sobre los Derechos humanos en Paraguay, 1996.
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derecho a la vida, aunque esos riesgos no provoquen accidentes o enfermedades
profesionales en sentido legal.
La tutela jurídica del medio ambiente laboral no debe confundirse con la del medio
ambiente natural, pero la correlación es evidente, pues en los centros de trabajo tienen
su origen no pocas causas de la contaminación medioambiental natural. La interconexión
de la protección del medioambiente (natural) y de la seguridad y salud ocupacional es
clara (RODRÍGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER, 1995:103).
V. Concepciones doctrinarias
V.1. Medio ambiente laboral
“Como entrada socio/real del ordenamiento sistémico laboral, el medio ambiente
es un elemento del proceso de trabajo que incide directa o indirectamente en la salud,
en la seguridad y en la calidad de vida del trabajador”(7). Es el conjunto de condiciones
y factores que rodean a las personas en un lugar de trabajo, y que directa o indirectamente
influyen en la salud y calidad de vida de un colectivo de trabajo.
Algunos autores utilizan la expresión “ambiente de trabajo”, definiéndolo como
conjunto de factores que actúan sobre el ser humano en situación de trabajo,
determinando su actividad y provocando una serie de consecuencias perjudiciales o
dañinas, tanto para el trabajador como para la empresa.
Por mi parte, la frase “Medio Ambiente Laboral”, considero que es una expresión
idiomática que reduce innecesariamente el objeto del análisis epistemológico de este
ensayo.
En efecto, desde un enfoque jurídico positivista, la expresión “medio ambiente de
trabajo” ya tiene un alcance preciso para la OIT, en el Convenio n. 148, adoptado el
20.6.1977, citado como “el Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977” y corresponde según la OIT, al área de seguridad
y salud ocupacional(8).
(7) FILAS, Rodolfo Capón; GIORLANDINI, Eduardo. Diccionario de derecho social. Buenos Aires, 1987. p. 101.
(8) El Convenio n. 148/1977, al que algunos estudiosos del tema le otorgan el beneficio de ser el primero en el que
el bien a proteger no es solamente la higiene en el trabajo sino la salud de los trabajadores, aporta novedades
importantes en tres aspectos: cambia el objeto de protección al referirse a la “salud”, y así por ejemplo, al
conceptuar el “ruido” como riesgo, se refiere a cualquier sonido que pueda provocar, no sólo una consecuencia
puntual como la “pérdida de audición”, sino que resulte nocivo para la salud o entrañar cualquier otro tipo de
peligro (art. 3º b), y es por ello que es “el estado de la salud de los trabajadores” el “objeto” de las medidas de
protección que se preceptúan en la norma, y no únicamente la seguridad e higiene industrial; amplía significativamente,
los riesgos que pueden perjudicar la salud de los trabajadores, pues al legislador ya no le preocupan únicamente los
intrínsecos de los medios de producción que provocan inmediatamente una lesión a modo de accidente de trabajo,
sino también otros tales como la “contaminación”, el “ruido” y las “vibraciones”, pues todos ellos pueden alterar “el
estado de la salud de los trabajadores…”; pero es más, también da un sentido y contenido a tales riesgos más
generoso, y así, por ejemplo, al tratar de la “contaminación del aire”, se refiere a “substancias … cualquiera que sea
su estado físico…” (art. 3º a); y en tercer y último lugar, el Convenio que nos ocupa, se dirige no sólo en el ámbito
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V.2 Condiciones y medio ambiente de trabajo (C y MA
T)
MAT)
La concepción sistémica del Derecho del Trabajo, considera que las C y MAT, es un
conjunto dialéctico de varios elementos surgidos del mismo proceso de trabajo, que
funciona como entrada del sistema ecológico laboral; la salida normativa (legal o
convencional) suele quedar atrasada respecto de los adelantos y las soluciones prácticas
que las ciencias sociales y los mismos agentes descubren en la realidad y aplican para
instaurar una convivencia pacífica, productiva y armónica, dentro de una empresa o de un
establecimiento de trabajo(9). El proceso de trabajo en que cada hombre, dentro de su
sector, expresa su personalidad creativa y participativa, se desarrolla en un ambiente
determinado y en una coyuntura geopolítica concreta, hasta tal punto decisiva, que cualifica
no solo el trabajo, objetivamente considerado, sino también a los trabajadores”(10).
La OIT, en 1975, lanzó el PIACT en francés (Programa Internacional sobre
Mejoramiento de Condiciones de Trabajo), con el propósito de insistir en la personalización socializada del proceso de trabajo y de advertir sobre la necesidad de
hominizarlo(11).
de ciertas ramas de actividad económica, como se había planteado en anteriores normas de la propia organización,
sino a todos, salvo los que de manera excepcional puedan exceptuarse de acuerdo con las propias previsiones del texto
(art. 11.1). En definitiva, el Convenio de referencia, al cambiar el objeto de protección y hacerlo a favor de la salud
laboral — aunque tal término no conste en el título del mismo —, al ampliar cuantitativa y cualitativamente los riesgos,
y al agrandar el ámbito subjetivo de aplicación, nos permite aseverar que en ese momento estábamos en el estadio
previo de lo que será la tutela del ambiente de trabajo como nuevo concepto destinado a proteger mejor la salud
laboral, meta que se alcanzará con ocasión de la aprobación del Convenio de la OIT n. 155/1981". A su vez, el Convenio
n. 155 (1981) y la Recomendación n. 164 de la OIT sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores tiene como objetivos
exhortar a los países ratificantes, a formular, aplicar y reexaminar periódicamente una política nacional coherente
sobre seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente de trabajo. Esa política nacional debe tener en cuenta los
siguientes ámbitos de acción básicos, ya que afectan a la seguridad y salud en el trabajo y al medio ambiente de trabajo:
a) el diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los componentes
materiales del trabajo, tales como los lugares de trabajo, el medio ambiente de trabajo, las herramientas, la maquinaria
y el equipo, sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos, y las operaciones y procesos; b) las relaciones existentes
entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o supervisan, y la adaptación de la
maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las
capacidades físicas y mentales de los trabajadores; c) la formación y si resulta necesario la formación complementaria,
calificaciones y motivación de las personas que intervienen, de una forma u otra, para que se alcancen niveles
adecuados de seguridad e higiene; d) la comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de empresa y a
todos los niveles apropiados hasta el nivel nacional inclusive; e) la protección de los trabajadores y de sus representantes
contra toda medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la
política nacional sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo de acuerdo con el Convenio
(art. 5º). (Normas internacionales del trabajo. Oficina Internacional del Trabajo, p. 373).
(9) “Las condiciones y medio ambiente de trabajo (C y Mat) son elementos reales que inciden directa o in/directamente en la salud de los trabajadores entendida, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), como plenitud física/psíquica/social. Constituyen un conjunto que obra en la realidad concreta de la situación laboral. Los distintos elementos interactúan dialécticamente entre sí hasta tal punto que cada uno será comprendido
en la medida que se capte el todo” (FILAS, Rodolfo Capón. Derecho del trabajo. La Plata: Platense, 1998. p. 23).
(10) FILAS, Rodolfo Capón; GIORLANDINI, Eduardo. Op. cit., p.102.
(11) Hominización: vocablo tomado de las ciencias biológicas, designa el proceso evolutivo de la naturaleza hacia
el ser humano. En ciencias sociales designa el crecimiento de los seres humanos y de la humanidad a mejores
condiciones de vida en los cuatro elementos del sistema: social, cultural, económico, político.
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Gracias al impulso del PIACT, que se inspiró en las contribuciones de ergónomos,
ingenieros, médicos y científicos sociales a quienes no satisfacía la óptica tradicional,
comenzó a formularse una concepción diferente. Para el enfoque renovador, las
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo no se limitan a los tres factores de higiene,
seguridad y salud ocupacionales. No son estáticas ni determinadas de una vez para
siempre. Sus factores evolucionan dinámicamente en función de la relación de fuerzas
entre trabajadores y empleadores, en virtud de la legislación y de la actividad de la
Administración del Trabajo. De ahí que, en determinadas situaciones, pueda darse una
regresión en este campo. Partiendo de este enfoque, el ser humano en situación de
trabajo constituye una unidad psicosomática sobre la que van a repercutir en su conjunto
y no individualmente los factores de riesgo.
Las CyMAT constituyen, entonces, un fenómeno complejo. Para ser analizado,
necesita articular varias disciplinas científicas convergentes sobre un mismo objeto: el
hombre/en situación de trabajo. No se deja de lado los conocimientos ingenieriles o
sanitaristas sino se los incluye e integra en un conjunto científico, al lado de la economía,
la sociología, la psicología, la ergonomía, el derecho, la antropología, las ciencias políticas.
Las CyMAT no son simples factores anexados al trabajo, sino constituyen elementos
endógenos del mismo. Para estudiarlas no es suficiente intentar medirlas con instrumentos, de manera objetiva, ya que su conocimiento profundo requiere la intervención
de la subjetividad, es decir, la vivencia y percepción que tiene el trabajador a su respecto,
porque nadie está en mejor situación que el colectivo de trabajadores del establecimiento
para conocer de qué manera las CyMAT afectan a su vida y a su salud.
V.3. Etoecología deóntica del trabajo
Del griego ethos: conducta, comportamiento; oikos: casa, ambiente, hábitat; y logos:
ciencia; deóntico: denominación actual de la deontología, ciencia de los deberes; la
etoecología estudia el comportamiento de los seres vivos en un ambiente determinado.
Estudio de los caracteres y modos de comportamiento del ser humano en comunidades
y en sociedades concretas. Como ciencia estudia las costumbres, las conductas, los hábitos,
las normas, las actuaciones, las prácticas, los estilos y pautas existentes en el ambiente
de una sociedad humana o de grupos humanos determinados.
Con este contenido como objeto, me parece más preciso, comprensivo y valioso
utilizar en este estudio la expresión “etoecología laboral” o “etoecología del trabajo”, y
no “medio ambiente de trabajo”.
Cuando en este ensayo se utiliza la expresión “medio ambiente de trabajo o medio
ambiente laboral”, es con el contenido y alcance de la “etoecología laboral” o “etoecología
del trabajo”.
La etoecología laboral es una rama de la ecología social. Las sociedades donde los
seres humanos desarrollan su actividad para la producción de bienes, servicios y
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entretenimientos, son las empresas y establecimientos de trabajo. En un local de trabajo,
en el seno de una empresa, sobre todo en el régimen económico capitalista, se observan
comportamientos conflictivos perjudiciales o dañinos, que pueden ser estudiados, comprendidos, evitados y superados mediante la etoecología laboral, pues ella
conlleva gestiones inspiradas en la ética social, para el mejoramiento de la calidad de
vida individual y colectiva, para la consecución del bien común, la promoción de la
dignidad humana y la vivencia de la solidaridad social. Estos valores éticos-sociales
generan deberes imputables a todas las personas relacionadas con un local de trabajo;
de ahí el complemento calificativo de deóntico.
VI. Características de la etoecología laboral deóntica
La etoecología laboral deóntica desarrolla e integra las dos concepciones
anteriormente expuestas, imprimiéndoles una fuerte connotación ética. Desde esta visión
holística, el tratamiento del ambiente de trabajo pone su acento en los seres humanos
que conviven permanente o transitoriamente en los lugares de trabajo, en tanto cuanto
son o pueden ser afectados negativamente en su calidad de vida, por los elementos
materiales o inmateriales constitutivos de las condiciones y medio ambientes de trabajo,
que configuran riesgos a la salud, a la calidad de vida y a la seguridad de esas personas.
El análisis etoecológico laboral deóntico considera la vida y la salud como dones
que reciben los seres humanos, los que a su vez generan deberes morales y obligaciones
jurídicas, de cuyo cumplimiento son responsables todos los integrantes del colectivo de
trabajo. En función de facilitar el cumplimiento de tales deberes y obligaciones, también
se establecen derechos subjetivos de trabajadores, empleadores, otras personas afectadas
y el estado.
Así, el trabajador debe negarse a cumplir tareas sin la adecuada protección; el
empleador debe utilizar todos los medios posibles a su alcance para prevenir los riesgos;
el estado debe dictar normas adecuadas en esta materia, debe fiscalizar su cumplimiento
y debe aplicar sanciones en los casos de contravención.
El cocinero de un restaurante que no usa gorro, guardapolvo y guantes en la
preparación de alimentos, comete una grave infracción a la moral y al derecho, porque
su transgresión puede dañar la salud y poner en riesgo la vida de muchas personas. El
bombero que no usa los elementos de protección en caso de incendio, además de la
suya, pone en riesgo la salud y la vida de sus propios compañeros, y la vida de las
víctimas a quienes debe rescatar.
La persona — cualquiera sea su status — que infringe la prohibición de fumar en
un avión, o en una estación de venta de combustible, o en una cápsula espacial, arriesga
la vida y la salud de muchas personas, no solo de los tripulantes, también de los
pasajeros de las aeronaves; en el caso de la estación de servicios, también la de
los clientes y de los simples transeúntes.
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Para concluir la caracterización de la etoecología laboral en la concepción aquí
diseñada, insisto en que el objeto de estudio se hace desde una óptica, visión o enfoque
ético, y no solo fenomenológico o meramente juridicista, que es lo que prima en las
concepciones mencionadas como antecedentes. Ello implica describir y evaluar los factores
que intervienen en la configuración del medio ambiente laboral con una fuerte
connotación deóntica(12) o deontológica(13), concebida ésta rama de la ética como una
descripción empírica de los diferentes deberes, y, además, en el sentido kantiano de
imperativo categórico, o del deber ser de la conducta humana.
Los operadores jurídicos del sector público que adoptan esta concepción doctrinaria
pueden arribar a conclusiones y a decisiones más justas en los casos concretos que se
presentan a su consideración. Y los empresarios y sindicatos de trabajadores pueden
negociar con mayor empeño e interés e interés común, políticas y pautas al interior de
los establecimientos para mejorar el ambiente y la calidad de vida de los trabajadores y
demás integrantes de los colectivos de trabajo.
Otra característica de la etoecología del trabajo es la complejidad del objeto
epistemológico; otra, que ese objeto es una realidad dinámica y no estática, constituida
con elementos naturales y sociales en permanente interacción; otra, que no son los
seres humanos aislados sino el colectivo de trabajo de cada establecimiento o empresa,
el objeto de su estudio.
Se trata de un estudio multi o pluridisciplinario; son profesionales y especialistas
de distintas áreas del conocimiento los que deben intervenir para analizar las realidades
concretas, pues es diferente el hábitat laboral de un buque de alta mar que de un
transbordador espacial; de una entidad financiera que de un supermercado; de una
universidad que de un club social o deportivo; de un establecimiento hospitalario que
de un establecimiento agrícola o ganadero; de un hotel que de una mina subterránea; de
una institución de educación pública que de una entidad de beneficencia privada; etc.
En Paraguay son los mismos establecimientos públicos y privados de atención a la
salud, los que llevan la delantera en ambientes de trabajo que están muy lejos de los
estándares mínimos: generalmente los médicos y enfermeras no usan guantes ni
tapabocas; no se cambian para cada acto médico las ropas de cama; los pisos y paredes
se mantienen sucios; los sanitarios deteriorados y apestosos, etc.
VII. Naturaleza jurídica
El plexo de los derechos fundamentales en juego en el ámbito de la etoecología
laboral deóntica, conlleva lógicamente a considerar que las normas jurídicas que regulan
las condiciones y medio ambiente de trabajo, se imputan universalmente a todas las
(12) Nombre dado por G. H. Von Wright a la deontología en 1951.
(13) Deontología: del griego déon-ontos, deber, y logía; término acuñado por J. Bethan para designar la ciencia de los
deberes.
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personas que son sus titulares; ellas se dictan para establecer derechos, obligaciones y
prohibiciones en consideración al status(14) de persona humana, y no al status de trabajador
o empleador. Son normas téticas y no hipotéticas(15).
La etoecología deóntica del trabajo corresponde al ámbito de la política de seguridad
social(16), en cuanto se propone garantizar a toda la población un mínimo de bienestar
compatible con la dignidad humana, otorgando protección integral contra las
contingencias sociales, promoviendo el ascenso del nivel y calidad de vida de los sectores
sociales, especialmente de los más marginados e indefensos, con la finalidad de realizar
la justicia social. Desde esta concepción doctrinaria de la seguridad social y de la previsión
social, los principios y normas jurídicas reguladoras de la etoecología deóntica del
trabajo pertenecen al Derecho de la Seguridad Social, y no al Derecho del Trabajo
propiamente tal. Sin embargo, desde una perspectiva iuspositivista en el Paraguay, su
estudio corresponde al Derecho laboral, pues el Libro IV del Código Laboral trata “De
la Seguridad Social”; en sus dos únicos artículos remite a las leyes que establecen y
regulan sobre el seguro social, a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS). El autor
del Anteproyecto de Código Laboral(17) justificó la inclusión de la seguridad social como
parte del Derecho del Trabajo, por constituir uno de los capítulos más importantes de
la protección de los trabajadores en relación de dependencia y su familia.
Sin duda, algunos elementos formales constitutivos del medioambiente laboral de
un colectivo de trabajo: como son las instituciones y las normas, corresponden al Derecho
laboral; pero el presupuesto sociológico y ético de la etoecología deóntica del trabajo
aquí pergueñada, son las contingencias sociales en relación a la calidad de vida, la
solidaridad social, el desarrollo humano integral, de todas las personas que pertenecen
a un establecimiento de trabajo o que se hallen en ese lugar, aunque ellas no sean
trabajadores dependientes. Por ejemplo, los equipos de protección en una obra edilicia
deben ser utilizados por los trabajadores, pero también por los ejecutivos de la empresa
representantes del empleador, por los inspectores de trabajo y por los visitantes de ese
lugar de trabajo, sin ninguna excepción.
Además, el Derecho del Trabajo se aplica en Paraguay y en los demás países de la
región a los trabajadores dependientes del sector privado, y no a los funcionarios y
(14) Status: es la condición de un sujeto, previsto en una norma jurídica positiva, como presupuesto de idoneidad
para ser titular de situaciones jurídicas (L. Ferrajoli).
(15) Normas hipotéticas son aquellas “que no adscriben ni imponen inmediatamente nada, sino simplemente
predisponen situaciones jurídicas como efectos de los actos previstos por ellas”. (L. Ferrajoli).
(16) La seguridad social es un instrumento fundamental de la política social; se constituye por un conjunto coordinado
de políticas y de instituciones públicas y privadas fundadas en la solidaridad social, reguladas y supervisadas por el
estado, que se proponen garantizar a toda la población la liberación de cualquier estado de necesidad y un mínimo
de bienestar compatible con la dignidad humana, otorgando protección integral contra las contingencias y cargas
sociales, mediante prestaciones que se reconocen como un derecho de la persona y su familia, a través de una
equitativa redistribución de la riqueza nacional; principalmente busca dar seguridad bio-económica y promover el
ascenso del nivel y calidad de vida de los sectores social y económicamente marginados, con la finalidad última de
realizar la justicia social, de acuerdo con las posibilidades económicas e institucionales de cada país. (CRISTALDO,
Jorge Darío. Hacia la seguridad social. Asunción: SRL, 2005. p. 39).
(17) El profesor dr. Luis Patricio Frescura y Candia.
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empleados públicos, quienes se rigen por el Derecho Administrativo; sin embargo, la
etoecología deóntica laboral también se refiere de la misma manera y alcance al ambiente
de trabajo en las instituciones y establecimientos pertenecientes al sector público.
La tendencia no es solamente hacer hincapié en la protección de los trabajadores
contra los riesgos de un ambiente hostil y deshumanizado, sino la humanización del
medio ambiente laboral en sí mismo, a partir de criterios éticos: morales y jurídicos, en
beneficio de todos los seres humanos afectados en cada caso correcto.
VIII. Elementos característicos de la etoecología laboral deóntico
En la realidad es difícil — a veces imposible — separar o aislar en cada lugar de
trabajo los elementos que configuran su ambiente, y separar las condiciones normativas
laborales (horario, terminación, descansos, etc.) del medio ambiente físico, emocional,
sindical, administrativo, que influyen internamente en un establecimiento (microcosmos
laboral), del medio ambiente externo, característico del contexto natural, socio/político,
cultural, e ideológico macro societal”(18).
Según Rodolfo Capón Filas y Orlando Giorlandini la doctrina tradicional separa
los diversos elementos constitutivos de una relación laboral: horario, remuneración,
vacaciones, licencias, participación, etc., sin advertir que, siendo el proceso de trabajo
una obra socializada personal y siendo el ser humano una unidad psicofísica, todos
esos aspectos repercuten, dialécticamente unidos, en la salud, la seguridad y la calidad
de vida de los trabajadores y del entorno familiar de éstos.
IX. Relaciones de la etoecología deóntica del trabajo
Debido al carácter complejo del objeto, el mismo se relaciona con las siguientes
disciplinas:
— con la biología, pues se trata de analizar la interacción que se produce
entre diferentes factores que afectan a seres vivos, en este caso, los humanos
que realizan su actividad en un lugar de trabajo;
— con la sociología, porque trata de hechos sociales específicos que interactúan
sobre un concreto conjunto humano, afectado por diferentes elementos
externos, naturales y sociales, los que a su vez generan comportamientos o
conductas valiosas o disvaliosas, según el caso. Una empresa o establecimiento
de trabajo existe y se ubica en un lugar geográfico determinado, con un clima
propio; medios de comunicación adecuados o insuficientes; dentro, cerca o
(18) La dificultad radica en qué condiciones sin medio ambiente representa una entelequia y éste, sin aquellas, es un
continente vacío de contenido.
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alejado de centros urbanos, o en una zona rural(19); con atmosfera agradable,
limpia y sana o, por el contrario, poluida; con suficiente agua potable o en
una región desértica, etc.; son algunos de los factores que interactuando
conjuntamente producen efectos benéficos o nocivos sobre las personas que
integran un colectivo de trabajo y en su entorno familiar y social.
El ambiente cultural también es influyente: tener por jefes o compañeros a personas
educadas es distinto a una convivencia laboral con personas toscas, groseras o
maleducadas; las conductas racistas y otras prácticas discriminatorias y la ignorancia
acerca de ciertas enfermedades (v. g. SIDA), generan aislamiento o rechazo; ciertos
estereotipos acerca de la sexualidad, como sobre las parejas monosexuales, matrimonios
gays, lesbianas, bisexuales y homosexuales, inexorablemente repercuten, e impondrán
reformas y modificaciones en el ámbito laboral(20). En Argentina “No se puede desconocer
que existen prejuicios y una tendencia a la estigmatización, y ellos van a persistir a
pesar de la aprobación de la ley”(21); aunque otros sostienen que habrá un cambio de
paradigma aceptado por todos en el corto plazo.
— con la psicología, pues el ambiente en un establecimiento laboral puede
producir tensiones (estrés) en niveles patológicos, cuyas causas tienen que
ser tratadas para evitarlas, o para que las personas se ajusten a su hábitat
laboral lo más adecuadamente posible, de modo a no afectar su salud emocional o mental. El régimen laboral dependiente suele adecuarse parcialmente
a la idiosincrasia y a la mentalidad de una gran cantidad de seres humanos
que tienen miedo a ejercer su libertad; pero para la minoría que siente
intensamente su libre albedrio como condición ineludible de plenitud y
realización personal, la situación de dependencia laboral — por sí sola — les
aumenta el estrés a niveles que ya son nocivos a la salud psíquica y física del
trabajador. Si a ello se agregan los temores por el despido; los sufrimientos
por los malos tratos, los acosos, el aislamiento o el “freezer” laboral, y las
dificultades del mercado para alcanzar las metas y los resultados asignados
por el empleador, se explican los graves trastornos morales y el daño síquico
que pueden padecer los trabajadores dependientes.
Por otra parte, algunos empleadores y sus representantes: directores, gerentes, administradores — los ejecutivos en general —, a pesar de las apariencias generalmente
desarrollan sus actividades y ejercen su gestión, en un ambiente malsano y perjudicial a
su salud. El afán desordenado e inescrupuloso por escalar posiciones en el escalafón
jerárquico, la competencia profesional con los otros ejecutivos, las dificultades propias
de un mercado competitivo y a veces cruel, los obstáculos ilegales que adrede, y a veces
con fines extorsivos, se imponen desde la burocracia pública, y otras numerosas causas
(19) La cercanía o el alejamiento entre la residencia y el lugar de trabajo, repercute en el género de vida y en el
rendimiento, por traducirse, o no, en un lapso adicional de la jornada diaria; además, implica gasto suplementario
por transporte, y un aumento del estrés por las dificultades o el colapso del tránsito vehicular.
(20) ESQUIVEL, Marilina. Diario La Nación, Buenos Aires, p. 9, 1º de agosto de 2010.
(21) ESQUIVEL, Marilina. Op. cit., p. 9.
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semejantes, conforman un ambiente laboral tensiógeno, destructivo de las personas que
ocupan altos cargos en las empresas privadas.
El ambiente laboral en las entidades públicas generalmente es aún mucho peor en
sus consecuencias dañinas; a lo ya mencionado, se agrega la persecución política o
ideológica que se produce después de las elecciones.
— con la medicina laboral, pues esta disciplina se ocupa de las enfermedades
profesionales y de los accidentes de trabajo, y de las medidas de prevención;
— con la demografía, en su especie denominada “amplia”(22), que se centra en
los nexos inevitables entre pobladores, hechos económicos y fenómenos
sociales, porque permite describir características permanentes de determinados
colectivos de trabajo, sometidos a la influencia de factores ecológicos naturales
y sociales que interactúan dinámicamente sobre los seres humanos;
— con la estadística, en cuanto se relaciona con el recuento ordenado,
clasificado y registrado de hechos y fenómenos que afectan a los colectivos
laborales, en sus diferentes modalidades etoecológicas;
— con la politología: el contexto socio/político también influye como elemento
medioambiental laboral externo: una sociedad política respetuosa de los
derechos humanos, de los valores democráticos, de las virtudes morales y
religiosas, seguramente influirá positivamente sobre las personas que prestan
sus servicios en los establecimientos laborales, cualquiera sea el nivel jerárquico
del personal.
Por el contrario, la experiencia demuestra que el estrés laboral aumenta — incluso
hasta el suicidio — en los establecimientos industriales de países con regímenes políticos
totalitarios, o con dictaduras militares; o en tiempos de guerras, revoluciones, terrorismo,
etc.
También un entorno societal, aunque sea democrático y con libertades públicas
vigentes, puede generar ambientes laborales tóxicos o malsanos cuando en la sociedad
se instala la violencia, la delincuencia, la drogadicción; o es generalizada la corrupción
de las autoridades políticas y de la burocracia pública; o cuando en la opinión pública
aumenta la desconfianza y el desprecio hacia el Poder Judicial, el Ministerio Público, la
policía, los militares, etc. La ineficacia o la corrupción del sistema estatal de fiscalización
de los establecimientos de trabajo y la excesiva dilación de los procesos en el fuero
laboral también inciden negativamente en los ambientes de trabajo.
— con la ciencia de la administración de personal: la organización, la administración y el modo de relacionamiento interno de una empresa también
actúa en el ambiente laboral, según exista o no adecuado y fluido relacionamiento entre la gerencia y el sindicato; exista o no participación de los
(22) CABANELLAS, G. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Bogotá, Colombia, 1987. t. III, p. 82.
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trabajadores en la gestión, utilidades y capital de la empresa; la duración de
la jornada; la estabilidad en el empleo; la formación y capacitación continua; la existencia de servicios sociales: guarderías, campos de deportes,
gimnasios, esparcimientos, descansos para comidas y refrigerios, realización
de fiestas, torneos deportivos, etc.; también influye el trabajo a distancia, la
conformación de equipos de trabajo, etc.;
— con la economía: el sistema económico capitalista y la relación laboral
dependiente, por si mismos pueden generar un medio ambiente laboral pernicioso y malsano, cuando se crea una separación insuperable o una relación
conflictiva o inamistosa entre el dador de trabajo y quien utiliza y remunera
los servicios;
— el modo de producción conforma un ambiente laboral que puede ser
dañino o satisfactorio, según sea la clasificación profesional; también influye
la carga física, mental y emocional del trabajo; las condiciones materiales de
los lugares de trabajo; el cumplimiento o no de las reglas de higiene, salud y
seguridad ocupacional; las reglas ergonómicas; las repercusiones de la
tecnología empleada, etc.(23).
El régimen capitalista configura relaciones de trabajo con deficiencias referidas a la
salud mental o física, sufridas por aquellos que intervienen en la cadena productiva o
en la prestación de un servicio(24).
El problema del medio ambiente aparece estrechamente relacionado a, y condicionado por, la producción económica (ROJO TORECCILLO, 1992:23); puede demostrarse
que la contaminación del ambiente natural por diversos factores es provocada por
determinadas actividades productivas (KAPP, 1966:30).
— con la ética individual y con la ética social.
La palabra social procede del latín socius, que significa partícipe, el que está en
conexión, asociado, compañero, colega, camarada, participante, aliado. El término social
alude a un individuo relacionado de alguna manera con otro individuo(25).
Para Utz, lo social es la acción recíproca entre dos o más personas basadas en
elementos de un contenido intencional común(26). Lo social, como toda relación no
flota libremente en el aire. No obstante, constituye una nueva realidad frente a lo
(23) Generalmente se contrata a un taller confeccionista en base a una evaluación a cómo este realiza la prenda, no
del proceso de confección, sino de la calidad de la prenda terminada. Por otra parte, los consumidores fijan su
atención en la calidad, el precio, el diseño y la marca, sin tener información alguna sobre quiénes y cómo fueron
producidos; es decir, qué tipos de condiciones tuvieron las personas que trabajaron para que un producto o servicio
llegue a sus manos. ¿A alguien le importa ésto? Puede darse la paradoja de que muchos de los que consumen
productos de bajo precio y calidad, son los mismos que fabrican otros productos en condiciones laborales hostiles,
con bajos salarios y ambientes laborales agresivos.
(24) MOSQUEIRA, Jorge. Diario La Nación, Buenos Aires, p. 10, 1º de agosto de 2010.
(25) UTZ, Arthur F. Ética social. Barcelona: Herder, 1961. p. 40/41.
(26) UTZ, A. F. Op. cit., p. 50.
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puramente individual. Naturalmente, todos los individuos miembros de un grupo
humano — en este caso, el colectivo laboral de un establecimiento — están relacionados
con un valor común, que impone a cada uno, como deber ético, a una acción comunitaria
y recíprocamente solidaria. Ese valor es el “bien común”. La ordenación a este valor
presenta la característica de impulsar a cada miembro hacia una acción recíproca consciente.
En esta concepción ético-social, los integrantes de un colectivo de trabajo pueden sentirse
imperativamente obligados recíprocamente a desarrollar acciones solidarias mutuamente
dignificantes, en procura de ese bien común, en relación al ambiente laboral, aún cuando
no existan normas jurídicas preestablecidas con esa finalidad, o, si ellas existen, a
cumplirlas voluntariamente, y no por el temor a sanciones punitivas.
La actitud ético-individual, por su parte, constituye el objeto de la ética individual,
que estudia a la persona individual en sus obligaciones frente a sí misma, consigo
misma.
La diferencia entre ética individual y ética social se explica por el distinto orden de
medios. Por ejemplo, un fumador debe renunciar a fumar en determinadas circunstancias,
relacionadas casi siempre con una salud deteriorada (v. g. enfisema pulmonar, etc.).
Aquí dependerá de la fuerza moral de la persona, evitar o suprimir su hábito de fumar;
en este caso, la conciencia y la determinación del obrar moral, depende exclusivamente
de esa persona en particular. Pero si en un locus laboral se impone la prohibición de
fumar, no solo se considera la situación personal del fumador, sino en orden al bien
común del conjunto de un colectivo de trabajo en concreto; aquí la responsabilidad
individual del fumador no se agota en sí mismo (no depende sólo de su conciencia),
pues ya se trata de una responsabilidad moral en el ámbito de la ética social, en el
contexto de un orden preestablecido en beneficio de todas las personas.
La ética social(27) con acento y enfoque deóntico exige que el trabajo, así como el
lugar y el ambiente en que se realiza, debe ser de tal índole que no perjudique la salud,
la seguridad y la moralidad del colectivo afectado, y que sus exigencias de producción
sea humanamente tolerable. Estas condiciones y medio ambiente de trabajo se deducen
inmediatamente de la dignidad humana.
Tanto el mismo trabajador como el empresario; los usuarios y clientes, y los poderes
públicos, tienen el deber moral y la obligación jurídica de tomar todas las precauciones
y adoptar todas las medidas para que los locales de trabajo sean absolutamente sanos y
confortables, cuenten con dispositivos y equipos protectores, auxilio inmediato en caso
de accidente; prevención de riesgos laborales y prestaciones de la previsión social;
proactiva participación sindical; eficiente, permanente y honesta inspección y fiscalización
(27) Ethos: griego: costumbre, uso. Sistema de normas morales en que se funda el comportamiento humano. Actitud
o forma de vida propia de un sujeto, determinado por su estado de valores.
Ética: parte de la filosofía que tiene por objeto la valoración moral de los actos humanos. Se diferencia de la moral,
aunque la abarca, en que ésta tiene como regulador la conciencia y por fin el bien individual, mientras que la ética
es el estudio de las teorías morales filosóficamente justificadas y su fundamentación racional. La moral individualista
es insuficiente — y hasta puede ser contraria — con las exigencias imperativas de la ética social, para lograr
condiciones y medio ambiente de trabajos socialmente útiles y éticamente valiosos.
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estatal y municipal. La realidad de los países de la región está lejos de haber mejorado
su standard en esta materia. Junto a modernas empresas que cumplen con su
responsabilidad socioambiental, ejemplares en su lucha contra el ruido y las vibraciones
de las máquinas y equipos, adecuada organización, limpieza y buena ventilación, existe
una proporción muy mayoritaria, de empresas formales e informales, en las que, por
causa del ruido ensordecedor, del aire sofocante, de la humedad y de la suciedad de los
acosos, el trabajo, antes como ahora, sigue siendo un tormento y un abuso.
X. ¿Deber moral o jurídico?
Desde la perspectiva ideológica humanista cristiana que profeso, la denominación
técnica más precisa y completa para el tema de este ensayo debe ser etoecología deóntica
del trabajo, porque el enfoque ético permite arribar a propuestas operativas más eficientes
y eficaces que los pobres y aislados resultados prácticos obtenidos hasta ahora en los
países de la región.
En ese sentido, es un deber moral individual de cada integrante de un colectivo de
trabajo, regulado por la conciencia, poner el mayor empeño, asumiendo una responsabilidad personal en la promoción y mantenimiento de un medio ambiente sano y
seguro en todos los locales de trabajo.
Pero dado que son varios los factores materiales que interactúan sobre ese conjunto
de seres humanos, ocasional o permanentemente reunidos en un espacio físico determinado, un ambiente laboral saludable y seguro es un bien cuya consecución interesa
directamente a ese conjunto humano, razón por la cual la consecución del mismo es
también un deber ético colectivo de todos sus integrantes.
Los dones de la vida y de la salud, se configuran también como valores jurídicos
fundamentales, que deben ser protegidos, promovidos y mejorados permanentemente
por la sociedad política (estado, sociedad civil y habitantes).
En el momento histórico y en el espacio geográfico que nos toca vivir, los derechos
fundamentales que los seres humanos reclaman ante y contra la sociedad y los gobiernos,
son los denominados derechos fundamentales y los correlativos deberes fundamentales
que se asumen ante los actores sociales y políticos, plasmados en textos constitucionales
y en declaraciones y textos constitucionales.
La vida, la calidad de vida, la salud, el medio ambiente, la dignidad humana, el
trabajo digno y justo, entre otros valores, son categorías que en el actual momento del
proceso histórico se consideran esenciales para la convivencia en un estado social y
democrático de derecho, que es el sistema establecido por el artículo 1 de la constitución
paraguaya, como se demuestra en el punto XI de este ensayo.
Desde un enfoque iuspositivista, esas categorías jurídicas generan derechos, y, además,
deberes fundamentales para todos los habitantes sin ninguna excepción. Son una categoría
dogmática del derecho constitucional.
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Los deberes fundamentales involucrados en las condiciones y medio ambiente de
trabajo tienen un valor universal, entendida la nota de universalidad no solo ni tanto en
sentido subjetivo, que atiende a la titularidad de esos deberes, cuanto en su significado
material, porque han experimentado una notable expansión en todo el planeta.
Parafraseando a F. Valdez dal Ré, podemos decir: “Lejos de configurarse como una
categoría cerrada de una vez por todas, los deberes fundamentales han ido incorporando
a su catálogo nuevos intereses, bienes y expectativas como consecuencia de las sucesivas
y no agotadas reivindicaciones y luchas individuales y sociales en los que ellos se
integran, a fin de lograr mayores y más decentes espacios de igualdad, justicia y
libertad”(28).
Los deberes fundamentales implicados en la etoecología del trabajo son primarios
o sustanciales, pues corresponden y se imputan, en el sentido deóntico, a todos los
seres humanos en su status de tales; esos deberes no nacen ni tienen como fuente
normativa ni la legislación ni las cláusulas contractuales, sino los textos de la ley
fundamental. Por tanto, no rigen solamente para los trabajadores dependientes de una
empresa, sino también para los trabajadores vinculados por un contrato civil, mercantil
o de otra naturaleza jurídica; también rige para las personas que ocasionalmente se
hallan en un lugar de trabajo sin ningún vínculo jurídico con el empleador del
establecimiento, como visitantes, clientes, usuarios, etc.
Esos deberes son indisponibles, pues son inalienables por su titular, y no son
expropiables por otros sujetos, ni por el estado, ni por el sindicato ni por el empleador.
También son inviolables, es decir, deben cumplirse íntegramente, indefectiblemente, sin
falta; su incumplimiento genera sanciones graves para los responsables.
La “delimitación” y la “limitación” de esos deberes fundamentales corresponde al
legislador ordinario, y, en su caso, a los jueces.
El legislador ordinario, el poder constituido, no es en modo alguno el creador de
los deberes fundamentales; es la Convención Nacional Constituyente el único órgano
público competente en esa materia.
El deber fundamental se prefigura en la constitución, correspondiendo a la ley su
configuración mediante la facultad de delimitación que tiene el Poder Legislativo(29).
La facultad de limitación, también corresponde al legislador ordinario, y está
destinada a armonizar sistemáticamente el conjunto de derechos, deberes, bienes y valores
constitucionalmente relevantes. El legislador no crea el límite sino que aflora aquellos
(28) DAL-RÉ, F. Valdéz. Los derechos fundamentales, p. 38-39.
(29) En la “delimitación” el legislador ordinario actúa sobre un supuesto de hecho y un contenido en cierto grado ya
preestablecido por la Constitución, por lo que su labor delimitadora consiste en “descubrir” cuál es el tipo
constitucional del deber fundamental y cuáles son las facultades y poderes a él conexos. La actividad de delimitación
del legislador ordinario no es una actividad constitutiva sino meramente declarativa. Una delimitación por la ley del
deber fundamental, omisiva o vulneradora de una obligación jurídica impuesta inicialmente ex Constitutione,
determinará un reproche de inconstitucionalidad o, en su caso, activará el canon hermenéutico que impone el
principio de supremacía de la Constitución.
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límites que se encuentran expresa o implícitamente en la propia constitución; la limitación
posee un sentido relacional, pues se precisa cuando un deber fundamental impuesto a
un sujeto se relaciona y colisiona con otro deber fundamental impuesto a otro sujeto
cuyos intereses son contrapuestos. Debe hacerlo con arreglo a un principio de
equivalencia entre todos esos deberes, lo que excluye la posibilidad de atribuir posiciones
claudicantes o preferentes a unos deberes con respecto a otros.
Los conflictos que se generen corresponde resolver al legislador, y, en su caso, al
juez, mediante el recurso al canon de proporcionalidad, en sus tres modalidades:
adecuación, indispensabilidad y proporcionalidad en sentido estricto(30).
Una sociedad con elevado sentido ético puede introducir en su derecho un
contenido de valores morales más numeroso que el de una sociedad que se halla a bajo
nivel moral. El derecho se mantiene en el límite inferior de la ética. Pero cuando está en
riesgo la disolución interna de la sociedad por el bajo nivel moral de sus miembros, la
moral-límite no es el ideal de la política jurídica; entonces, el derecho positivo objetivo
interviene para evitar la relajación moral que pone en riesgo la supervivencia de la
sociedad.
“Nuestro mismo sentido elemental de los valores nos dice ya que nosotros,
con toda nuestra persona, estamos obligados para con el mundo en torno
nuestro (a nuestro hábitat, a nuestro ambiente, a nuestro locus). Por eso es
inconcebible que el derecho y la moral estén separados entre sí como dos
mundos distintos. Ahora bien, si se los quiere reunir con una ilación lógica,
entonces sólo se podrá partir de una concepción total y unitaria del derecho
y de la moral, y así, partiendo de la idea de la norma (ética) fundamental,
moral y jurídica a la vez, de la sociedad, se podrá buscar un orden jurídico
positivo tolerable que responda a la libertad del hombre.”(31)
La fundamentación de la política de responsabilidad social y ambiental que promueven
y ejecutan actualmente algunas empresas transnacionales y multinacionales, y algunas
locales, sólo puede ser sólida a partir de una concepción ética de las relaciones sociales
y del derecho positivo. Si no es así, esa política sólo será una nueva modalidad oportunista del marketing, con el fin de obtener ventajas competitivas en el mercado local,
regional y global.
XI. V
alor
es socioéticos en juego en la etoecología laboral
Valor
alores
XI.1. Calidad de vida
La constitución paraguaya (CP), en el título II, trata “De los derechos, de los deberes
y de las garantías”; el capítulo I regula sobre la vida y el medio ambiente; la sección I “de
(30) Sobre el juego del principio de proporcionalidad como técnica de control efectuada por el legislador, vide
CRUZ, R. Naranjo de la. Los límites de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares: la buena fe.
Madrid, p. 97 y ss.
(31) UTZ, Arthur F. Ética social. Barcelona: Herder, 1965. p. 126.
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la vida”, en el art. 4º “Del derecho a la vida”, expresa: “El derecho a la vida es inherente
a la persona humana. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física
y psíquica, así como en su honor y reputación...”. A su vez, el art. 6º prescribe: “La
calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan
factores condicionantes. El Estado fomentará la investigación de los factores de población
y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del medio
ambiente y con la calidad de vida de los habitantes”.
A pesar del satisfactorio ritmo de crecimiento económico que últimamente
experimenta la mayoría de los países menos desarrollados, se ha originado un profundo
escepticismo respecto a las bondades del crecimiento económico como único objetivo
del desarrollo; en efecto, han persistido y a veces recrudecido dos problemas: la pobreza,
que se manifiesta en que la mayoría de la población del mundo menos desarrollada
sigue sin satisfacer sus necesidades básicas elementales, y el deterioro del medio físico,
que afecta directamente la calidad de vida de la totalidad de la población y compromete el
bienestar de las generaciones venideras(32).
La idea embrionaria de calidad de vida proviene del imaginario colectivo de bienestar
y desarrollo, entendidos simultáneamente en términos de satisfacción de necesidades y
de posibilidad de consumo dentro de la lógica de las relaciones capitalistas de
acumulación, articulada y dinamizada, en gran medida, por la cultura de los medios
masivos de comunicación(33).
El término “vida” se refiere única y exclusivamente a la vida humana, en su versión
no tanto local como comunitaria y social. Interesa fundamentalmente la calidad de vida
de amplios agregados sociales. Asimismo, el término “vida” requiere hacer referencia a
una forma de existencia superior a la meramente física que incluirá al ámbito de relaciones
sociales del individuo, sus posibilidades de acceso a los bienes culturales, su entorno
ecológico-ambiental, los riesgos a que se encuentra sometida su salud física y psíquica,
etcétera. Se asiste entonces a una idea más societal que singular e impersonal,
excluyéndose el marcado individualismo que matiza al sujeto individual. Desde esta
arista, el ser humano se reafirma como un complejo bagaje de cosmovisiones y representaciones colectivas, interactuarte tanto con sus congéneres, como con el entorno natural
y construido. De esta interrelación se abona el terreno para que la teoría de los sistemas
proporcione los fundamentos de la ecosistémica, paradigma interpretativo nieto de la
teoría de la complejidad(34).
Lo que en un medio ambiente es bueno o malo, dentro de ciertos límites extremos
inferiores y superiores, puede cambiar mucho según las distintas situaciones y, salvo en
el caso de variables como las que influyen en la salud humana (que es un componente
de la calidad de vida), a menudo resulta muy difícil ordenar la calidad del medio ambiente
sobre una base universal(35).
(32) CRISTALDO, Jorge Darío. Hacia la seguridad social. Asunción: SRL, 2005. p. 70.
(33) CRISTALDO, Jorge Darío. Op. cit., p. 71.
(34) CRISTALDO, Jorge Darío. Ibidem, p. 73.
(35) CRISTALDO, Jorge Darío. Idem.
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XI.2. Derecho a un ambiente saludable
La sección II, título II, capítulo I, CP trata “Del ambiente”; el art. 7º “Del derecho
a un ambiente saludable, prescribe: “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente
saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés
social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente,
así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán
la legislación y la política gubernamental”. El artículo 8º CP trata “De la protección
ambiental”. “Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas
por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas...
El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará
la obligación de recomponer e indemnizar”.
XI.3. De la salud
El capítulo VI del título II CP trata “De la salud”. El art. 68, “Del derecho a la
salud”, prescribe: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad... Toda persona estará obligada a
someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad
humana”.
Art. 72: “Del control de calidad”. “El estado velará por el control de la calidad de los productos
alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación
y comercialización.”

XI.4. T
rabajo decente
Trabajo
Trabajo decente es una expresión mediática que se empezó a usar por el Director
General de la OIT en su informe presentado a la Conferencia Internacional en 1998. Es
un trabajo adecuado a la dignidad humana del trabajador. Aunque específicamente la
frase se utilizó en referencia al empleo, identifica un paradigma positivo o un criterio
práctico, que sirve para enjuiciar o valorar éticamente cualquier clase de trabajo. Porque
trabajo decente, más que un modelo jurídico, debe ser considerado un paradigma ético,
pues lo jurídico implica sólo un nivel ético mínimo. El derecho es una parte de la ética.
Decente es un concepto ético-moral, no un concepto jurídico. Si no se entiende
así, también será trabajo decente el que ya fue desregulado por el estado en perjuicio de
los trabajadores, o el que se ejecuta sin que exista ninguna regulación estatal o convencional protectora.
Debe considerarse indecente el que se ejecuta en condiciones y en un medio ambiente
laboral inseguro, insalubre o tensiógeno, etoecológicamente insostenible e injusto, y
social y jurídicamente desprotegido.
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XI.5. Desarrollo humano integral(36) (desarrollo sustentable o sostenible)
El derecho a un ambiente sano, no contempla solamente el derecho de la población
al disfrute de la calidad del agua, de la tierra, del aire, sino también a la posibilidad de
las personas de acceder y controlar los recursos ambientales y de poder decidir sobre el
destino de cada uno de ellos; a la distribución de la riqueza, a la calidad del trabajo y
consumo, y al aprovechamiento del tiempo libre. El acceso se refiere a la posibilidad de
usar el recurso. El control de los recursos se inscribe en un estadio superior de poder
de la ciudadanía, ya que incluye la decisión de qué hacer con ellos. Hay muchas maneras de
apropiarse y utilizar un recurso, y la propiedad privada no debería otorgar potestad
para intervenir negativamente en los ecosistemas naturales ni sociales. Por ejemplo, la
deforestación y la contaminación, por más privado que sea el lugar, porque la sostenibilidad del ambiente es un patrimonio de todos los habitantes. Los recursos pertenecen
a todos y a ninguno, son de la humanidad presente y futura. Es interesante la acotación
que hace Brañes Ballesteros de que no siempre los recursos naturales han sido susceptibles
de apropiación. Por el contrario, en los sistemas sociales naturales más antiguos, la
apropiación de los recursos naturales constituía una excepción antes que una regla
general. “En el derecho que comenzó a generarse para regular las relaciones entre los
individuos y los bienes, quedó establecido que — siguiendo la terminología del Derecho
Romano — habían cosas comunes a todos los hombres, las que, por tanto, no eran
susceptibles de ninguna especie de expropiación”; y continúa diciendo: “el derecho del
capitalismo, sin embargo, le dio otro origen a las cosas comunes, pues estableció que
eran tales las que la naturaleza había hecho comunes a todos los hombres; esto transformó
la función social que estaba en la base de la determinación del carácter común de las
cosas, en un fenómeno natural, y, por ende, en un fenómeno susceptible de ser
modificado por los avances tecnológicos” (BRAÑES: 1986).
Los países “subdesarrollados” o pobres, además de brindar su biodiversidad por
falta de políticas claras y como forma de paliar sus vacíos económicos, son señalados
como victimarios y principales destructores de la naturaleza por ignorancia y por tener
las más altas tasas de natalidad. Por añadidura, el ser muchos y pobres constituye una
brecha para la tarea de preservar el ambiente. Salta rápidamente la ecuación entre el
crecimiento demográfico, el hambre en el mundo y el acceso a los recursos. Es cierto
que el crecimiento demográfico es un problema, pero sucede que los recursos están
mal distribuidos. Por este motivo, el desarrollo sostenible tiene que ver también con la
distribución de los recursos socioambientales.
“El problema real es el acceso a las materias primas y la dependencia política relacionada con ellas, así como la presión y la extorsión económica que de ella se derivan”
(HUBER: 1986). Obviamente, quienes pierden son los marginados del planeta, para los
cuales, el derecho a un ambiente sano y el desarrollo sustentable pueden ser una utopía.
(36) Ver arts. 6º y 7º CP.
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Pero más allá de la concepción del ambiente como un problema irresoluble, se
configura una percepción del ambiente como un potencial productivo fundado en una
articulación de procesos ecológicos (oferta natural y manejo integrado de recursos),
culturales (diversidad étnica en el reconocimiento y en las prácticas de aprovechamiento
de recursos), tecnológicos (innovación de tecnologías apropiadas, recirculación de
desechos, integración de procesos productivos), y políticos (movilización social para la
liberación política, la independencia económica y la autodeterminación tecnológica).
(LEFF: 1986). Esta conceptualización constituye un enfoque prospectivo y estratégico
para la construcción de un estilo alternativo de desarrollo, que sea económica y
socialmente productivo y ecológicamente sustentable; es decir, de un desarrollo humano
integral.
La meta final del desarrollo socioeconómico es, o debería ser, el mejoramiento
sostenido de la calidad de vida de los seres humanos. El proceso de desarrollo entraña
utilizar, modificar y recrear el medio ambiente humano. Al mismo tiempo, la calidad de
este último es un componente fundamental de la calidad de vida y, por lo tanto, resulta
necesario y apremiante explorar marcos conceptuales que hagan hincapié en la plena
integridad del desarrollo y el medio ambiente socioeconómicos, ya que éstos serían
aspectos complementarios del mismo proceso. En general, las definiciones de sostenibilidad incluyen algunos o todos los conceptos relacionados con la sostenibilidad
ecológica, económica y social; (...) sostenibilidad social en el sentido de que el manejo
y la organización sean compatibles con los valores culturales y éticos del grupo
involucrado y de la sociedad (equidad), lo que lo hace aceptable por esas comunidades
u organizaciones y da continuidad al sistema en el tiempo. Se amalgama entonces la
calidad de vida y lo sostenible, en cuanto encarnan la energía social suficiente para dar
rienda suelta al desarrollo auténtico, horizontal y verdaderamente transgeneracional. “Esta
forma de planificación participativa o democrática puede mostrarse como la más efectiva
modalidad de incorporar las variables ambientales al proceso de planificación. Cuando
se trata de “planificar la calidad de vida”, un concepto tan subjetivo, no se puede dejar
de pensar que los afectados (o beneficiados) deben desempeñar un papel central en la
decisión de métodos y objetivos. “A una lógica económica, heredera de la razón
instrumental que impregna la cultura moderna, es preciso oponer una ética del bienestar.
Al fetichismo de las cifras debe oponerse el desarrollo de las personas. Al manejo vertical
por parte del Estado y a la explotación de unos grupos por otros hay que oponer la
gestación de voluntades sociales que aspiran a la participación, a la autonomía y a una
utilización más equitativa de los recursos disponibles”(37).
XI.6. Solidaridad social
El principio de solidaridad social implica que todos los miembros de la sociedad
son responsables del destino de ella y de la suerte de cada uno de sus integrantes. Con
(37) CRISTALDO, Jorge Darío. Op. cit., p. 79.
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el transcurso del tiempo, y a medida que la reflexión sobre los riesgos socioambientales
ha ido demostrando que sus efectos perniciosos afectan por igual a los colectivos de
trabajadores y a todos los miembros de la sociedad, se fue creando en la conciencia
social la convicción de que es un deber moral y una obligación jurídica de cada miembro,
el contribuir activa y responsablemente a librar la lucha necesaria para combatirlos(38).
La solidaridad social, que sirve de fundamento a los diversos instrumentos que
utiliza la seguridad social, ya no sólo constituye un deber moral, jurídico y económico,
sino que también es fuente de un derecho subjetivo garantizado por el estado: el que se
reconoce a toda persona de ser protegida en su vida, su integridad física y su seguridad.
XI.7. Bien común
La etoecología deóntica laboral satisface las exigencias requeridas por el bien común
de la sociedad política, pues le interesa a importantes sectores de la población de un
país(39). El mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo requiere la
participación responsable de la empresa, el sindicato y el estado, y de todos los integrantes
de un colectivo de trabajo, mediante la convergencia de acciones individuales y colectivas,
con ese propósito.
XI.8. Dignidad del trabajador
El preámbulo de la constitución paraguaya de 1992 reconoce la dignidad humana.
A su vez, el art. 1º de esa Ley Fundamental prescribe: “La República del Paraguay
adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada
en el reconocimiento de la dignidad humana”.
El art. 34 de la CP prescribe: “Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad,
de la dignidad y de la imagen privada de las personas”.
El art. 68 II CP preceptúa: “Toda persona estará obligada a someterse a las medidas
sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana”. El artículo 86
Ip CP dispone que: “... el trabajo ... debe realizarse en condiciones dignas”.
El art. 92 CP prescribe: “el derecho... a una existencia libre y digna”.
La persona humana posee, en sí misma, un valor propio, en contraposición a los
simples valores de la utilidad o de origen externo. Este valor propio es inalienable; no
(38) CRISTALDO, Jorge Darío. Op. cit., p. 47.
(39) “Una política para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución del bien común,
como bien de todos los hombres y de todo el hombre, correctamente garantizado y ofrecido a la libre y responsable
aceptación de las personas, individualmente o asociadas. La comunidad política — leemos en la Gaudium et spesexiste precisamente en función de ese bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido, y del que
deriva su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social
con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia
perfección” (PABLO II, Juan. Christifideles laici, p. 42).
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pueden renunciar a él; y, es a su vez, inviolable: la sociedad debe reconocerlo, protegerlo
y fomentarlo.
Desde este enfoque antropológico, todo ser humano aislado y en comunidad o
sociedad, tiene derecho a condiciones y medioambiente laboral acordes o adecuados a
su dignidad.
La etoecología deóntica del trabajo tiene su finalidad y fundamento en la dignidad
esencial de todas las personas que integran un colectivo laboral. Todos deben responder
positivamente a la exigencia ética de proteger, mejorar y asegurar los ambientes laborales,
sin asumir posturas ideológicas dogmáticas ni defender intereses crematísticos egoístas,
que hacen prevalecer el lucro económico sobre la salud y la calidad de vida de la población
en su conjunto(40).
XII. Legislación laboral aplicable
Art. 86 CP. “Del derecho al trabajo”. “Todos los habitantes de la República tienen derecho a
un trabajo... a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas
sus formas, y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables”.
Art. 95 CP. “De la seguridad social”. “El sistema obligatorio e integral de seguridad social
para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su
extensión a todos los sectores de la población”.
Art. 99 CP. “Del cumplimiento de las normas laborales”. “El cumplimiento de las normas
laborales y el de las de la seguridad e higiene en el trabajo quedarán sujetos a la fiscalización
de las autoridades creadas por la ley, la cual establecerá las sanciones en caso de su violación”.
Art. 9º del Código del Trabajo (CT). Principios ético-jurídicos fundamentales. “El trabajo es
un derecho y un deber social y goza de la protección del Estado. No debe ser considerado
como una mercancía. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y se
efectuará en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico compatible
con las responsabilidades del trabajador padre o madre de familia. No podrán establecerse
discriminaciones relativas al trabajador por motivo de impedimento físico, de raza, color,
sexo, religión, opinión política o condición social”.
Art. 15 CT. Derechos del trabajador. “Todo trabajador debe tener las posibilidades de una
existencia digna y el derecho a condiciones justas en el ejercicio de su trabajo, recibir
(40) En Paraguay una empresa transnacional bancaria, para otorgar préstamos, no solo analiza el estado financiero,
sino todo lo referente a los impactos sociales y ambientales (trato dado al personal y a los clientes, tratamiento de
efluentes, desechos industriales). “El Banco está implementando los lineamientos embarcados en los “Principios
de Ecuador”, relativos a impactos ambientales y sociales, que han firmado voluntariamente las instituciones financieras.
También está la relación existente entre el banco y sus clientes internos (los empleados), que es parte también de la
sustentabilidad empresarial… trabajamos mucho en la capacitación del personal, en la forma que se lo retribuye, y
en su relación con la comunidad, que lo hace a través del voluntariado en proyectos humanitarios, educación
y medio ambiente”. “La razonabilidad de un trabajo que busque la mejora para cada uno de los habitantes es
compromiso de todos. Esta es la asunción de que la sustentabilidad es intrínseca a la estrategia misma de sobrevivencia
y permanencia de la empresa en una sociedad sana, pujante y que crezca para el beneficio de todos”. (Nota de
FLEITAS, Julio Alberto. Diario ABC, 22 de agosto de 2010, p. 28).
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educación profesional y técnica para perfeccionar sus aptitudes, obtener mayores ingresos
y contribuir de modo eficiente al progreso de la Nación”.
Art. 62 CT. Obligaciones del empleador. “Son obligaciones de los empleadores: k) Guardar la
debida consideración hacia los trabajadores, respetando su dignidad humana y absteniéndose
de maltratarlos de palabra o de hecho”, l) “Adoptar, conforme a las leyes y reglamentos, las
medidas adecuadas en los establecimientos industriales y comerciales, para crear y mantener
las mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, previniendo en lo posible los
riesgos profesionales”, n) “Observar buenas costumbres y moralidad durante las horas de
labor”.
Art. 63 CT. Prohibiciones al empleador. “Queda prohibido a todo empleador: j) Dirigir los
trabajos en estado de embriaguez, o en condiciones anormales, bajo la influencia de drogas,
estupefacientes u otras causas”.
Art. 64 CT. Derechos del empleador. “Los empleadores tienen los siguientes derechos: c)
Exigir ante la autoridad respectiva el cobro de las deudas o la efectividad de las responsabilidades de sus trabajadores, por falta de cumplimiento del contrato de trabajo o por otro
motivo fundado en Ley”.
Art. 65 CT. Obligaciones del trabajador. “Son obligaciones de los trabajadores: b) Ejecutar el
trabajo con la eficiencia, intensidad y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos”, c) “Acatar los preceptos del reglamento de trabajo y cumplir las órdenes e instrucciones dadas por el empleador o sus representantes según la organización establecida”, d)
“Observar conducta ejemplar y buenas costumbres durante el trabajo”, e) “Abstenerse de
todo acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros o la
de terceras personas así como la de los establecimientos, talleres o lugares en que el trabajo
se realiza”, f) “Prestar auxilio en casos de siniestros o riesgos que pongan en peligro inminente
la persona o los intereses del empleador o de sus compañeros de trabajo”, j) “Comunicar
oportunamente al empleador o sus representantes las observaciones que estime conducentes
a evitar daños y perjuicios a los intereses y vida de los empleadores o trabajadores”, ll) “Acatar
las medidas preventivas y de higiene que impongan las autoridades competentes o que indique
el empleador o sus representantes para seguridad y protección del personal”.
Art. 66 CT. Prohibiciones al trabajador: “Son prohibiciones al trabajadores: d) Presentarse al
trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquiera
otra condición anormal”, e) “Portar armas de cualquier clase, a menos que sean necesarias
por la naturaleza del servicio”.
Art. 67 CT. Derechos del trabajador. “Los trabajadores tienen los siguientes derechos: e)
Disfrutar de una existencia digna, así como de condiciones justas en el desarrollo de su
actividad”.
Art. 273 CT. Principio. “El trabajador, en la prestación de sus servicios profesionales, tendrá
derecho a una protección eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo”.
Art. 274 CT. Política de prevención de riesgos. “La política de prevención de riesgos
ocupacionales se desarrolla a través de la seguridad, higiene y medicina del trabajo, entendida
como conjunto de técnicas, estudios y acciones encaminadas al perfeccionamiento de las
condiciones ambientales, materiales, organizativas y personales destinadas a evitar daños o
alteración de la integridad física, funcional o psicológica de los trabajadores. Están obligados
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a realizar y cumplir las disposiciones de este Título los empleadores, trabajadores, sindicatos
y el Estado”.
Art. 275 CT. Obligaciones generales del empleador. “El empleador deberá garantizar la higiene,
seguridad y salud de los trabajadores en la ejecución de su actividad laboral. Para el efecto,
adoptará cuantas medidas sean necesarias, incluidas las actividades de información,
formación, prevención de riesgos y la constitución de la organización o medios que sean
precisos. Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no implicarán ninguna carga
económica para los trabajadores”.
Art. 276 CT. Obligaciones especiales del empleador. “En particular, el empleador deberá:
a) Disponer el examen médico, admisional y periódico, de cada trabajador, asumiendo el
costo. La reglamentación determinará el tiempo y la forma en que deben realizarse los
exámenes médicos periódicos, los cuales serán pertinentes a los riesgos que involucra la
actividad del trabajador; b) Evaluar, evitar y combatir los riesgos en su propio origen; c)
Establecer las condiciones y métodos de trabajo y de producción que menor incidencia
negativa produzcan sobre la higiene, seguridad y salud de los trabajadores; d) Planificar
la prevención y determinar las medidas que deberán utilizarse, tanto colectivas como
individuales, así como el material de protección que debe utilizarse contra los riesgos
inherentes a la actividad desarrollada; y que garanticen que los lugares de trabajo, la
maquinaria, el equipo, las operaciones y procesos, los agentes y sustancias agresivas, que
estén bajo su control, no entrañen riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores;
e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención y protección en el
trabajo, e impartir órdenes claras y precisas; f) Informar a las autoridades competentes
sobre los accidentes laborales y enfermedades profesionales de que sean víctimas los
trabajadores, que causen más de tres días de incapacidad para las tareas dentro de
los ocho días siguientes a la declaración de la enfermedad y de acuerdo al procedimiento
establecido en la reglamentación pertinente; y, g) Cumplir las normas legales o
convencionales, así como las medidas de aplicación inmediata ordenadas por la Autoridad
Administrativa del Trabajo, como consecuencia de una intervención o fiscalización”.
Art. 277 CT. Formación e información. “El empleador facilitará formación e información
práctica y adecuada en materia de salud, seguridad e higiene a los trabajadores que contrate,
o cuando cambie de puesto de trabajo, o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda
ocasionar riesgos. El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las
prácticas correspondientes”.
Art. 278 CT. Obligaciones del trabajador. “El trabajador está obligado a observar en su trabajo
las medidas legales y reglamentarias de higiene, seguridad y medicina laboral. De conformidad
con las instrucciones establecidas deberá: a) Utilizar correctamente la maquinaria,
herramientas y equipos productivos; b) Utilizar y mantener en condiciones de uso la ropa y
el equipo de protección individual puesto a su disposición gratuitamente por el empleador;
c) Evitar el manipuleo o desactivación de los dispositivos de seguridad de la maquinaria,
herramienta o equipo productivo a su cargo o de sus compañeros de labor; d) Colaborar
con la empresa para disfrutar de las mejores condiciones de seguridad, higiene y salud; y e)
Advertir al empleador o a sus representantes, así como a los mandos con funciones específicas
de protección y control de la higiene, seguridad y salud, sobre cualquier situación que entrañe
peligro grave, así como de todo defecto que se haya comprobado en los sistemas de
protección”.

revista amatra n. 4 2011.pmd

95

02/07/2013, 17:48

96

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

Art. 279 CT. Sanciones. “El incumplimiento por el trabajador y el empleador de sus
obligaciones en materia de salud, higiene y seguridad en el trabajo constituye contravenciones
graves sancionadas por este Código”.
Art. 280 CT. Prohibición sobre bebidas alcohólicas. “Se prohíbe la introducción, venta y
consumo de bebidas alcohólicas en locales de trabajo, así como su elaboración en empresas
que no tengan este objeto especial”.
Art. 281 CT. Alojamiento. Comedor. “Los trabajadores no podrán dormir en los locales de
labor, salvo las peculiaridades de ciertas empresas, en cuyo caso el empleador habilitará
alojamiento apropiados. Cuando se permita al personal comer en el establecimiento, se
dispondrá de un lugar apropiado y equipado adecuadamente a dicho fin, el que estará
separado de los lugares de trabajo. Los comedores, vestuarios y servicios sanitarios deben
ser mantenidos en óptimas condiciones”.
Art. 282 CT. Asientos con respaldo. “Todo lugar de trabajo deberá estar provisto de asientos
con respaldo en número suficiente, para el uso de cada trabajador ocupado, cuando la
naturaleza del trabajo lo permita. El personal tendrá derecho a ocupar su asiento en los
intervalos de descanso, así como durante el trabajo, si la naturaleza del mismo no lo
impidiese”.
Art. 290 CT. Atribuciones de la Autoridad Administrativa. “La Autoridad Administrativa del
Trabajo adoptará medidas para: a) Organizar el servicio de inspectores de seguridad,
adiestrados especialmente en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, reglamentando sus deberes y atribuciones; b) Dictar las reglamentaciones del
presente Título que deberán inspirarse en una mayor protección de la vida, seguridad,
comodidad e higiene de los trabajadores, de acuerdo con los adelantos técnico-científicos y
el progresivo desarrollo de la actividad industrial, previa consulta con las organizaciones más
representativas de los trabajadores y empleadores; y c) Promover la educación en materia
de seguridad e higiene y en la prevención de los riesgos, por cuantos medios sean apropiados,
a fin de despertar y mantener el interés de empleadores y trabajadores”.
Art. 290 CT. Finalidades “Los sindicatos de trabajadores dependientes, actuando de acuerdo
al ordenamiento jurídico y democrático, tendrán las siguientes finalidades: a) “Representar a
sus miembros a pedido de éstos ante las autoridades administrativas del trabajo, para el
cumplimiento de las disposiciones del presente Código y sus reglamentos o el goce de los
derechos conferidos a aquéllos, denunciando las irregularidades observadas o deduciendo,
en su caso, las acciones pertinentes, de acuerdo con el procedimiento legal; c) Proteger los
derechos individuales y colectivos de sus asociados, en el desempeño del trabajo; h) Bregar
por la consecución de los objetivos jurídicos, económicos, sociales y éticos, previstos en este
Código y en los respectivos estatutos”.
Art. 303 CT. Derechos. “Los sindicatos de trabajadores dependientes tienen los siguientes
derechos: b) Denunciar ante la autoridad competente los actos que causen perjuicio al interés
colectivo de la profesión que represente”.

Paraguay también ratificó los siguientes convenios de la OIT relacionados directa
o indirectamente con el medio ambiente laboral:
• n. 1/1919 sobre limitación de las horas de trabajo.
• n. 14/1921 sobre descanso semanal.
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• n. 26/1928 sobre salarios mínimos.
• n. 26/1930 sobre trabajo forzoso u obligatorio.
• n. 30/1930 sobre reglamentación de jornadas de trabajo.
• n. 77/1946 sobre examen médico de aptitud para empleo de menores en la industria.
• n. 78/1946 sobre examen médico de aptitud para menores en trabajo no industriales.
• n. 79/1946 sobre limitación de trabajo nocturno de menores en trabajos no industriales.
• n. 81/1947 sobre inspección del trabajo en la industria y el comercio.
• n. 87/1948 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación.
• n. 89/1948 relativo al trabajo nocturno de mujeres.
• n. 90/1948 relativo al trabajo nocturno de los menores.
• n. 98/1949 relativo a la aplicación del derecho de sindicalización y negociación colectiva.
• n. 100/1951 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la
femenina.
• n. 105/1957 relativo a la abolición del trabajo forzoso.
• n. 106/1957 relativo al descanso semanal en el comercio y las oficinas.
• n. 111/1958 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.
• n. 115/1960 relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes.
• n. 117/1952 relativo a las normas y objetivos básicos de la política social.
• n. 119/1963 relativo a la protección de la maquinaria.
• n. 120/1964 relativo a la higiene en el comercio y en las oficinas.
• n. 123/1965 relativo a trabajo subterráneo en las minas.
• n. 124/1965 relativo a examen médico de menores en trabajos subterráneos en las minas.

XIII. Propuestas operativas
XIII
.1. Educacionales
XIII.1.
Se debe promover la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio
ambiente de trabajo en todos los niveles de enseñanza y de formación, incluidos los de
enseñanza superior técnica y profesional, con objeto de satisfacer las necesidades
de formación de todos los trabajadores (art. 14 Convenio n. 155/1981 OIT). La ética
se enseña en las aulas, pero más eficaz es la que se imparte con el ejemplo en la propia
familia y por el personal directivo y ejecutivo en las empresas y entidades públicas y
privadas.
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En Paraguay son pocas las personas formadas y capacitadas en esta materia, porque
no existen instituciones públicas ni privadas, de nivel terciario o universitario, que den
cursos de grado o de postgrado en prevención de riesgos laborales.
XIII
.2. Técnicas
XIII.2.
Desde el punto de vista técnico, las empresas deben utilizar instalaciones y equipos
seguros, insumos de producción y de protección no contaminantes, y realizar operaciones
lo menos riesgosas, tóxicas y peligrosas; o cuando esto no sea posible, mediante medidas
complementarias de organización del trabajo que disminuyan al máximo la exposición
de las personas a factores nocivos en el lugar de trabajo.
El control continuado y las tareas de mantenimiento y reparación permanente de
los edificios, de las instalaciones de agua, gas y electricidad, de los equipos y maquinarias,
así como la práctica periódica de cheques o exámenes a fin de evitar daños o alteración
de la integridad física, funcional o sicológica del personal, sin responsabilidad primordial
del empleador, pero los trabajadores, los sindicatos y los organismos públicos también
tienen el deber moral y la obligación jurídica de coadyuvar para la existencia de condiciones ambientales dignas y justas en los establecimientos de trabajo.
El empleador, conjuntamente con el sindicato, deben planificar la prevención y
determinar las medidas individuales y colectivas, así como los equipos de protección
que deben utilizarse, y que garanticen que los lugares de trabajo, las máquinas, la ropa
y equipos, las operaciones y procesos, los agentes y sustancias agresivas no entrañen
riesgos para la salud y seguridad del personal. El estado, además de dictar los reglamentos
pertinentes, inspeccionar y fiscalizar su cumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes, debe promover campañas de educación en materia de salud y seguridad
ocupacional para toda la población, por cuantos medios sean apropiados.
XIII
.3. En lo institucional
XIII.3.
El Paraguay necesita urgentemente contar en su estructura institucional con un
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el actual Viceministerio de Trabajo
no cuenta con los organismos técnicos necesarios ni con el presupuesto suficiente para
promover políticas y gestionar adecuadamente los negocios públicos en materia de trabajo,
empleo y seguridad social. Menos para encarar eficiente y eficazmente la salud y seguridad
ocupacional.
También se requiere la sanción de una Ley de Prevención de Riesgos Laborales
que regule exhaustivamente lo relacionado con las condiciones y medio de trabajo, la
creación de los organismos y mecanismos públicos en esa materia, así como los derechos
y obligaciones de todos los agentes públicos y privados involucrados.

revista amatra n. 4 2011.pmd

98

02/07/2013, 17:48

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

99

Es conveniente la ratificación de los Convenios ns. 148 y 155 de la OIT.
Con el propósito de lograr standares uniformes de protección social en la región,
deben adoptarse normativas supranacionales por los órganos de decisión de Mercosur,
con el fin de mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo en los países
miembros.
XIII.4. Gestión administrativa
Se debe exigir a los empleadores, en la medida en que sea razonable y factible, que
garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y
procesos que estén bajo su control, son seguros y no entrañan riesgo alguno para la
seguridad y la salud de los trabajadores; y que los agentes y las sustancias químicas,
físicas y biológicas que estén bajo su control no entrañan riesgos para la salud cuando
se toman medidas de protección adecuadas. Cuando sea necesario, tienen que suministrar
ropas y equipos de protección apropiados, a fin de prevenir, en la medida en que sea
razonable y factible, los riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud
(art. 16 Convenio n. 155/1981 OIT).
Asunción, 8 de setiembre de 2010
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ACOSO SEXUAL: UN PROBLEMA DE RELACIONES
DE PODER. LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN
MATERIA LABORAL. LEY N. 18.561

Leticia Lueiro(*)
Introducción
El presente trabajo monográfico pretende abordar sumariamente los antecedentes
normativos en nuestro país, focalizándose en la materia laboral, particularmente en la
reciente Ley n. 18.561. Excede el propósito de este trabajo analizar el panorama
internacional, por tal motivo el análisis se centrará en la legislación uruguaya actual.
Antes de ingresar al estudio del tema, es pertinente hacer algunas precisiones.
El Acoso Sexual es una problemática que viene desde larga data. Surge en la década
de los 60 con la propia incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero es recién
a mediados de los 70, que la legislación sobre acoso sexual hace su aparición, en
EEUU, y fue allí donde se tomaron las primeras medidas para erradicar este fenómeno
del ámbito laboral(1).
En Europa, fue el informe de Michael Rubenstein(2) — elaborado a pedido de la
Comisión Europea sobre la protección de la dignidad de la mujer y el hombre en el
trabajo —, el que delimitó en forma específica este fenómeno en el ambiente de trabajo,
y generó propuestas concretas para luchar contra él.
Aunque las definiciones de acoso sexual pueden diferir en los diversos códigos,
leyes, etc., la mayoría, contienen los mismos elementos: es una conducta de naturaleza
sexual; que afecta la dignidad de las personas; que resulta ofensiva para quien la recibe; y
su rechazo o sumisión, afecta el trabajo de esa persona, creando un ambiente
intimidatorio, hostil o humillante.
(*) Estudiante avanzada de la Carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
(Montevideo, Uruguay).
(1) DOLABDJAN, Carolina Panizza. La Ley n. 18.561 de acoso sexual. Revista de Derecho Laboral, n. 235, t. LII, jul./
set. 2009.
(2) CALVO, Ma. del Mar. Serna. Acoso sexual en las relaciones laborales. Revista de Relaciones Laborales, América
Latina, Cono Sul, OIT (Relasur n. 2), 1994.
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Es, sin duda, una de las lesiones más graves al derecho de igualdad, representa
una forma de discriminación por razón del género, siendo la mayoría de víctimas son
mujeres. Es, por encima de todo, una manifestación de relaciones de poder.
uguayo
Der
echo positivo ur
Derecho
uruguayo
Destaca la Dra. Puyesky(3) que en nuestro derecho la protección contra el acoso
sexual se enmarca en una gama que va desde la Constitución de la República, al Derecho
Civil, Laboral y penal.
En cuanto a la protección de rango constitucional se mencionan los artículos 7º,
8º, 54, 72 y 332, en cuanto que el acoso sexual afecta los derechos tutelados por estas
normas.
En cuanto a la protección legislativa, la Ley n. 15.164, de 1981 ratificó el Convenio
sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (1979).
Asimismo, nuestro país ratificó entre otros, el Convenio Internacional n. 111 sobre
no discriminación a través de la Ley n. 16.063, de 6 de octubre de 1989. Pero unos
meses antes se había aprobado la Ley n. 16.045, de 2 de junio de 1989. Esta Ley
prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y de
oportunidades para ambos sexos en cualquier sector o ramo de la actividad laboral.
Esta ley no contenía referencia alguna al acoso sexual laboral(4).
Luego de transcurridos casi 8 años, se reglamenta la Ley n. 16.045 por medio del
Decreto n. 37/997, de 5 de febrero de 1997. Esta norma directamente establece que se
considera una forma grave de discriminación, las conductas de acoso u hostigamiento
sexual en el lugar de trabajo o en ocasión de él.
El Decreto mencionado define al acoso sexual como cualquier comportamiento,
propósito, gesto o contacto de orden sexual no deseado por la persona a la que va
dirigido y que le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación
laboral. Se estableció que el acoso sexual en el ámbito de las relaciones laborales es una
infracción laboral muy grave.
Por su parte, la Ley n. 18.104 sobre Promoción de Igualdad de Derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, de 15 de marzo de 2007, declaró de interés general
las actividades orientadas a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en este sentido se encomendó el diseño de un Plan Nacional, que incorporó
en forma expresa el desarrollo de medidas para erradicar el acoso sexual del trabajo(5).
(3) PUYESKY, Fany. El acoso sexual. Derecho trabajo y de la seguridad social. 1. ed. Fundación de Cultura Universitaria,
mar. 1999.
(4) DOLABDJAN, Carolina Panizza. La Ley n. 18.561 de acoso sexual. Revista de Derecho Laboral, n. 235, t. LII, jul./
set. 2009.
(5) Idem.
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En los acuerdos de la tercera ronda de los Consejos de Salarios del año 2008 se
incluyeron con mayor intensidad cláusulas relacionadas con el respeto de la igualdad
de género, aunque sin referirse particularmente al acoso sexual laboral.
Por lo anterior, nuestro país acompasó la preocupación internacional por regular
el acoso sexual en el trabajo. Este proceso quedó consolidado con la aprobación de la
Ley n. 18.561 que se comenta a continuación.
La nueva rregulación.
egulación. Ley n. 18.561
La Ley n. 18.561, de 11 de septiembre de 2009, tiene por objeto — como su
título lo indica — prevenir el acaecimiento del acoso sexual en determinados ambientes
(laboral y docente), sancionar a quienes desarrollen dicho censurable comportamiento,
y proteger a la víctima.
Esta Ley tiene como antecedente un Anteproyecto de ley elaborado por la Comisión
Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo. Este Anteproyecto
fue el resultado de un acuerdo tripartito, que implicó recíprocas concesiones entre los
distintos sectores (gobierno, empresarios y trabajadores), con el objetivo de que existiera
una ley.
El Anteproyecto mencionado se convirtió en Proyecto de ley, que el Poder Ejecutivo
envió al Parlamento el 2 de marzo de 2009. Luego de una rápida discusión, se aprobó
sin modificaciones. En el Parlamento se asumió como postura que debía aprobarse el
Proyecto tal como venía del Ejecutivo, por la razón de que tuvo su origen en un acuerdo
tripartito.
A) Ámbito de aplicación y declaración de objetivos. Responsabilidad del estado (arts. 1º y 5º)
La Ley se aplica en el ámbito público y privado. Comprende a las relaciones
laborales cuyo empleador sea el Estado, una persona pública no estatal o una empresa
privada. Alcanza también a las relaciones de docencia.
Según interpretación de la Dra. Carolina Panizza: “Debido a que la Ley no realiza
ningún tipo de distinción y atendiendo a la naturaleza del bien jurídico que se protege,
es indudable que la ley se aplica a todo trabajador sin importar su categoría y sin
importar el tipo de contrato que lo una con la empresa u organismo estatal”(6).
El objetivo de la ley es prevenir y sancionar el acoso sexual. También tiene por fin
proteger a las víctimas del acoso.
La conducta de acoso sexual es una forma grave de discriminación y de
desconocimiento del respeto a la dignidad de las personas. Este respeto debe presidir
(6) Idem.
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las relaciones laborales y de docencia. La Ley, encomienda al Estado la responsabilidad
de diseñar e implementar políticas de sensibilización, educativas y de supervisión para
la prevención del acoso sexual laboral y docente.
La Inspección General del Trabajo es el órgano encargado de controlar el cumplimiento de la Ley en la esfera pública y privada. En el ámbito de las relaciones regidas
por el derecho privado, en caso que una empresa incumpla con la Ley, puede ser
sancionada con una multa. Debe tenerse presente que el acoso sexual laboral es una
infracción calificada como muy grave. Esta infracción se sanciona en su grado mínimo,
con una multa de cien a ciento diez jornales.
B) Concepto y comportamientos de acoso sexual laboral (arts. 2º y 3º)
El art. 2º de la norma establece que: “Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado
por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle
un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente
de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe”.
El concepto manejado en la norma resulta muy amplio y genérico, comprende
comportamientos verbales, gestuales, por exhibición, por contacto físico, etc., debiendo
ser rechazado expresamente por el destinatario del mismo para configurar acoso.
Este artículo, incorpora las dos clases de acoso sexual abordadas en profundidad
por la Dra. Catherine Mackinnon(7) (abogada norteamericana):
1. Una de las más notorias, el llamado acoso quid pro quo o chantaje sexual
puro, que consiste en el ofrecimiento de compensaciones o contrapartidas,
imposición de exigencias sexuales a cambio del mantenimiento del empleo o
ventajas ligadas a él. Esta forma, entraña un abuso de autoridad por parte del
empleador (o por el agente del empleador en el que éste ha delegado su
autoridad).
2. Una segunda modalidad es el acoso sexual ambiental, el cual implica la
creación de un contexto o entorno hostil, intimidatorio, ofensivo o humillante
para la víctima sin que exista necesariamente ninguna consecuencia laboral
negativa, un “clima de trabajo envenenado”.
La Dra. Fany Puyesky en su libro El Acoso Sexual(8), afirma que “solo es posible
considerar inadecuada una conducta de connotación sexual cuando la persona asediada
(o acosada) inequívocamente manifiesta oposición a las propuestas o insinuaciones del
asediante (o acosador)”. Porque el factor determinante del acoso sexual no depende de
la intención de la persona culpable: es la persona receptora de dicha actitud la que
decide si una conducta de naturaleza sexual es bien recibida o no lo es.
(7) PUYESKY, Fany. El acoso sexual. Derecho trabajo y de la seguridad social. 1. ed. Fundación de Cultura Universitaria,
mar. 1999.
(8) Idem.
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Este criterio es el adoptado en nuestro país; el acoso debe ser juzgado por la
persona que lo sufre, y ha predominado sobre el parámetro objetivo, aquél que se
basaba en lo que aceptaría o rechazaría una “mujer razonable”, en situación semejante.
Conforme al art. 3º, en una enumeración no taxativa, los comportamientos de
acoso sexual pueden manifestarse, entre otros, en “requerimientos de favores sexuales”;
“promesa, implícita o explícita, de trato preferencial respecto de la situación actual o
futura de empleo o de estudio de quien la reciba”.
También puede expresarse a través de amenazas o exigencias que si se rechaza la
conducta, la persona tendrá perjuicios en su empleo actual o no accederá al empleo o
tendrá perjuicios en su situación de estudio o no ingresará a éste. Las amenazas
o exigencias pueden ser implícitas o explícitas, lo que obliga a examinar cada caso.
El acoso sexual además puede materializarse a través de acercamientos corporales u
otras conductas físicas de naturaleza sexual, que son indeseados u ofensivos para la
persona que los recibe. El acoso sexual puede concretarse por el uso de expresiones
(escritas u orales) o de imágenes de naturaleza sexual, de carácter humillante u ofensiva
para quien las reciba.
La doctrina expresa que el acoso sexual es una manifestación de intención sexual
sin receptividad de la persona acosada, de modo de cercenar su libertad de elección, al
punto de afectar su dignidad. La conducta difiere de persona a persona y debe ser
interpretada en consonancia con las variaciones del tiempo y del espacio y considerando
las circunstancias de cada caso. Por tanto, deberá tenerse presente la cultura de las
relaciones humanas de cada país y lugar y las de la propia empresa.
La innovación de la Ley es que un único incidente grave puede constituir acoso
sexual. En general se entiende que el acoso supone una reiteración de conductas que
configuran una verdadera persecución de una persona hacia otra. La Ley con el objetivo
de erradicar el acoso sexual laboral entiende que una sola conducta grave puede constituir
acoso de esta índole.
C) Sujetos activos y responsables del acoso sexual (art. 4º)
El empleador será responsable por sus propios actos — siempre que encarten
dentro de las previsiones del artículo anterior — o por los de quienes “...lo representen
en el ejercicio del poder de dirección...”. Dicha definición resulta muy amplia, y dará
lugar a diversas interpretaciones respecto del límite hasta el cual se puede imputar la
responsabilidad objetiva del patrón, por los actos realizados por su personal jerárquico.
Pero el patrón también será responsable por los actos de todos sus dependientes
(sin importar su cargo o posición jerárquica), así como también respecto de la conducta
“...de toda otra persona vinculada al lugar de trabajo...”, siempre y cuando — y por ello
la subjetividad de la responsabilidad —, “...haya tenido conocimiento de su ocurrencia
y no haya tomado medidas para corregirla”.
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Dentro de la definición — nuevamente muy amplia a mi criterio — de “persona
vinculada al lugar de trabajo”, quedan comprendidos los clientes, proveedores de
servicios, personal tercerizado, etc.
Para responsabilizar al patrón por la conducta de sus dependientes, o de cualquier
otra persona vinculada al lugar de trabajo, será necesario probar que el empleador conocía
la existencia de dicho comportamiento censurable, y que no adoptó ninguna medida para corregirlo. Si la Empresa desconocía la existencia, o, conociéndola, adoptó
medidas para corregirla, no podrá ser responsabilizada por la misma.
En definitiva, el empleador será siempre responsable de su propio accionar, así
como del accionar de su personal de confianza, y será también responsable de los actos
de todos sus dependientes, e inclusive, de cualquier otra persona vinculada al lugar de
trabajo, pero en dicho caso, siempre y cuando se cumplan los dos requisitos antes
señalados (conocimiento de la conducta y omisión en su obligación de corregirla).
D) Las obligaciones del empleador (art. 6º)
El art. 6º de la norma en análisis establece determinadas obligaciones a cargo del
empleador, relacionadas con los objetivos perseguidos por la misma.
Los primeros tres literales del artículo señalado imponen obligaciones de carácter
genérico, que suponen la implementación de medidas contra el acoso sexual, destinadas
a proteger la intimidad e integridad psicofísica de las víctimas y testigos.
El literal D por su parte, supone la obligación del empleador de “Comunicar y
difundir a los supervisores, representantes, trabajadores/as, clientes y proveedores... la
existencia de una política institucional consecuente contra el acoso sexual”.
Además del diseño y difusión de la política, la empresa está obligada a adoptar las
medidas que prevengan, desalienten y sancionen las conductas de acoso sexual.
También se deberá establecer un procedimiento de denuncia de prácticas de acoso
sexual y designar un oficial de cumplimiento de la misma. El procedimiento debe otorgar
garantías a las partes y asegurar la confidencialidad, debiendo mantener en reserva las
actuaciones que se cumplan así como la identidad del o la víctima y de quienes sean
convocados a prestar testimonio en las investigaciones.
Asimismo, deberá cumplir todas las acciones o medidas que surjan de la decisión
final emitida.
E) La denuncia del acoso sexual. Procedimiento (arts. 7º y 8º)(9)
El trabajador/a afectado por una conducta de acoso sexual en el trabajo puede
optar por realizar la denuncia en el ámbito de su empresa o ante la Inspección General
(9) LARRAÑAGA, Nelson. Nueva regulación sobre el acoso sexual laboral. Revista Cade, Profesionales & Empresas,
t. V, año 2, feb. 2010.
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del Trabajo. En este caso, la denuncia se podrá realizar ante el organismo bipartito en
caso que el mismo exista o ante la propia dirección.
Los sindicatos también se pueden presentar ante la Inspección de Trabajo en caso
que reciban denuncias de acoso sexual. Incluso pueden asistir a la víctima de acoso
sexual si ésta presta su consentimiento.
En cuanto al procedimiento en el ámbito de la empresa, la persona encargada de
velar por el cumplimiento de la política debería realizar contactos informales con el fin
de interiorizarse de la situación y poner fin a la misma antes de ingresar a dar curso a
un procedimiento formal.
En caso de no obtenerse resultado y ante la denuncia escrita, se deberá dar curso
a la investigación. Este procedimiento deberá ser escrito, ser llevado en reserva y con
garantías para todas las partes. La resolución final deberá emitirse en un plazo no mayor
de treinta días de recibida la denuncia.
En caso que el procedimiento se realice ante la Inspección de Trabajo será aplicable
el Decreto n. 500/991. Este proceso consta de las siguientes etapas: denuncia, vista de
la denuncia a la persona denunciada, apertura a prueba, ofrecimiento y diligenciamiento
de la misma, vista final y resolución. Esta resolución es pasible de recursos administrativos. La Inspección tiene amplias facultades de investigación. Puede constituirse en
el lugar de trabajo e interrogar al denunciante, denunciado y testigos y recoger todas las
pruebas que estime pertinentes.
La Resolución de la Inspección deberá emitirse en un plazo máximo de veinte
días. La Inspección podrá aplicar una multa a la empresa si correspondiere. Además,
podrá intimar a la empresa la adopción y cumplimiento de medidas de prevención y
difusión de políticas contra el acoso sexual, así como de contención y protección de
la integridad psico-física y dignidad del/las víctimas y de quienes participaron en la
investigación.
F) Las acciones de la víctima del acoso sexual (arts. 11 y 16)
Una de las mayores innovaciones de la norma sancionada surge del art. 11, el cual
otorga la posibilidad al trabajador víctima de acoso sexual de considerarse indirectamente
despedido, o reclamar “...al responsable una indemnización por daño moral mínima
equivalente a seis mensualidades...”.
“El responsable” de la conducta de acoso sexual, puede ser el que ejecutó los actos
materiales del acoso, pero también la empresa puede ser responsable en caso que frente
a una denuncia de acoso sexual, no realice la investigación ni tome las medidas
correspondientes para que cese la conducta ilícita. Esta responsabilidad empresarial surge
de la Ley en su art. 4º cuando dispone que el empleador es responsable por los
actos de sus dependientes “en tanto haya tenido conocimiento de su ocurrencia y no
haya tomado medidas para corregirla”(10).
(10) Idem.
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De lo señalado se extrae que, cuando el empleador pueda ser responsabilizado de
la conducta desplegada por el acosador, el trabajador víctima podrá optar entre mantener
su fuente de trabajo, reclamando del empleador una indemnización por daño moral
tarifada en su mínimo, o considerarse indirectamente despedido, el que será considerado
como abusivo, y “dará derecho a una indemnización especial tarifada de seis mensualidades, de acuerdo a la última remuneración del trabajador/a, la que será acumulable a la
indemnización común”.
Por lo tanto, será extremadamente importante la actitud adoptada por la Empresa
en caso de tomar conocimiento de cualquier situación de acoso sexual subjetivo, dado
que las posibilidades establecidas en favor de las víctimas del mismo resultan amplias,
y económicamente significativas, destacándose que en caso de la indemnización por
daño moral, se establece un mínimo reclamable, pero no un máximo, por lo que el
trabajador/a afectado por una conducta de acoso sexual puede reclamar una indemnización
mayor si prueba que el daño moral que sufrió fue muy grave(11).
De acuerdo al art. 16, las reclamaciones judiciales que realice el trabajador/a afectado
por una conducta de acoso sexual se tramitarán por la acción de amparo prevista en la
Ley n. 16.011. Esta acción procederá con independencia de la existencia de otros medios
jurídicos de protección. Por lo tanto, el trabajador/a puede ir directamente a la vía
judicial sin tener que esperar los resultados de las investigaciones internas de la empresa
o de la Inspección de Trabajo.
G) Consecuencias y protección contra represalias (arts. 4º y 12)
Configurado el acoso sexual, la ley establece diversas consecuencias para el acosador,
el acosado, y los testigos intervinientes en el proceso de investigación.
Respecto del acosador, el inciso final del art. 4º señala que “En caso de que el
autor del acoso sexual fuera un trabajador dependiente, será sancionado de acuerdo con
la gravedad del comportamiento, pudiendo ser despedido por notoria mala conducta...”.
Si partimos de la base que el acoso sexual está comprobado, resulta difícil comprender por qué la norma no establece siempre la consecuencia del despido por notoria
mala conducta para el autor, limitándose a señalar que dependiendo del caso, podrá —
o no — configurarse. Ello significaría aceptar indirectamente que habrá acosos sexuales
más graves que otros, o que causen más daños que otros, lo que contradice notoriamente
el espíritu de la norma.
Respecto de la víctima o acosado, además de la posibilidad de poder considerarse
indirectamente despedido, o reclamar la indemnización por daño moral, el artículo 12
establece que no podrá ser despedido, ni sancionado por un plazo de ciento ochenta
días de formulada la denuncia.
(11) Idem.
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Se consagra la protección señalada exclusivamente para los casos en que haya sido
“...interpuesta la denuncia de acoso en sede administrativa o judicial”, dejando fuera de
la misma los casos de denuncias formuladas en el ámbito interno de la Empresa, generando
de esa forma una clara — e injustificada — diferencia entre ambas posibilidades.
Se aclara que “Se presume — salvo prueba en contrario — que el despido o las
sanciones obedecen a motivos de represalia...”, con lo cual se invierte la carga de la
prueba, debiendo el empleador demostrar que la sanción aplicada dentro del plazo
señalado, obedece a motivos que no guardan relación con la denuncia de acoso sexual
presentada.
Pero luego se agrega: “El despido será calificado de abusivo y dará lugar a la indemnización prevista en el inciso segundo del art. 11, con la salvaguarda de la notoria
mala conducta”.
Por lo anterior, entiendo que la única hipótesis en que el despido de un trabajador
víctima de acoso, o de un testigo de la investigación, no sea considerado abusivo dentro
del período de ciento ochenta días, es la eximente de la notoria mala conducta, dejándose
afuera en consecuencia, otras hipótesis de despido (a vía de ejemplo: bajo rendimiento
laboral, por razones de mejor servicio, por reestructura, por cierre definitivo, por baja
de actividades, etc.).
En la opinión del Dr. Nelson Larrañaga Zeni(12), esta disposición de la Ley “vulnera
el principio de igualdad ante la ley establecido en el art. 8º de la Constitución Vigente.
La Ley invierte la carga de la prueba poniendo todo el peso de la misma en la empresa,
alivianando la responsabilidad probatoria del reclamante. Asimismo, para él es errónea
la calificación que hace la Ley de que el despido siempre será abusivo. La calidad de
abusivo o no de un despido corresponde que lo valore el Juez, considerando las
circunstancias de cada caso, bajo las reglas de la sana crítica”.
H) Denuncias no acreditadas o falsas (art. 15)
El artículo 15 establece las consecuencias para los casos de las denuncias que
finalmente no logran acreditar la existencia del supuesto acoso sexual, en cuyo caso
señala que las mismas “...no afectarán la vigencia de la relación laboral”.
Por lo tanto, el trabajador denunciante, cuya denuncia no logre comprobar la
existencia del acoso pretendido, no podrá sufrir consecuencias laborales negativas, salvo
que “...se acredite fehacientemente en vía jurisdiccional que ha actuado con estratagemas
o engaños artificiosos, pretendiendo inducir en error sobre la existencia del acoso sexual
denunciado, para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de
otro...”.
Una vez lograda la declaración por un Juez del engaño del trabajador que pretende
inducir en error para sacar un provecho en perjuicio de otro, la norma establece que
dicho comportamiento “...podrá calificarse de notoria mala conducta”.
(12) Idem.
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Conclusiones
En opinión del Dr. Nelson Larrañaga(13), “la Ley aprobada significa un paso adelante
y adopta la decisión correcta de prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual en
el lugar de trabajo. Nos coloca en la misma línea de otros países de la región y de
Europa que en años recientes también se preocuparon de aprobar leyes en este sentido”;
“La novedad de la Ley es que por primera vez se obliga a una empresa privada a organizar
un procedimiento interno para investigar las denuncias de acoso sexual”; “En algunos
temas la Ley no adoptó las soluciones más adecuadas. Lo atribuimos a que en el Parlamento faltó que se analizara en profundidad el Proyecto que estaba a estudio. Solamente
se escuchó a las delegaciones invitadas que participaron en la redacción del mismo y se
aprobó a tapa cerrada sin modificaciones. Por ejemplo, no compartimos las disposiciones
que invierten la carga de la prueba en perjuicio del empresario o las que califican al
despido como abusivo, sin que el empresario pueda exonerarse de la indemnización
especial si prueba que fue diligente y adoptó medidas cuando se le presentó una denuncia
de acoso sexual”.
Desde mi humilde perspectiva, la Ley n. 18.561 constituye un avance importante
en la legislación uruguaya en materia de acoso sexual, intentando adaptar el instituto a
los tiempos actuales, aceptando — entre otras cosas — la posibilidad de la existencia
de acoso entre personas de un mismo sexo.
Sin perjuicio de lo anterior, hay que reconocer que muchas de sus definiciones
resultan demasiado amplias y vagas, y en algunas hipótesis se deja todo librado
exclusivamente a la personalidad de la supuesta víctima. Se invierte innecesariamente la
carga de la prueba en materia de sanciones, y se prohíbe el despido del acosado o los
testigos, salvo casos de notoria mala conducta, lo que resulta exagerado, y a mi entender,
fuera de los objetivos establecidos por la propia norma.
Alineado con lo anterior, y conforme a lo establecido por el art. 17 de la ley, la
Dra. Martha Márquez Garmendia(14) expresa: “parece evidente que la reglamentación deberá
tener en cuenta una serie de particularidades para aclarar y complementar varias
disposiciones de la ley”, opinión que comparto ampliamente.
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1. Introdução
O Direito do Trabalho, desde a sua fundação, empreende esforços para a construção
de formas dignas de trabalho e para a valorização do trabalhador, enfrentando, ao longo
dos anos, ferozes resistências do poder econômico.
Nos mais variados cenários, é possível encontrar formas perversas de trabalho,
que causam danos à saúde, à integridade física e à vida do trabalhador. Os acidentes do
trabalho e as doenças ocupacionais, nesse sentido, integram as primeiras e mais prementes
preocupações do direito laboral.
Sob uma perspectiva histórica, ao mesmo tempo em que o poder econômico iniciava
a exploração da força de trabalho humano, degradava o meio ambiente, por meio da
extração incessante e irracional de recursos naturais.
Assim, os excessos promovidos pelo capitalismo forjaram a elevação do direito
do trabalho e do direito ambiental, cada qual ao seu tempo, à categoria de direitos
fundamentais, garantindo-lhes tutela constitucional sob os mais variados aspectos.
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A confluência desses direitos, na medida em que o local de trabalho é uma acepção
do ambiente promove um aperfeiçoamento da proteção laboral, porquanto os princípios
de um ramo comunicam-se com os do outro.
É a partir dessa premissa que se justifica o presente artigo, cujo objetivo é estudar
o meio ambiente do trabalho, em especial o direito de o trabalhador se autopreservar,
nas hipóteses de desequilíbrio laborambiental — por meio do jus resistenciae.
Para tanto, o artigo divide-se em duas partes. A primeira, afeta ao meio ambiente
do trabalho, e a segunda, vinculada ao direito de resistência. Estruturando-se, assim,
em sete tópicos.
Após esta introdução, o tópico 2 cuida da análise histórico-filosófica do meio
ambiente para, a seguir, conceituá-lo juridicamente. O tópico 3 trata da tutela laborambiental no ordenamento jurídico positivo. No tópico 4, objetivando ressaltar a gravidade
social do tema, elencamos excertos da casuística envolvendo o assunto.
O tópico 5 dá início à análise sobre o direito de resistência, com comentários
sobre o constitucionalismo e os direitos fundamentais, especialmente sobre a necessidade
destes irradiarem os seus efeitos às relações jurídicas entre particulares. Já, no tópico 6,
cuida-se do direito de resistência, a partir de suas premissas históricas, traçando o seu
regime jurídico constitucional e sua aplicabilidade no direito do trabalho.
O tópico 7 é a conclusão geral do artigo.
2. O dir
eito ambiental e o meio ambiente do trabalho
direito
2.1. Intróito
O estudo do meio ambiente e das formas pelas quais é possível alcançar a sua
compreensão exigem um percurso pelas diversas searas do conhecimento humano, sendo-nos permitido falar numa verdadeira epistemologia ambiental, ou seja, num trajeto
para que se alcance o seu entendimento(1).
Afinal, o ambiente não se restringe à ecologia, mas reflete a complexidade do mundo,
constituindo-se num “saber sobre as formas de apropriação do mundo e da natureza através
das relações de poder que se inscreveram nas formas dominantes de conhecimento”(2).
As formas de apropriação do ambiente iniciam-se com a assunção do antropocentrismo, a partir das constatações de Nicolau Copérnico, desdobram-se com as investigações filosóficas de Bacon e Descartes e a consolidação do racionalismo.
Entrementes, foi com a eclosão da Revolução Industrial e a substituição do modelo
de produção manufatureiro pela maquinofatura, que se intensificam as modificações
ambientais.
(1) LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Tradução de Sandra Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2001. passim.
(2) Ibidem, p. 17.
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Nessa linha, é possível determinar duas fases da Revolução Industrial. A primeira,
que compreende o período de 1760 a 1860, limitou-se basicamente à Inglaterra(3),
representou a exploração do algodão, o desenvolvimento do tear mecânico e das
máquinas a vapor.
Já a segunda, ocorrida entre os anos de 1860 a 1900, representou a expansão do
processo de industrialização, com repercussões na Bélgica, França, Alemanha e Estados
Unidos(4), relevando-se o desenvolvimento da indústria elétrica, dos derivados de petróleo
em substituição às maquinas a vapor, a substituição do ferro pelo aço, criando, ainda,
novas formas de organização industrial — como as sociedades anônimas —, desenvolvendo a especialização do trabalho e intensificando o domínio das ciências no setor
industrial(5).
A partir de então,
A promessa da dominação da natureza, e do seu uso para o benefício comum
da humanidade, conduziu a uma exploração excessiva e despreocupada dos
recursos naturais, à catástrofe ecológica, à ameaça nuclear, à destruição da
camada de ozônio, e à emergência da biotecnologia, da engenharia genética e
da consequente conversão do corpo humano em mercadoria última.(6)
Considerando-se que a exploração da natureza intensifica-se com a hegemonia do
capitalismo enquanto modo e modelo de produção econômica e, que todas as vicissitudes ambientais refletem-se no labor humano, não pode, assim, o Direito do Trabalho
ignorar as suas causas e as suas consequências.
Desse modo, é a partir da interação entre a questão ambiental e laboral que se
desenvolvem as reflexões deste tópico.
2.2. Dimensões histórico-filosóficas do meio ambiente
As questões envolvendo o meio ambiente humano (em sentido lato), como
salientado acima, surgem com a assunção do modo e modelo de produção capitalista,
(3) Proporcionados, em larga medida, pelo avanço sociocultural nos ingleses, conforme relata o historiador Eric J.
Hobsbawm: “Qualquer que tenha sido a razão do avanço britânico, ele não se deveu à superioridade tecnológica e
científica. Nas ciências naturais os franceses estavam seguramente à frente dos ingleses [...] os alemães possuíam
instituições de treinamento técnico como a Bergakadenzie prussiana que não tinham paralelo na Grã-Bretanha [...],
mas as condições adequadas estavam visivelmente presentes, onde mais de um século se passara desde que o
primeiro rei tinha sido formalmente julgado e executado pelo povo e desde que o lucro privado e o desenvolvimento
econômico tinham sido aceitos como supremos objetivos da política governamental.” HOBSBAWM, Eric J. A era das
revoluções. 1789-1848. 20. ed. Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. São Paulo: Paz e Terra,
2006. p. 52-54. Para uma leitura pormenorizada dos efeitos da Primeira Revolução Industrial, veja-se, por todos,
HOBSBAWM, Eric J. A era dos impérios. 1875-1914. 9. ed. Tradução de Sieni Maria Campos e Yolanda Steidel de
Toledo. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
(4) COTRIM, Gilberto. História global. Brasil e geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 233-234.
(5) Nesse sentido, confira-se, FELICIANO, Guilherme Guimarães. Teoria da imputação objetiva no direito penal
ambiental brasileiro. São Paulo: LTr, 2005. p. 21.
(6) SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum. A ciência, o direito e a política na transição
paradigmática. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p. 36. v. 1: A crítica da razão indolente: contra o desperdício da
experiência.
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intensificando-se com a eclosão da primeira Revolução Industrial, originalmente na
Inglaterra do século XVIII.
Com o desenvolvimento das fábricas e o aperfeiçoamento dos sistemas de transportes e comunicação, a abertura de um novo horizonte de possibilidades tecnológicas,
decorrentes da energia aplicada à indústria, criou-se uma áurea de euforia, resultando
numa desatenção histórica com o planejamento dos processos industriais, com a extração
de recursos naturais e com as condições de trabalho.
O consumo de recursos naturais se dava com tamanha intensidade, que, nesse
contexto, Robert Malthus desenvolve a sua teoria da população, “no sentido de que a
população deveria crescer mais depressa do que os meios de subsistência, de forma que
os pobres deviam estar praticamente à beira da subsistência ou da fome”(7).
Relatando o quadro socioeconômico da época, o historiador Eric J. Hobsbawm
afirma:
A maioria do povo inglês, na primeira metade do século dezenove estava
convencida de que a chegada do capitalismo industrial havia trazido para ela
privações pavorosas, que ela havia entrado numa era desoladora e cruel. Da
mesma forma a maioria dos observadores habilitados e instruídos. Os economistas presumiam que as condições dos trabalhadores pobres deviam ser
bastante miseráveis: grande parte da teoria deles tinha por fim mostrar que
isto era inevitável.(8)
Referido quadro econômico-social agravou-se com o advento da segunda Revolução
Industrial. A imensa gama de resíduos químicos industriais passa então a se concentrar
no ambiente humano — formação das externalidades negativas da produção(9).
A degradação dos recursos naturais e humanos era vista como intrínseca ao processo
de desenvolvimento econômico, numa época em que os valores da propriedade e da
livre-iniciativa sobrepunham-se à dignidade humana(10), fruto do deslumbramento do
ser humano com os avanços tecnológicos.
(7) HOBSBAWM, Eric J. Os trabalhadores. Estudos sobre a História do Operariado. Tradução de Marina Leão T. V.
de Medeiros. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 131.
(8) Ibidem, p. 31.
(9) Externalidade é o nome que se dá a um desvio de mercado, podendo ser positiva ou negativa. Quando no preço
do bem colocado no mercado não estão incluídos os ganhos e as perdas sociais resultantes de sua produção ou
consumo, respectivamente. “Durante o processo produtivo, além do produto a ser comercializado, são produzidas
‘externalidades negativas’. São chamadas externalidades porque, embora resultantes da produção, são recebidas
pela coletividade, ao contrário do lucro, que é recebido pelo produtor privado.” DERANI, Cristiane. Direito
ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 158.
(10) O que a engendra, outrossim, a exploração desmedida da força de trabalho humana. Confira-se: “O ser da
pessoa depende, a partir de então, do ter. Ou melhor, o ser é o ter. E o ser individual realiza-se no mercado como
disposição sobre si mesmo, tal qual lembra Henrique da Silva Seixas Meireles, ao citar John Locke: ‘eu não seria
proprietário da minha pessoa, a saber, da minha alma e do meu corpo, se não fosse também livre de dispor dela e
reconhecido por todo corpo social como apto a fazê-lo’ [...]. Deste modo, identificando um processo de reificação
das relações pessoais, em que o sujeito de direito é livre e somente o indivíduo concreto é obrigado, compreende-se como ao homem é dada a possibilidade de ceder-se como coisa através de um contrato, vender sua própria
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A grande indústria, baseada na produção seriada e de grande porte, deu causa
a uma quantidade de resíduos sem precedentes, que se acumularam paulatinamente, em contato perene e indiscriminado com mananciais e paisagens
até então incólumes. O resguardo ao meio ambiente era, àquela época, apenas
uma tênue preocupação, eventualmente esboçada em meio à fascinação que
se instaurara.(11)
Nesse quadro, o interesse pelo desenvolvimento econômico sobrepunha-se a
qualquer outro, de forma que referidos descasos e violações desdobravam-se, também,
no ambiente de trabalho, atingindo especialmente a saúde e a vida dos trabalhadores.
Afinal, as intensas formas de apropriação e transformação da natureza, a partir da
utilização do maquinário industrial, além de degradar a natureza, engendravam um
ambiente de trabalho insidioso, no qual reinavam os acidentes de trabalho. Esse fenômeno
típico da época impulsionou a denominada luta de classes, promovendo uma reação
jurídica às formas de exploração.
Apontando para exploração do homem como fato gerador do Direito do Trabalho,
Mario de La Cueva aponta:
Son muchos los factores que influyeron para la iniciación de la lucha: Marx
puso de relieve que uno de los primeros efectos de la revolución industrial fue
el transito del taller a la fabrica, de la producción llevada al cabo en una
unidad economica pequeña, formada por el maestro-proprietario de los útiles
de trabajo — recuérdese el talles del Zapatero Hans Sachs en Nuremberg —
y un número limitado de compañeros u oficiales y de aprendices, a la
producción en la fábrica, en donde se amontonaban decenas o centenares de
obreros. Fue ahí, en esas grandes aglomeraciones de hombres, donde se gesto
la rebeldia contra la injusticia, consecuencia de un murmullo y de lãs
conversaciones y de la contemplación de los accidentes, cuya causa eran
las máquinas. Y fueron esas nuevas circunstancias las que trajeron a la memória
la idea de la unión de los hombres para luchar por condiciones más humanas
para la prestación de los servicios.(12)(13)
energia, sua própria capacidade, seu poder criativo, sem formalmente alienar-se como homem. Esta situação irá
progressivamente agravar-se com a emergência de um novo ius mercatorium, não mais afeto à satisfação das
necessidades, mas preocupado unicamente com a obtenção de nova riqueza”. CORTIANO JUNIOR, Eroulths;
MEIRELLES, Jussara Maria Leal de; PAULINI, Umberto. Um estudo sobre o ofuscamento jurídico da realidade:
impossibilidade de proteção de novos valores e fatos a partir de velhos institutos. In: CORTIANO JUNIOR, Eroulths
et al. (org.). Apontamentos críticos para o direito civil brasileiro contemporâneo. Anais do Projeto de Pesquisa Virada de
Copérnico. Curitiba: Juruá, 2007. p. 28-29.
(11) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Teoria da imputação objetiva..., p. 21.
(12) CUEVA, Mario de La. El nuevo derecho mexicano del trabajo. Historia, princípios fundamentales, derecho
individual y trabajos especiales. 21. ed. México: Porrúa, 2007. t. I, p. 13.
(13) Jorge Luiz Souto Maior e Marcus Orione Gonçalves Correia, ao lecionarem sobre a formação do Direito Social,
apontam para o mesmo sentido: “Como diz François Ewald, ‘os acidentes do trabalho foram a ocasião de uma dupla
linha de formação do direito social. A primeira é a linha jurídica de responsabilidade civil: o direito social apareceu
nos seus impasses, como seu reverso, pela necessidade de preencher suas lacunas. Ele pertencia a um direito novo
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Insurgindo-se pioneiramente contra esse aviltamento do ser humano pelo capital
industrial, em 15 de maio de 1891, surge a Encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão
XIII. O documento rogava às nações a prevalência da Justiça Social, clamando, em seu
Capítulo 22, pela aplicação da autoridade das leis “contra patrões que exigiam dos
proletários trabalhos iníquos, desproporcionais ou desumanos, ou que de qualquer
outra forma violavam a dignidade humana impondo aos trabalhadores condições
degradantes de trabalho”(14).
Surgia, assim, um clamor institucional pelas garantias mínimas da duração do trabalho, da limitação da idade do obreiro, da vedação de determinados trabalhos de
acordo com o sexo dos empregados, bem como pela preservação das condições
de higidez do ambiente de trabalho, rechaçando-se as formas de labor que impusesse
ao ser humano a brutalização da mente e/ou a debilitação do corpo(15).
Pouco tempo após a Rerum Novarum, surge a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), em 1919, com a assinatura do Tratado de Versalhes — armistício que oficializou
os acordos de paz, após a I Guerra Mundial. Objetivava-se, com isso, regular, no plano
do Direito Internacional Público, as condições de higidez e segurança do trabalho,
oferecendo aos trabalhadores um mínimo de qualidade no ambiente de trabalho(16).
Na mesma época, surge a primeira manifestação constitucional de proteção às
condições de trabalho, na cidade alemã de Weimar, no corpo da Constituição Alemã de
1919.
Pioneira na tentativa de formular um Estado Social, que limitasse a liberdade
econômica a partir dos valores sociais do trabalho e da dignidade humana, a Constituição
de Weimar, além de constitucionalizar direitos sociais, estabelecia padrões mínimos de
regulação internacional do trabalho, corroborando o caráter supranacional das contingências da exploração do trabalho humano(17).
Em que pese os esforços, esboçados pela Rerum Novarum, pela novel OIT e pelo
movimento de constitucionalização do Direito do Trabalho, no combate à “reificação”
do ser humano, a intensificação da exploração do capital sobre o trabalho, culminou
no colapso da civilização ocidental de modelo capitalista, por conta dos os efeitos econômicos da I Guerra Mundial e a eclosão da II Guerra Mundial — entremeadas por ondas
de rebeliões globais que ofereceram caminhos para o fortalecimento do socialismo(18).
de fazer desaparecer estes ‘sofrimentos imerecidos’ que o direito comum não chegava a reduzir”. MAIOR, Jorge
Luiz Souto; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. O que é direito social? In: CORREIA, Marcus Orione Gonçalves
(coord.). Curso de direito do trabalho. Teoria geral do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2007. p. 18.
(14) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados de direito material do trabalho. Atualidades forenses. São
Paulo: Damásio de Jesus, 2006. v. 1, p. 112.
(15) Ibidem, p. 113.
(16) MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. São Paulo: RT, 2006. p. 597.
(17) COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 186-193.
(18) Conformando um período que Hobsbawm denomina de a era das catástrofes, no qual a civilização capitalista
caminhou de calamidade em calamidade. HOBSMBAWM, Eric J. A era dos extremos. O breve século XX — 1914-1991. 2. ed. Tradução de Marcos Santarrita. São Paulo: Cia. das Letras, 2005. p. 16.
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Desse modo, após o desfecho da II Guerra Mundial, precisamente na década de 70
do século XX, quando a economia global enfrenta grave crise econômica, em razão do
aumento do preço dos barris de petróleo coordenado pela OPEP (Organização dos
Países Exportadores de Petróleo), bem como quando se tornam indisfarçáveis os sinais
da poluição nos grandes centros urbanos, intensificam-se as preocupações ambientais.
Surge então a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de 1972
(Declaração de Estocolmo), reconhecendo, desta feita, que dentre todas as coisas no
mundo, as pessoas são a mais preciosa, e que é imperativa a observância das consequências ambientais de nossas condutas(19).
A partir de então, a distribuição da responsabilidade social pelo ambiente passou
a se dar entre o Estado e a Sociedade Civil. Modelo, amiúde, seguido pela Declaração
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro,
que traçou as diretrizes para o desenvolvimento econômico e social do século XXI, a
chamada Agenda 21.
Ademais, a Agenda 21 incluiu, dentre seus objetivos, a ratificação das convenções
da OIT sobre segurança, saúde e desenvolvimento sustentável, a redução dos índices de
acidentes, ferimentos e moléstias do trabalho, bem como o incremento da oferta
de educação e treinamento dos trabalhadores, especialmente na área de saúde, segurança
e ambiente do trabalho.
O conceito de desenvolvimento sustentável, portanto, passa a englobar prioridades
afetas à qualidade de vida do trabalhador, fortalecendo-se a tutela do ambiente laboral(20).
Contemporaneamente à Agenda 21, em comemoração ao aniversário de 100 anos
da Encíclica Rerum Novarum, a Encíclica Centesimus Annus, de 1º de maio de 1991,
veio reafirmar o valor da dignidade humana, especialmente a dignidade da relação entre
o homem e seu trabalho, reiterando o clamor pioneiro pela valorização das condições
dignas de trabalho, realizada pela Rerum Novarum(21).
Após este histórico das vicissitudes ambientais, cabe estabelecermos os conceitos
legais aplicáveis ao meio ambiente.
(19) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Teoria da imputação objetiva..., p. 24.
(20) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 112. No mesmo sentido: “Na conferência do
Rio de Janeiro, ao contrário do que ocorrera em Estocolmo, os conflitos de entendimentos foram deixados de lado
para dar lugar à cooperação, na medida em que foi aberto o diálogo para um universo mais amplo daquilo que
originalmente fora pretendido, deixando entrever-se que a proteção internacional do meio ambiente é uma conquista
da humanidade, que deve vencer os antagonismos ideológicos, em prol do bem-estar de todos e da efetiva proteção
do planeta.” MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit., p. 577.
(21) A Encíclica Centesimus Annus estabeleceu a adoção de cinco premissas, a saber: a) a indissociabilidade
ontológica entre meio o ambiente natural e o meio ambiente humano, ou seja, entre trabalho e a terra; b) além da
terra e de suas riquezas, há atualmente outra forma de propriedade, de mesma importância: a propriedade do
conhecimento, da técnica e do saber; c) as “coisas novas” trouxeram consigo problemas típicos da modernidade, ou
seja, arrebatado pelas necessidades do ter e do prazer olvidam-se as necessidades naturais do ser e do crescer; d) a
destruição irracional do ambiente natural é a do ambiente humano; e) “pugna-se, enfim, pela correta concepção da
pessoa humana e de seu valor único, porquanto o homem é a única criatura sobre a Terra a ser, em si mesma, querida
por Deus”. Nesse sentido, conferir, FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 113-115.
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2.3. Meio ambiente: estabelecendo conceitos
A complexidade do meio ambiente impede o estabelecimento de um conceito
definitivo, que agregue todas as variações epistêmicas contidas no estudo ambiental(22).
Todavia, para os fins que se pretendem alcançar nesta pesquisa, cabe o estabelecimento
do que seja meio ambiente, ao menos sob um viés jurídico-dogmático e legislativo.
Recorrendo aos posicionamentos teóricos fixados por parte da doutrina jusambiental, verificamos que a expressão “meio ambiente” apresenta-se, de certa forma, redundante. Isso porque, “a palavra ‘ambiente’ indica esfera, o círculo, o âmbito que nos
cerca, em que vivemos. Em certo sentido, portanto, nela já se contém o sentido da
palavra ‘meio’”(23).
Entretanto, ainda que a expressão seja, aparentemente, pleonástica, posicionamo-nos com José Afonso da Silva, no sentido de que o termo consiga englobar a conexão
de valores existentes — “o ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos
naturais e culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive”(24).
Entende o citado constitucionalista que essa concepção melhor atende às diversas
formas de natureza — original e artificial —, compreendendo os bens culturais correlatos.
Abrange, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico,
artístico, turístico paisagístico e arqueológico. “O meio ambiente é, assim, a interação
do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.”(25)
Meio ambiente comporta, assim, o conceito de Gestalt, como nos ensina Guilherme
Feliciano:
Daí sustentarmos que o meio ambiente — o conceito e a entidade — aprende-se como gestalt, ali em acepção filosófica [significando que a interpretação
do objeto modifica ou condiciona a própria experiência com o objeto ...] e aqui
em acepção fenomênica. O meio ambiente não deve ser tomado como soma
de elementos a isolar, analisar e dissecar, mas como sistema constituído por
unidades autônomas, manifestando uma solidariedade interna e possuindo
(22) Como adverte Erique Leff: “O saber ambiental não é o saber onicompreensivo e totalizante que seria internalizado
pelos diferentes paradigmas teóricos. Pelo contrário, o saber ambiental vai se configurando como um campo de
externalidades específico a cada um dos objetos de conhecimento das ciências constituídas. Neste sentido, a
contribuição das ciências sociais para a definição de um ‘paradigma ambiental’ é um processo dialético no qual ao
mesmo tempo que as ciências sociais se orientam e integram para conformar um conceito de ambiente em um
campo ambiental do conhecimento, um saber ambiental emergente vai se internalizando dentro dos paradigmas
teóricos e das temáticas tradicionais das ciências sociais para gerar um conjunto de disciplinas ‘ambientais’.” LEFF,
Enrique. Op. cit., p. 141.
(23) SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 19. No mesmo
sentido, MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 64.
(24) SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 20.
(25) Ibidem, p. 20.
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leis próprias, donde que o modo de ser de cada elemento depende da estrutura
do conjunto e das leis que o regem, não podendo nenhum dos elementos
preexistir sem o conjunto.(26)
Como se pode aferir destas lições, o conceito de meio ambiente engloba a existência
de quatro aspectos do meio ambiente, quais sejam(27), a) o meio ambiente artificial; b) o
meio ambiente cultural; c) o meio ambiente natural; d) o meio ambiente do trabalho(28).
Assim, a seguir, traçaremos perfunctoriamente as características de cada aspecto,
dedicando maior atenção ao meio ambiente do trabalho.
2.3.1. O meio ambiente artificial
O meio ambiente artificial é aquele formado pelo espaço urbano construído,
“consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos
públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto)”(29).
Recebe proteção jurídico-constitucional no art. 225 da Constituição da República,
bem como em seus seguintes arts. 5º, XXIII (função social da propriedade); 21, XX
(diretrizes para o desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transportes
urbanos), 182 e 183 (política urbana).
2.3.2. O meio ambiente cultural
O meio ambiente cultural é aquele formado pelo patrimônio histórico, “artístico,
arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, em regra como obra do ser
humano, difere do anterior pelo sentido de valor especial” agregado pela inspiração de
identidade perante os povos(30). Encontra conceituação constitucional no art. 216 da
Constituição da República.
2.3.3. O meio ambiente natural
O meio ambiente natural, também denominado meio ambiente físico, é “constituído
pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora; enfim pela interação dos seres vivos e seu
(26) No corpo de suas explicações, o autor colaciona excertos do Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda
Ferreira, especificamente, do verbete gestaltismo. FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p.
113-114.
(27) Segundo divisão expletiva adotada por: PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São
Paulo: LTr, 2002. p. 24-26.
(28) Ainda que a pesquisa adote, predominantemente, as posições de José Afonso da Silva, divergimos nesse
particular, porquanto o citado constitucionalista exclua o meio ambiente laboral de sua divisão.
(29) SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 21.
(30) Ibidem, p. 21 e FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 119.
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meio, onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o
ambiente físico que ocupam”(31).
O conceito legal de meio ambiente, estabelecido na Lei de Política Nacional do
Meio Ambiente (Lei n. 6.938, de 1981) —, enquadra-se neste aspecto ambiental,
verbis: “[meio ambiente é] o conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas”.
Referido aspecto ambiental encontra guarida constitucional no art. 225 da Constituição da República, que o define como um direito fundamental de caráter intergeracional.
2.3.4. O meio ambiente do trabalho
O meio ambiente do trabalho é “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 ambiente”(32).
Ele não se restringe, portanto, ao interior das empresas, na medida em que o
trabalho humano é prestado além dos recintos de fábricas, escritórios e repartições
públicas, mas também nas vias públicas, nas regiões rurais, no subsolo, nos transportes
aéreo, marítimo e terrestre, nos domicílios, quer seja, existindo em qualquer lugar que
o trabalhador ceda sua mão de obra(33).
Isso engendra o meio ambiente do trabalho como um complexo de “bens imóveis
e móveis de uma empresa e de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos privados e
direitos invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores que o frequentam”(34).
Considerando todos esses aspectos, o meio ambiente do trabalho pode ser
conceituado como o
Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química
e biológica, que incidem sobre o homem em sua atividade laboral, esteja ou
não submetido ao poder hierárquico de outrem. Acresçam-se, ainda, os fatores
(31) Ibidem, p. 21. Certamente, este é o aspecto ambiental que sofreu e sofre as maiores violações com as ações
humanas, especialmente por conter fisicamente todos os demais aspectos. Logo, é o desdobramento do Direito
Ambiental com maiores proporções e maior número de estudos. Para uma visão panorâmica dos aspectos ambientais,
vejam-se, por todos: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. cit., e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de
direito ambiental. 2. ed. Parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. Para uma visão constitucional da tutela
ambiental, vejam, por todos, SILVA, José Afonso da. Op. cit., e AZEVEDO, Plauto Faraco. Ecocivilização. Ambiente
e direito no limiar da vida. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. Já, para as repercussões penais, consultar, por
todos, FELICIANO, Guilherme Guimarães. Teoria da imputação objetiva... passim.
(32) SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 23. Sob um aspecto mais simplista, conferir a definição de Evanna Soares,
inspirada nas lições de Pacheco Fiorillo: “[meio ambiente do trabalho] é o local onde se exerce qualquer atividade
laboral.” SOARES, Evanna. Ação ambiental trabalhista. Porto Alegre: Safe, 2004. p. 69.
(33) SOARES, Evanna. Op. cit., p. 70.
(34) SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 24.
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psicológicos, que integram igualmente o meio ambiente laboral (a ponto de,
não raro, provocarem stress profissional.(35)(36)
Dessa forma, a tutela jurídica laborambiental exige uma complexa teia normativa e
principiológica, que atenda às suas especificidades, aos seus desdobramentos e às suas
interações, e consiga entronizar, nas relações privadas, a salvaguarda jurídica dos direitos
dos trabalhadores.
Por essa razão, mais do que a mera referência, as normas jurídicas que determinam
proteção laborambiental serão exploradas em tópico próprio, nas linhas que seguem.
3. Meio ambiente do trabalho e dir
eito positivo
direito
3.1. A tutela constitucional do meio ambiente do trabalho
A delimitação e o estudo da tutela constitucional laborambiental devem considerar
a sistematização das normas constitucionais, atendo-se às que albergam o Direito do
Trabalho, o Direito Ambiental, bem como aos valores e princípios que conferem unidade
à Constituição da República(37).
Cabe, portanto, lembrarmos que a construção da República brasileira assenta-se
na valorização da dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho,
expressamente previstos no art. 1º da Constituição da República.
De tal feita, ao realizarmos a ubiquação entre as normas constitucionais de tutela
ao direito ambiental do trabalho, é possível aferirmos a especificidade do trato constitucional com o tema, fato inédito dentre as Constituições brasileiras.
(35) Conceito da lavra de Guilherme Guimarães Feliciano, obtido em sua aula “Direito Ambiental do Trabalho”, no
curso pós-graduação lato sensu em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, na Universidade de Taubaté, em
2007. Os slides de apresentação, contendo os conceitos e as referências da aula, foram gentilmente cedidos ao Autor
para a realização deste e de outros estudos.
(36) Optamos por esse conceito em detrimento de outros mais pormenorizados, por aproximar o meio ambiente do
trabalho do conceito de Gestalt, já citado no texto. Referimo-nos, pontualmente, ao conceito exarado por Amauri
Mascaro Nascimento, verbis: “[meio ambiente do trabalho] é, exatamente, o complexo máquina-trabalho: as
edificações do estabelecimento, equipamentos de proteção individual, iluminação, conforto térmico, instalações
elétricas, condições de salubridade ou insalubridade, de periculosidade, ou não, meios de prevenção à fadiga,
outras medidas de proteção ao trabalhador, jornadas de trabalho e horas extras, intervalos, descansos, férias,
movimentação, armazenagem e manuseio de materiais que formam o conjunto de condições de trabalho etc.”
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. A defesa processual do meio ambiente do trabalho. Revista LTr, São Paulo: LTr,
v. 63, n. 5, p. 584, maio 1999. A especificidade do conceito exarado pelo ilustre juslaboralista é explicada por Evanna
Soares, verbis: “[...] o texto de Nascimento há de ser compreendido em cotejo com o objeto do artigo jurídico
focalizado, isto é, a intromissão indevida do Ministério Público Estadual em lides trabalhistas da competência da
Justiça do Trabalho, perante a qual oficia o Ministério Público do Trabalho, em questões visando à defesa do meio
ambiente do trabalho no âmbito das relações de emprego, regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não a
direito disciplinado pela lei de acidentes do trabalho”. SOARES, Evanna. Op. cit., p. 70-71.
(37) Nesse sentido, conferir, por todos, CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da
Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 1223-1224. Dentre os constitucionalistas brasileiros, conferir,
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a construção do
novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 302-304. [negritos no original]
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Assim, considerando a complexa tessitura constitucional, é possível dicotomizar a
tutela do meio ambiente laboral em mediata e imediata, seguindo as posições teóricas
adotadas por Norma Sueli Padilha e Evvana Soares(38).
A tutela mediata do meio ambiente do trabalho encontra previsão constitucional
no art. 225, caput, CRFB/1988, uma vez que a expressão meio ambiente, ali referida,
engloba todos os seus aspectos, não sendo o laboral uma exceção.
Trata-se de dispositivo emblemático, que reconhece a correlação necessária entre
ambiente e qualidade de vida, revestindo a tutela ambiental de constitucionalidade e
legalidade, exigindo uma nova atitude no enfretamento destas questões, seja nas ações
individuais, seja no plano das ações comunitárias(39).
Assim, “no âmbito constitucional, como assinala a maioria dos juristas, o capítulo
do meio ambiente é um dos mais avançados e modernos do constitucionalismo mundial,
contendo normas de notável amplitude e de reconhecida utilidade”(40).
Além dos fundamentos da República, contidos no art. 1º e no art. 225 também da
Constituição, é possível afirmar como formas mediatas de proteção do meio ambiente
do trabalho o art. 170, ao estabelecer que a Ordem Econômica funda-se na valorização do trabalho humano; no art. 6º, que relaciona os direitos sociais de todo indivíduo,
elencando dentre eles o direito à saúde, ao trabalho e à segurança; e no art. 196, que
define a saúde como dever do Estado.
Doutra banda, conformando a tutela imediata do meio ambiente do trabalho estão
no art. 7º, como garantias dos trabalhadores: inciso XXII (redução dos riscos inerentes
ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança); inciso XXIII (adicional
de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei);
inciso XXVIII (seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir
a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa).
Some-se a isto a expressa previsão de proteção ao meio ambiente do trabalho, no
art. 200, inciso VIII, da Constituição da República, in verbis:
Art. 200. Ao sistema único de saúde, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
[...] VIII — colaborar na proteção ao meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

É possível alocar também, dentre os afetos à tutela imediata, o art. 10, inciso II,
“a” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao se vetar a dispensa arbitrária
e sem justa causa ao empregado eleito para o cargo de CIPA, desde o registro de sua
(38) PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., p. 55 e SOARES, Evanna. Op. cit., p. 72. Registrando os marcos constitucionais
da proteção ao meio ambiente do trabalho, mas dispensando a abordagem dicotômica, conferir, por todos, SANTOS,
Enoque Ribeiro dos. Temas modernos de direito do trabalho. (Após o advento da Emenda Constitucional n. 45/2004).
Leme: BH, 2005. p. 77-80.
(39) Nesse sentido, conferir, por todos: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo
Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2007. p. 1305.
(40) Ibidem, p. 1305.
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candidatura até um ano após o final de seu mandato, assegurando formas de implementar
e fiscalizar o equilíbrio laborambiental.
De tal feita, é possível concluir que a proteção constitucional do meio ambiente
do trabalho tem esteio na dignidade da pessoa humana, erigindo o ambientalismo como
direito fundamental da pessoa humana e a qualidade do meio ambiente como patrimônio,
cuja preservação, recuperação e revitalização tornam-se um imperativo do Estado(41).
Assim, após traçar os principais contornos da tutela constitucional ao meio
ambiente de trabalho equilibrado, passemos à seara das constituições estaduais.
3.2. A tutela do meio ambiente do trabalho nas constituições estaduais
Após conferirmos os princípios reitores da proteção laborambiental, estabelecidos
pela Constituição da República Federativa do Brasil, interessante elencarmos, também,
as espécies de proteção previstas pelas constituições estaduais.
A proteção à saúde do trabalhador, consagrada na Constituição, espraiou-se nas
regulamentações jurídicas dos Estados-membros, de forma que apenas os Estados de
Santa Catarina, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte não enumeraram atribuições
atinentes a tal tutela(42).
Doutro lado, há Estados em que a proteção laborambiental ganhou dispositivos
expressos e desdobramentos imprescindíveis na formação do direito fundamental ao
equilíbrio ambiental, desejado na esfera republicana.
Nesse sentido, a Constituição do Estado do Amazonas, de 5 de outubro de 1989,
dispõe:
Art. 229. Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.
§ 2º Esse direito estende-se ao ambiente do trabalho, ficando o Poder Público obrigado a
garantir essa condição contra qualquer ação nociva à saúde física e mental.

Em posição análoga, a Constituição do Estado do Pará, de 27 de outubro de
1989, regulamentada em 2009:
Art. 269. Compete ao Estado garantir:
I — a fiscalização do cumprimento das medidas que visem a eliminação de riscos de acidentes
e doenças profissionais do trabalho;
III — controle e fiscalização, através de órgãos de vigilância sanitária, dos ambientes e
processos do trabalho, de acordo com os riscos de saúde, garantindo o acompanhamento
pelas entidades sindicais;
(41) Inspirado diretamente na conclusão de: SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Op. cit., p. 80.
(42) PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., p. 64.
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IV — participação das entidades sindicais e associações classistas na gestão dos órgãos
estaduais de saúde do trabalhador e de proteção do ambiente de trabalho.
Art. 270. Ao sistema de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
XIV — colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Dispositivo similar é encontrado na Constituição do Estado da Bahia:
Art. 218. O direito ao ambiente saudável inclui o ambiente do trabalho, ficando o Estado
obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva a sua
saúde física e mental.

Todavia, é na Constituição do Estado de São Paulo que se encontra a maior contribuição jurídica para a proteção do direito fundamental ao meio ambiente do trabalho
equilibrado. A Constituição paulista estabelece:
Art. 191. O Estado e os municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a
preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial
e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais em harmonia com desenvolvimento
social e econômico.

Além do dever estatal de proteção ao meio ambiente do trabalho, a Constituição
paulista, elenca, dentre as funções do Sistema Único de Saúde, a proteção laborambiental,
apresentando-se mais detalhista do que a Constituição Federal.
Dissertando sobre essa temática, Guilherme Guimarães Feliciano observa:
Mais minudente, contudo, é a Constituição do Estado de São Paulo. A carta
paulista estabelece competir ao Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, a
“colaboração na proteção do meio ambiente, incluindo do trabalho, atuando
em relação ao processo produtivo para garantir: a) o acesso dos trabalhadores
às informações referentes a atividades que comportem riscos à saúde e a
métodos de controle, bem como aos resultados das avaliações realizados; b)
a adoção de medidas preventivas de acidentes e de doenças do trabalho” (art.
223, VI). Essas competências foram depois discriminadas e instrumentalizadas
pela Lei Estadual n. 9.605, de 11.1.1997, que disciplinou, em São Paulo, as
ações e os serviços de saúde dos trabalhadores no SUS e estabeleceu, em seu
art. 1º, o dever do SUS de garantir o estado de saúde física, o estado de
saúde mental e a segurança dos trabalhadores no processo de produção e no
ambiente de trabalho.(43)
Nessa seara, além de desdobrar as funções dos serviços públicos na proteção ao
meio ambiente do trabalho, a Constituição do Estado de São Paulo prevê, em seu art.
229, § 2º, que: “em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, será lícito
ao empregado interromper suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a
eliminação do risco.” [grifamos]
(43) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Teoria da imputação objetiva... p. 360.
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Isso significa que além das tutelas estatais, a Constituição consagrou “o direito de
resistência dos trabalhadores, autorizando paralisações individuais ou coletivas (greves)”(44)
nas hipóteses de desequilíbrio laborambiental.
Inovação similar foi positivada na Constituição do Estado de Rondônia, de 29
de setembro de 1989, em seu art. 244, inciso III, ao assegurar aos trabalhadores o
direito de:
recusa ao trabalho em ambiente insalubre ou perigoso, ou que represente
graves e iminentes riscos à saúde quando não adotadas medidas de eliminação
ou proteção contra eles, assegurada a permanência no emprego.
Com isso, é possível falar na previsão expressa, na ordem jurídica brasileira, do
direito de resistência dos trabalhadores(45), a ser exercido individual ou coletivamente, a
fim de concretizar o direito fundamental à autopreservação e ao meio ambiente do trabalho
equilibrado, sendo lícita a recusa/interrupção do trabalho, sem prejuízo de qualquer
direito trabalhista, até que sejam restauradas as condições de trabalho(46).
Vejamos a seguir, de forma perfunctória, os desdobramentos infraconstitucionais
da proteção jurídica ao meio ambiente do trabalho.
3.3. O regime jurídico infraconstitucional(47)
O regime jurídico infraconstitucional de proteção ao equilíbrio laborambiental
ganhou destaque após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, tendo em vista o seu pioneirismo na tutela do meio ambiente, incluído o do
trabalho.
Porém, os marcos infraconstitucionais de proteção ao meio ambiente e ao meio
ambiente do trabalho são, predominantemente, anteriores à Constituição, tendo passado
pelo processo de recepção constitucional.
Tanto é assim que há na legislação brasileira anterior a 1988 uma lei de grande
valia na proteção do meio ambiente, qual seja, a Lei de Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981).
Considerando que referido diploma normativo foi devidamente recepcionado pela
ordem constitucional vigente e, além de conceituar o meio ambiente, em seu art. 3º,
(44) Ibidem, p. 360.
(45) Os desdobramentos dessa previsão jurídica serão analisados infra (tópico 3), à luz dos direitos fundamentais.
(46) Nos dizeres de Norma Sueli Padilha, citando Raimundo Simão: “Tais dispositivos, que permitem ao trabalhador
recusar-se ao trabalho em condições de risco acentuado para a sua saúde, são de suma importância na tutela do
meio ambiente do trabalho adequado e seguro, que consoante afirma Raimundo Simão de Melo, ‘é um dos direitos
mais importantes e fundamentais do cidadão trabalhador, o qual, se desrespeitado, provoca a agressão a toda
sociedade, que, no final das contas é quem custeia a previdência social’.” PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., p. 65.
(47) Em que pese as contribuições processuais da legislação brasileira para a tutela ambiental lato sensu, especialmente
do microssistema processual coletivo do País (Código de Defesa do Consumidor e Lei da Ação Civil Pública),
restringiremos a abordagem às normas de direito material.
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inciso I (conforme observado no item 2.3.3 supra), traz a definição legal do que seja
degradação ambiental(48), poluição(49) e poluidor(50), sua utilização é de grande importância
para as questões laborambientais.
Daí se extrair, da definição legal, as hipóteses de poluição e consequente desequilíbrio
no ambiente do trabalho. É o que faz Norma Sueli Padilha, ao afirmar:
É o entendimento de Julio Cesar de Sá Rocha que a poluição do meio ambiente
de trabalho deve ser entendida como a “degradação da salubridade do
ambiente que afeta diretamente a saúde dos próprios trabalhadores. Inúmeras
situações alteram o estado de equilíbrio do ambiente: os gases, as poeiras, as
altas temperaturas, os produtos tóxicos, as irradiações, os ruídos, a própria
organização do trabalho, assim como o tipo de regime de trabalho, as condições estressantes em que ele é desempenhado (trabalhos noturnos, em turnos
de revezamento), enfim, tudo aquilo que prejudica a saúde, o bem-estar e a
segurança dos trabalhadores”.
Isso significa que as doenças profissionais(51) devem ser averiguadas, além das
repercussões previdenciárias, sob o aspecto ambiental, propiciando-se a prevenção e
reparação contra as consequências danosas de um meio ambiente do trabalho desequilibrado, sob os aspectos individuais e coletivos.
Nesse ensancha, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente atribui ao causador
do dano (labor)ambiental a responsabilidade objetiva pela indenização dos danos
causados, bastando, apenas, a demonstração do dano e do nexo causal(52).
E a adoção da responsabilidade objetiva, que tem como pressuposto do dever
de indenizar apenas o evento danoso e o nexo de causalidade, traz como
consequências: a prescindibilidade da culpa e do dolo para que haja o dever de
reparar do dano; a irrelevância da licitude da conduta causadora do dano; e a
inaplicação em favor do causador do dano, das causas de exclusão da
responsabilidade civil (caso fortuito, força maior, cláusulas de não indenizar).(53)
(48) Definida como “a alteração adversa das características do meio ambiente” (art. 3º, inciso II).
(49) Citada Lei define poluição como “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou
indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população ou afetem as condições estéticas
ou sanitárias do meio ambiente” (art. 3º, inciso III).
(50) Por sua vez, poluidor é definido como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3º, inciso IV).
(51) “Aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com
ele se relacionando diretamente.” PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., p. 66.
(52) “Art. 14 — Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação
da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[omissis];
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil
e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”
(53) PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., p. 67.
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Referido dispositivo maximiza a tutela do direito fundamental ao equilíbrio
ambiental.
Além das previsões expressas na Lei n. 6.938/1981, a Consolidação das Leis do
Trabalho protege o meio ambiente do trabalho, especialmente em seu Título II, Capítulo
V (arts. 154 a 201) ao regrar a segurança e a medicina do trabalho.
Considerando-se a época de sua edição, a CLT trouxe significativos avanços para
a tutela do meio ambiente do trabalho nas empresas e, agora, se completa com a
sistematização axiológica imposta pela Constituição.
Essas normas próprias de Direito Tutelar do Trabalho, têm natureza eminentemente preventiva. Entre outras medidas: a) proíbe-se às empresas o início
das atividades sem prévia inspeção e aprovação das instalações pela autoridade
regional do trabalho (inspeção prévia), cabendo o embargo da obra ou a
interdição do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, se
o Delegado Regional do Trabalho identificar, à vista de laudo técnico, grave e
iminente risco para o trabalhador (arts. 160 e 161); obriga-se a constituição
de CIPA aos estabelecimentos com mais de 20 empregados (art. 163 e Quadro
I da NR-5); c) obriga-se a empresa ao fornecimento de EPI adequados ao
risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento; d) estabelecem-se as medidas preventivas de medicina do trabalho, como os exames médicos
admissional, demissional e periódico (art. 168); e) exigem-se condições
mínimas de segurança em edificações, máquinas e equipamentos, caldeiras,
fornos e recipientes sob pressão (arts. 170 usque 174 e 184 usque 188), além
de se autorizar o Ministério do Trabalho a dispor sobre instalações elétricas,
movimentação, armazenagem e manuseio dos materiais; f) ditam-se normas
gerais sobre iluminação, conforto térmico e prevenção da fadiga; g) impõe-se
às empresas que mantêm atividade econômica sob condições perigosas ou
insalubres o pagamento dos respectivos adicionais de remuneração (arts. 192
usque 195).(54)
Acrescente-se a tais normas, a regulamentação administrativa da matéria, feita pelas
Portarias ns. 3.214/1978 e 3.393/1988 do Ministério do Trabalho.
A Portaria n. 3.393/1988 concede adicional de insalubridade, nos termos do art.
193, § 1º, e art. 200, VI, da CLT, aos trabalhadores cuja atividade laboral envolva
radiações ionizantes ou substâncias radioativas, produção, utilização, processamento,
transporte, estoque e manutenção de reatores nucleares e de aceleradores de partículas;
atividades de operação com aparelhos de raios X, gama, beta ou radiação de nêutrons; atividades de medicina nuclear e radioativa(55).
(54) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 141-142.
(55) Ibidem, p. 142.
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Já a Portaria n. 3.214/1978 entroniza no ordenamento jurídico as normas
regulamen-tadoras para o setor urbano, conformando 29 NR’s(56).
Por derradeiro, dentre as normas infraconstitucionais que tutelam o meio ambiente
do trabalho, porém, no plano da Seguridade Social, merecem referência as seguintes
leis(57):
(1) A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde),
estabelece os fatores determinantes da saúde (art. 3º, caput); estabelece, dentro
da atuação do SUS, a execução de ações de saúde do trabalhador (art. 6º, V);
a colaboração na proteção ao meio ambiente, incluído o do trabalho (art. 6º,
§ 3º); o conceito de saúde do trabalhador (art. 6º, § 3º, I); a assistência ao
trabalhador vítima de acidente do trabalho (art. 6º, § 3º, V); a informação
ao trabalhador, aos sindicatos e às empresas sobre os riscos de acidente do
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como o resultado das avaliações ambientais (art. 13, II e VI) e a implementação das políticas de controle
das agressões ao meio ambiente do trabalho (art. 16, II, “a” e “c”).
(2) A Lei n. 8.212/1991 (Lei de Custeio da Previdência Social), estabelece a
res-ponsabilidade da empresa pela adoção e uso de medidas coletivas e
individuais de proteção da saúde do trabalhador.
(3) A Lei n. 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social), define o
acidente de trabalho e equiparadas (arts. 19 e 20, I e II), estabelecendo a
correlação da infortunística com as agressões ao ambiente laboral.
Após o breve panorama da legislação infraconstitucional, passemos ao estudo
das normas de proteção do meio ambiente do trabalho afetas ao Direito Internacional
Público.

(56) NR-1 — Disposições Gerais; NR-2 — Inspeção Prévia; NR-3 — Embargo ou Interdição; NR-4 — Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; NR-5 — Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes; NR-6 — Equipamentos de Proteção Individual; NR-7 — Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional; NR-8 — Edificações; NR-9 — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR-10 — Instalações e
Serviços de Eletricidade; NR-11 — Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR-12 —
Máquinas e Equipamentos; NR-13 — Caldeiras e Vasos de Pressão; NR-14 — Fornos; NR-15 — Atividades e
Operações Insalubres; NR-16 — Atividades e Operações Perigosas; NR-17 — Ergonomia; NR-18 — Condições e
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; NR-19 — Explosivos; NR-20 — Líquidos Combustíveis
Inflamáveis; NR-21 — Trabalho a Céu Aberto; NR-22 — Trabalhos Subterrâneos; NR-23 — Proteção contra
Incêndios; NR-24 — Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; NR-25 — Resíduos Industriais;
NR-26 — Sinalização de Segurança; NR-27 — Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no
Ministério do Trabalho; NR-28 — Fiscalização e Penalidades; NR-29 — Segurança e Saúde no Trabalho. Note-se,
especialmente, a NR-7 e a NR-9 que estabelecem, respectivamente, o PCMSO — Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional e PPRA — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ambos de elaboração e implementação
obrigatória por parte de todos os empregadores, mediante a preservação e promoção da saúde do trabalhador e da
eliminação dos riscos no ambiente de trabalho. Para conferir uma abordagem detalhada destes institutos, à luz do
art. 225, da CFRB/88, conferir, por todos, Ibidem, p. 145-149.
(57) Nesse sentido, conferir, por todos, PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., p. 73-78.
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3.4. O direito internacional público e o meio ambiente do trabalho
Como mencionado em nossa abordagem histórico-filosófica do meio ambiente
(item 2.2 supra), a criação da Organização Internacional do Trabalho está intimamente
correlacionada com a preservação e promoção da saúde do trabalhador, recebendo o
direito ambiental do trabalho grande destaque nesse cenário.
Assim, já estabelecidos os objetivos e o contexto histórico de formação, limitar-nos-emos, nesse ponto, a elencar as principais Convenções da OIT sobre saúde, higiene
e segurança do trabalho — uma vez que elencar e dissertar sobre todo o material
produzido em âmbito internacional é inviável, considerando-se as limitações metodológicas desta pesquisa.
Dessa forma, segue-se a lista das mais relevantes convenções ratificadas pelo Brasil,
onde, após a ementa da convenção, coloca-se o ano de sua celebração, seguido do ano
de incorporação pela ordem jurídica brasileira(58): Convenção n. 12 — Indenização por
Acidentes no Trabalho e na Agricultura, 1921, 1957; Convenção n. 16 — Exame Médico
Obrigatório para Menores a Bordo, 1921, 1937; Convenção n. 29 — Trabalho Forçado
ou Obrigatório, 1930, 1957; Convenção n. 42 — Indenização por Doenças Profissionais, 1934,01937; Convenção n. 45 — Trabalho Subterrâneo das Mulheres, 1935,
1938; Convenção n. 81 — Fiscalização do Trabalho, 1947, 1957; Convenção n. 92 —
Alojamento da Tripulação a Bordo, 1952, 1966; Convenção n. 103 — Amparo à
Maternidade, 1952, 1966; Convenção n. 105 — Abolição do Trabalho Forçado, 1957,
1966; Convenção n. 113 — Exame Médico de Pescadores, 1959, 1966; Convenção n.
115 — Proteção contra as Radiações Ionizantes, 1960, 1968; Convenção n. 120 —
Higiene — Comércio e Escritório, 1964, 1970; Convenção n. 124 — Exame Médico
de Adolescentes em Trabalhos Subterrâneos; 1965, 1970; Convenção n. 126 —
Alojamento a Bordo de Navios de Pesca, 1966, 1997; Convenção n. 127 — Peso
Máximo, 1967, 1970; Convenção n. 134 — Prevenção de Acidentes do Trabalho dos
Marítimos, 1970, 1999; Convenção n. 136 — Benzeno, 1971, 1994; Convenção n.
139 — Câncer Profissional, 1974, 1991; Convenção n. 148 — Meio Ambiente do
Trabalho — Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações, 1977, 1986; Convenção n. 152
— Segurança e Higiene — Trabalho Portuário, 1979, 1990; Convenção n. 155 —
Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente do Trabalho, 1981, 1994;
Convenção n. 159 — Reabilitação Profissional e Empregos de Pessoas Deficientes, 1983,
1991; Convenção n. 161 — Serviços de Saúde no Trabalho, 1985, 1991; Convenção
n. 162 — Asbesto/Amianto, 1986, 1991; Convenção n. 163 — Bem-estar dos
Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto, 1987, 1998; Convenção n. 170 — Utilização
de Produtos Químicos, 1990, 1998; Convenção n. 182 — Piores Formas de Trabalho
Infantil, 1990, 1998.
(58) Rol extraído da obra de: FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 154-158, de quem se
recomenda a leitura para o aprofundamento do tema. Além do citado professor da USP, recomenda-se, dentro da
bibliografia consultada: PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., p. 88-96; SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Op. cit., p. 85-86;
SOARES, Evanna. Op. cit., p. 98-99; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit., p. 597-620.
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Após apontarmos as principais Convenções da OIT adotadas pela ordem jurídica
brasileira, encerramos nossos apontamentos sobre as normas de direito positivo que
tutelam o meio ambiente do trabalho e passaremos, a seguir, a uma breve demonstração
do uso da legislação ambiental brasileira na tutela dos trabalhadores.
4. Do meio ambiente do trabalho equilibrado
4.1. Equilíbrio laborambiental: definição, natureza jurídica e abrangência
Uma vez determinado o conceito de meio ambiente do trabalho (conforme o item
2.3.4, supra), bem como esclarecidas as normas jurídicas que o tutelam, é possível
dizer que há equilíbrio no meio ambiente do trabalho quando o habitat laboral(59) “se
revele idôneo a assegurar as condições mínimas para uma razoável qualidade de vida
do trabalhador”(60).
Isso significa reconhecer que as normas que tutelam o meio ambiente do trabalho
superam as que tutelam a relação de emprego, nos moldes previstos pela CLT(61), assegurando a todos os presentes no ambiente de trabalho as proteções constitucionais e
legais estipuladas.
Com isso, é possível afirmar que o meio ambiente do trabalho equilibrado possui
natureza jurídica individual, individual homogênea, coletiva e difusa. Isso porque,
A sua qualificação jurídica depende do contexto de conflito em que se insere
a pretensão — se individual, individual homogêneo, coletivo ou difuso. É o
que decorre, mutatis mutandis, do magistério de Nelson Nery Junior, já no
âmbito do processo: o direito não se classifica segundo a matéria genérica in
abstracto, mas segundo o tipo de tutela jurisdicional que se pretende com a
ação judicial. [...].
Assim, no campo do Direito do Trabalho, Nery Junior refere o interesse em
obrigar a empresa a colocar dispositivos de segurança em suas máquinas,
para evitar acidentes de trabalho, que é, a depender do enfoque, difuso (reduz-se o curso do produto final para o consumidor e — acrescentamos — a
incidência de sequelados na comunidade local, desonerando o INSS) ou coletivo
(por beneficiar diretamente todo o grupo de trabalhadores da empresa); refere,
ainda, o interesse em obter reajuste salarial legal, que é, a depender da circunstância, coletivo (todos os membros da categoria profissional, naquela base
territorial, fazem jus ao reajuste, que não será pago, indiscriminadamente, a
(59) Expressão cunhada por: PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., passim.
(60) Ibidem, p. 40.
(61) Referimo-nos ao tradicional modelo de trabalho subordinado, regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho
e aferível a partir dos requisitos presentes na interpretação conjunta dos arts. 2º e 3º de mencionado diploma
normativo.
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empregados atuais e futuros) ou individual homogêneo (a omissão ilegal
da empresa faz nascer, para cada trabalhador em atividade, o direito a certa
parcela em atraso).(62)
Isso porque, a garantia do equilíbrio ambiental é indissociável da dignidade da
pessoa humana, apresentando-se como uma de suas projeções, de natureza, em regra,
difusa, fundamental e intergeracional.
Daí que o conceito de Gestalt do meio ambiente do trabalhador supera a simples
tutela obrigacional — empregador x empregado — e coloca a tutela ambiental como
concreção da dignidade humana.
Portanto, vislumbra-se o ambiente laboral como um “ecossistema que envolve as
inter-relações da força do trabalho com os meios e formas de produção, e sua afetação
no ambiente em que é gerada”(63).
Portanto, quando o habitat laboral se revela inidôneo a assegurar condições
mínimas para uma razoável qualidade de vida do trabalhador, teremos aí
uma lesão ao meio ambiente do trabalho, e esse complexo de bens materiais
e imateriais pode ser agredido e lesado tanto por fontes poluidoras externas
como internas, provenientes de outros empreendimentos, trazendo à tona,
inclusive, a questão da responsabilidade sobre o dano, uma vez que os danos
ao meio ambiente do trabalho não ficam restritos ao ambiente em que o
trabalhador exerce seu labuto, mas o acompanham após o fim do expediente.(64)
Assim, as projeções da tutela do trabalho superam, em muito, o paradigma de
relação de trabalho subordinado, típico da sociedade industrial, para se colmatar às
necessidades de cada atividade humana, tendo em vista que os riscos inerentes, portanto,
tolerados e incrementados socialmente, irão variar de acordo com cada forma de trabalho,
sendo certo, porém, a necessidade de se garantir a higidez física e mental do ser humano.
4.2. Casuística — hipóteses de desequilíbrio laborambiental
Em que pese o esforço histórico e jurídico para se salvaguardar as condições de
trabalho, garantindo-se a dignidade do trabalhador, os ideais de preservação não foram
completamente assimilados.
A literatura jurídica sobre o tema(65) não se cansa de apontar exemplos de desrespeito às condições de trabalho. Os acidentes do trabalho, as doenças ocupacionais, e as
(62) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 122-123.
(63) PADILHA, Norma Sueli. Op. cit., p. 45.
(64) Ibidem, p. 45.
(65) Dentre a bibliografia consultada, recomenda-se para o aprofundamento do tema: FELICIANO, Guilherme
Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 115-119; MOKHIBER, Russel. Crimes Corporativos. O poder das grandes
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formas perversas de trabalho são facilmente identificadas, tanto no trabalho urbano
como no rural.
De tal feita, é possível apontarmos, rapidamente, alguns casos de desrespeito à
dignidade humana, concretizados na violação laborambiental. Vamos a eles, a seguir.
Partindo-se da premissa de que a poluição (labor)ambiental intensifica-se com a
eclosão das revoluções industriais, não é de causar espécie que as maiores violações ao
habitat laboral tenham sido perpetradas por grandes corporações empresariais.
De tal feita, em 1964, a empresa norte-americana Dow Chemical era a principal
fabricante do 2,4,5-T (Ácido Triclorofenoxiacético) e 2,4-D (Ácido Diclorofenoxiacético),
ingredientes ativos do agente laranja, contendo o primeiro a dioxina(66) (67).
Em razão do manuseio de clorofenóis, em 1937, vários trabalhadores da Dow
Chemical manifestaram quadros clínicos de cistos, pústulas, distúrbios urinários e lesões
dermatológicas. Em 1964, 70 trabalhadores da fábrica situada em Michigan contraíram
cloracne ou acne clórica — uma forma severa de acne, causada por exposição química.
Na Alemanha, em 1940, 10 trabalhadores, em virtude do mesmo tipo de exposição
química, desenvolveram dores nevrálgicas, desordens cardíacas e cloracne.
A Dow Chemical e outras seis indústrias produtoras do Ácido Triclorofenoxiacético
foram civilmente processadas, por 16 mil famílias de veteranos da Guerra do Vietnã,
vítimas do uso bélico do agente laranja. Nas horas que antecediam o julgamento, as
indústrias realizaram acordos extrajudiciais, no montante de U$ 180 milhões, distribuídos
entre as famílias(68).
Ainda fazendo uso de exemplos norte-americanos, podemos citar as moléstias
desenvolvidas pelos trabalhadores da indústria extrativa e da indústria têxtil, respectivamente o pulmão negro e o pulmão marrom.
“O pulmão negro é um moléstia profissional relacionada à indústria de mineração
carbonífera; ataca o sistema respiratório, tendo caráter debilitante e incurável. Em 1998,
empresas e o abuso da confiança pública. Tradução de James Cook. São Paulo: Página Aberta, 1995; GOSDAL,
Thereza Cristina. Mortes por exaustão no trabalho: uma análise sob a ótica da contratualidade. In: CORTIANO
JUNIOR, Eroulths et al. (org.). Apontamentos críticos para o direito civil brasileiro contemporâneo. Anais do Projeto de
Pesquisa Virada de Copérnico. Curitiba: Juruá, 2007; SCHWARZ, Rodrigo. Trabalho escravo. A abolição necessária.
Uma análise da efetividade e da eficácia das políticas de combate à escravidão contemporânea no Brasil. São Paulo:
LTr, 2008; NAÍM, Moisés. Ilícito. O ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global.
Tradução de Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
(66) O agente laranja foi uma das principais armas químicas utilizada pelo exército estadunidense na Guerra do
Vietnã. Pulverizavam-se as florestas com o objetivo de desfolhá-las e evidenciar a presença do exército vietcongue,
além de despejar referido agente em áreas de plantação, visando a destruição dos alimentos. Para tanto, conferir:
MOKHIBER, Russel. Op. cit., p. 75-77.
(67) “A dioxina é conhecida hoje como um dos produtos químicos mais letais fabricados pelo homem. Cinco
centilitros colocados nos reservatórios de água potável de Nova York poderiam dizimar toda a população da cidade.
‘É um dos cancerígenos mais poderosos que se conhece’, diz Matthew Meselson, professor de bioquímica de
Harward’.” Ibidem, p. 77.
(68) Para tanto, conferir: FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 116; MOKHIBER, Russel.
Op. cit., p. 75-83.

revista amatra n. 4 2011.pmd

132

02/07/2013, 17:48

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

133

havia matado 100 mil mineiros e incapacitado outros 265 mil nos Estados Unidos.”(69)
É causado pelo pó do carvão, diuturnamente engolido, aspirado e cuspido.
Durante anos, as empresas mineradoras e os médicos que contrataram negaram
que o pulmão negro fosse uma doença, alegando que era apenas um incômodo normal,
não incapacitável, a que todos os que trabalham nas minas estão sujeitos. Esta assertiva
levou um médico da Pensilvânia a concluir em 1935 que: “No que tange à maioria dos
homens desta região, a chamada asma de mineiro é considerada uma condição normal
que não deve preocupar e portanto a profissão não se deu ao trabalho de verificar sua
patologia mais precisa associada às manifestações clínicas.”(70)
Já o pulmão marrom(71) ou bissinose “é moléstia profissional relacionada à indústria
de tecelagem de algodão”(72). A umidade e o calor excessivos, aliados ao pó do algodão
e ao barulho, faz com que os trabalhadores desenvolvam tonturas frequentes, dores,
tosse e chiado nos pulmões, “além da ‘febre de segunda-feira’ (após um pausa no trabalho,
como os repousos semanais), o operário experimenta a sensação de aperto no peito”(73).
A bissinose é igualmente irreparável e impossibilita a respiração profunda. Foi, a exemplo
do pulmão negro, negada peremptoriamente pela indústria e, estima-se que, em 1979,
tenha vitimado 84 mil trabalhadores(74).
No Brasil, infelizmente, a casuística é igualmente farta. Desde 2005, a imprensa
divulga, com recorrência, notícias de mortes de trabalhadores por exaustão no corte de
cana-de-açúcar(75), em grandes usinas no interior do Estado de São Paulo(76).
(69) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 116.
(70) MOKHIBER, Russel. Op. cit., p. 96.
(71) Para os detalhes da repercussão desta moléstia na indústria algodoeira norte-americana, conferir, por todos:
MOKHIBER, Russel. Op. cit., p. 105-114.
(72) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 116.
(73) Idem.
(74) Idem.
(75) “O fenômeno não ocorre apenas em nossos canaviais; no Japão este fenômeno ficou conhecido como karoshi:
designa a patologia relacionada ao trabalho, que vem atingindo índices alarmantes, especialmente na indústria
automobilística, preocupando os governantes, porque tem levado à morte por exaustão. No caso japonês há
também vários relatos de suicídio ou depressão, ligados ao trabalho. Segundo Silva e outros, o Instituto Nacional de
Saúde Pública do Japão define o karoshi como condição por meio da qual são toleradas, no ambiente de trabalho
práticas psicologicamente nocivas, produzindo estresse elevado e fadiga física, que conduz ao esgotamento do
trabalhador. No Brasil os trabalhadores denominaram de birola as mortes por exaustão no trabalho. Essas mortes
evidenciam uma forma desumana de exploração do trabalho, tornando premente a necessidade de se distinguir
entre uso e depreciação do trabalho”. GOSDAL, Thereza Cristina. Mortes por exaustão no trabalho: uma análise sob
a ótica da contratualidade, p. 165-190. In: Op. cit., p. 166-167.
(76) “Tais notícias deram origem a procedimentos investigatórios pelo Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria
Regional do Trabalho da 15ª Região — Campinas, a maioria deles ainda em curso. Há também expedientes administrativos
no âmbito do Ministério Público do Trabalho, nos quais foi centralizada a realização de audiências públicas e de parcerias
com outros órgãos e instituições, com destaque para as atividades de pesquisa sobre o tema. Foram promovidas
audiências públicas de debates também por iniciativa de outros órgãos, como a Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. Por fim, há ações individuais com pedidos indenizatórios, movidas no Judiciário”. Ibidem, p. 166.
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É destaque em citadas notícias a baixa idade dos trabalhadores afetados, encontrando-se a maioria entre os 25 e 40 anos, acometidos do mesmo quadro clínico: fortes
câibras, dores de cabeça, desmaios e parada cardiorrespiratória, com óbito durante a
execução do trabalho nos canaviais.
Nas usinas de cana-de-açúcar, a jornada de trabalho chega a conformar 18 horas
de trabalho por dia, numa média de produção diária de 12 toneladas de cana por
trabalhador. O esforço fisico para se atingir tais metas, associado à alimentação
inadequada leva ao esgotamento que, não raro, conduz à morte.
Ademais, observe-se que não há, por parte do trabalhador, controle de sua produção,
pois corta-se por metro, mas se recebe por peso — variável, conforme a qualidade da
cana, a fertilidade do solo, o sombreamento, as chuvas e demais fatores diversos(77).
Nesse sentido, as condições de trabalho são as piores possíveis, coforme ilustra o
relato da Procuradora do Trabalho Thereza Cristina Gosdal:
Normalmente o peso estimado é inferior ao peso real da cana colhida por
trabalhador. No caso de um trabalhador que morreu, por exemplo, restou
demonstrado no procedimento no Ministério Público, que recebeu por
estimativa o pagamento de 16 toneladas de cana no dia de seu falecimento.
Porém, na pesagem do talhão [quadra que identifica o plantio da cana] fechado,
que representa toda a cana cortada naquela quadra, observa-se que cortou,
em verdade, 19 toneladas de cana.
A cana é plantada em linhas, chamadas de ruas. Entre as ruas há um espaço
de 1 metro, até 1,50 metros. Alguns trabalhadores chegam a cortar 500 metros
de cana por dia. Um conjunto de cinco a sete ruas forma um eito. A remuneração do trabalhador é fixada por produção, sendo em média R$ 2,50 a
tonelada. Não obstante, as condições de corte não são sempre as mesmas,
exigindo esforço físico muito distinto, conforme a cana esteja em pé, deitada,
ou trançada; conforme o terreno seja acidentado, ou plano, pedregoso, ou
arenoso, ou a cana seja do primeiro brovotamento ou seguintes. A única
diferenciação feita nas convenções coletivas é quanto à cana de 18 meses,
cuja tonelada tem um preço maior.
Para receber R$ 25,00 por dia o trabalhador precisa cortar 10 toneladas de
cana. Alguns chegam a cortar mais de 20 toneladas por dia. Não há piso
salarial da categoria, e a remuneração média mensal varia entre R$ 600,00 e
R$ 950,00. Nos dias e períodos de chuvas prolongadas, ou problemas no
maquinário, o trabalhador recebe diária, em valor bem inferior ao valor médio
diário dos dias em que corta a cana. Com a remuneração do período de safra
o trabalhador, em geral, precisa sobreviver também na entressafra, em que,
muitas vezes, não há trabalho.(78)
(77) Ibidem, p. 167.
(78) Ibidem, p. 168-169.
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Todos esses fatores promovem a criação e a manutenção de uma das piores formas
de trabalho, corriqueira na região mais próspera do país.
Além desse caso, é possível citar, à guisa de ilustração, o envenenamento paulatino
de trabalhadores nos laranjais de Araraquara, interior do Estado de São Paulo. Segundo
apurações oficiais, nessa região, iniciou-se a prática de contratação irregular de trabalhadores, por meio de condomínios de empregadores, expondo os trabalhadores a agrotóxicos, sem qualquer equipamento de proteção. Apurou-se, nesse tocante, “que ‘ao chegar
a fazenda, eles são obrigados a molhar, em produtos químicos, os pés, as mãos e os
garrafões de água que carregam’, ao argumento de que isso é necesário para evitar a
proliferação de cancro cítrico, uma doença dos pomares, e outras pragas”(79)(80).
Assim, após visualizarmos uma série de desdobramentos e implicações do meio
ambiente do trabalho, passemos à análise do direito de resistir, como forma de autopreservação dos trabalhadores, quando defrontados com habitats de trabalho desequilibrados.
5. Constitucionalismo e dir
eitos fundamentais
direitos
5.1. Constitucionalismo e pós-positivismo
Nos capítulos acima, demonstramos que o meio ambiente ecologicamente equilibrado decorre da expressa previsão constitucional, conformando a tutela da dignidade
da vida humana. Assim, a construção de um sistema jusfundamental de proteção ao
ambiente do trabalho exige um percurso pelo atual estágio do constitucionalismo, a fim
de podermos defender um direito fundamental de resistência nos casos de desequilíbrio
laborambiental, garantindo aos trabalhadores a licitude do ato de resistir ao trabalho
quando desenvolvido em ambiente desequilibrado.
Portanto, faremos alguns aportes teóricos sobre o constitucionalismo, a fim de
demonstrar o referencial teórico de nossas concepções.
Com base nestas premissas, convém estabelecermos o conceito de constitucionalismo, buscando determinar o conceito e a importância da Constituição em garantir a
eficácia dos direitos fundamentais, não apenas nas relações Estado-cidadão, mas também
nas interações cidadão-cidadão.
Isso implica uma breve retomada histórica, afinal:
O termo constitucionalismo é de uso relativamente recente no vocabulário
político e jurídico do mundo ocidental. Data de pouco mais de duzentos
(79) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados... v. 1, p. 118.
(80) Aliás, o Estado de São Paulo não é apenas referência no trabalho perverso quando se trata do meio rural.
Recentemente, inúmeros imigrantes de países vizinhos, especialmente da Bolívia, vêm para a Capital do Estado em
busca de trabalho e acabam por sujeitarem-se a trabalho em condições análogas às de escravos, especialmente no
setor têxtil. Analisando as políticas públicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo, indispensável citar:
SCHWARZ, Rodrigo. Op. cit., p. 136-252. Para uma análise globalizada dessa migração de mão de obra escrava,
consultar: NAÍM, Moisés. Op. cit., p. 83-104.
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anos, sendo associado aos processos revolucionários francês e americano.
Nada obstante, as ideias centrais abrigadas em seu conteúdo remontam à
Antiguidade Clássica, mais notadamente ao ambiente da Polis grega, por volta
do século V a. C. As instituições políticas ali desenvolvidas e o luminoso
pensamento filosófico de homens como Sócrates (470 — 399 a. C.), Platão
(427 — 347 a. C.) e Aristóteles (384 — 322 a. C.) atravessaram os séculos
e ainda são reverenciados dois milênios e meio depois.(81)
Assim, com a criação da Constituição e, consequentemente, do constitucionalismo,
o indivíduo deixa de ser súdito do Rei, para se tornar cidadão do Estado, podendo
exigir-lhe determinados direitos e garantias, limitando o exercício do poder político(82).
Com isso, seguindo os marcos teóricos definidos por José Joaquim Gomes
Canotilho é possível entrever três dimensões no conceito de Constituição, quer sejam:
(1) “ordenação jurídico-política plasmada num documento escrito”; (2) declaração escrita
de um conjunto de direitos fundamentais e respectivas formas de garantia; (3) organização
do poder político, de forma limitada e moderada(83).
Todavia, a limitação da atuação estatal foi apropriada pelos ideais de expansão e
consolidação do capitalismo, após encontrar, no positivismo científico e jurídico, os
argumentos para transformar os ideais de emancipação social em regulação da ordem
capitalista.
Isso significou, na prática, o primado da liberdade e da propriedade, permitindo a
exploração do trabalho humano, consoante observado no item 2.2 supra.
Apontando sobre a importância do positivismo para a conformação do ideal político
e jurídico da modernidade, Boaventura de Sousa Santos esclarece:
O aparecimento do positivismo na epistemologia da ciência moderna e do
positivismo jurídico no direito e na dogmática jurídica podem considerar-se,
em ambos os casos, construções ideológicas destinadas a reduzir o progresso
societal ao desenvolvimento capitalista, bem como a imunizar a racionalidade
contra a contaminação de qualquer irracionalidade não capitalista, quer ela
fosse Deus, a religião ou a tradição, a metafísica ou a ética, ou ainda as utopias
ou os ideais emancipatórios. No mesmo processo, as irracionali-dades do
capitalismo passam a poder coexistir e a até a conviver com a racio-nalidade
moderna, desde que se apresente como regularidades (jurídicas ou científicas)
empíricas.(84)
(81) BARROSO, Luis Roberto. Op. cit., p. 5.
(82) Se no feudalismo existiam relações pessoais de poder entre Senhor e Vassalos (ex parte principeI), e no
absolutismo monárquico as relações de sujeição ganharam tons legais-racionais (ex parte principio), com a assunção
da Constituição e do Constitucionalismo as relações de poder ganham limites, nos direitos e garantias individuais.
Para tanto, conferir, por todos: STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do
Estado. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
(83) CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 52.
(84) SANTOS, Boaventura de Sousa. Op. cit., p. 141.
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O excesso de externalidades sociais produzidas por essa forma de conceber o
Direito, promoveu uma série de mudanças no perfil constitucional e político do Estado,
podendo se falar, nos dias de hoje, na superação do positivismo pelo pós-positivismo.
Atualmente, as descobertas da física quântica, o aperfeiçoamento das redes de comunicação, a consolidação das economias de mercado e as uniões transnacionais, promovem
uma reflexão no campo científico e jurídico, demonstrando que a realidade fenomênica
não é fragmentável e apreensível de forma enciclopédica, como desejaram e idealizaram
os positivistas.
O desfazimento dos paradigmas assentes desde a assunção da modernidade causam
um mal-estar e uma sensação de se defrontar com o desconhecido, que igualmente
reflete-se no Direito.
Observa-se o declínio do positivismo jurídico sem, entretanto, ser possível afirmar
ao certo qual paradigma epistêmico irá sucedê-lo.
Nesse cenário, entreabre-se o denominado pós-positivismo, num momento em
que se buscam novos ícones, numa fase da sociedade denominada pós-modernidade
ou a sociedade pós-industrial(85).
[...] discute-se hoje a crise da Modernidade, e há quem fale no advento de
uma Era Pós-Moderna. Afirma-se que a Modernidade falhou nos seus
objetivos, pois não conseguiu resolver ou minimizar os problemas da Humanidade, nem dar respostas para as questões que são verdadeiramente
importantes para as pessoas. Segundo alguns, o ideário da Modernidade teria
se exaurido no século XX, com a constatação da impotência do seu discurso
e das suas propostas grandiloquentes para enfrentar problemas emergentes
em uma sociedade hipercomplexa, globalizada, fragmentada e descentrada.
Na sociedade pós-industrial, característica da Era Pós-Moderna, o poder e a
riqueza passam a residir não mais na propriedade dos meios de produção,
mas na posse de conhecimento e de informações, que, diante dos avanços
tecnológicos, circulam com velocidade impressionante. Mas o volume das
informações é tamanha, que, como num paradoxo, acabamos todos condenados à superficialidade. A estética substitui a ética e a aparência torna-se
mais importante que o conteúdo. São tantos os caminhos possíveis, tão múltiplas as variáveis, tão complexos os problemas, que não é mais factível programar uma direção, um sentido unívoco para o comportamento individual ou
coletivo. O pensamento moderno, com sua obsessão pela generalização e
racionalização, ter-se-ia tornado imprestável para compreender o caos das sociedades contemporâneas.(86)
(85) O termo pós-industrial é utilizado com o objetivo de designar uma sociedade que substituiu o “capital industrial
(da sociedade industrial), sobretudo no mecanismo das relações econômicas internacionais, pelo capital financeiro”.
FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tópicos avançados de direito material do trabalho. Abordagens multidisciplinares.
São Paulo: Damásio de Jesus, 2006. v. 2, p. 93-94.
(86) SARMENTO, Daniel. Direito fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 37-38.
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Nesse contexto de desmonte da razão ocidental, ganham forças os ideais de
desregulamentação e flexibilização jurídica, especialmente no campo do direito social,
sob o argumento da incompatibilidade do sistema jurídico moderno com as vicissitudes
da era pós-moderna.
Isso promove ou tende a promover um abuso do poder econômico; então, sob o
argumento da fragmentação das relações, pretende-se desregular o trabalho e suas formas
de proteção, bem como diminuir as prestações do Estado, em nome do equilíbrio e
competitividade econômica no cenário internacional, entreabrindo uma crise nos direitos
sociais.
Busca-se superar a dicotomia direito público x direito privado, incorporando às
normas públicas ideais privatísticos, em nome da competição e eficiência econômico-financeira. As normas trabalhistas, ou melhor, a sua ausência é anunciada como solução
dos problemas, objetivando a geração de empregos, em situações iníquas, indignas,
promovendo a erosão de séculos de lutas pela valorização, promoção e preservação do
trabalho digno.
Assim, exige-se uma postura teórica e prática no campo jurídico tendente a diminuir
as influências do poder econômico nas relações privadas, evitando que os absurdos
perpetrados, outrora, pelo Estado, agora sejam realizados pela economia. A par disso,
desenvolve-se a teoria de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com vistas a
assegurar as conquistas da humanidade, também nas relações indivíduo x indivíduo.
5.2. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais
A pós-modernidade tende a superar os paradigmas da Era Moderna relativizando
seus conceitos e demonstrando a incompatibilidade de seus institutos para a nova fase
que se abre.
Nesse cenário, a Constituição, enquanto marco jurídico da modernidade, sofre
inúmeros ataques que pretendem subtrair seu conteúdo substancial, a pretexto de
convertê-la num estatuto procedimental(87).
Dessa forma, ao invés de abandonarmos a Modernidade, precisamos resgatá-la e,
ao menos tentar, implementar seus ideais, especialmente quando se trata de países emergentes, nos quais a Modernidade sequer se concretizou, e que os problemas medievais
ainda assolam a sociedade.
Nos dizeres de Lenio Streck:
As promessas da modernidade só são aproveitadas por um certo tipo de
brasileiros. Para os demais, o atraso! O apartheid social! Pesquisa recente
(87) Sobre o desdobramento desse tema na Teoria da Constituição, consultar, por todos: STRECK, Lenio Luiz.
Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. passim.
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mostra que os excluídos são 59% da população do país. Nessa categoria
“excluídos” estão as pessoas que estão à margem de qualquer meio de ascensão
social. Na escola, a esmagadora maioria dessas pessoas (86%) não foi além
da 8ª série. De todos os segmentos sociais, são os que mais sofrem com o
desemprego e a precarização do trabalho: 19% vivem de “bico” e 10% são
assalariados sem registro algum. Como contraponto, o levantamento mostra
que a elite se resume a 8% dos brasileiros. Essa elite concentra mais brancos
(85%) do que qualquer outro segmento da sociedade. É, em consequência, o
segmento onde há menos negros e pardos. Para completar, levantamento
recentíssimo revela 5.000 famílias “muito ricas” — ou 0,001% do total de
famílias do país — reúnem um patrimônio que representa 46% do PIC. Elas
acumulam R$ 691 bilhões, que é mais do que um PIB anual brasileiro.(88)
A partir de constatações como estas, é imperativo assumirmos que a Constituição
é dotada de força normativa e, portanto, constitui a ação do Estado, devendo, dentro
dos moldes dirigentes adotados pelo constitucionalismo brasileiro, minorar a desigualdade social e garantir a eficácia dos direitos fundamentais.
Nesse sentido, e considerando que a Constituição prevê a aplicabilidade imediata
dos direitos fundamentais, cabe indagar: quem deve respeitar os direitos e garantias
individuais?
Historicamente, os direitos fundamentais — sejam eles de natureza individual ou
social — nascem para serem respeitados pelo Estado, quer seja por meio de atitudes
absenteístas, quer seja pelo estabelecimento de créditos sociais, que permite ao cidadão
exigir prestações positivas do Poder Público.
Todavia, ainda que os destinatários históricos dos direitos fundamentais concentrem-se no Poder Público, cabe desdobrar a indagação: podem os particulares violar direitos
fundamentais(89)?
Definir o alcance e as consequências de um efeito vertical nas relações entre particulares não é tarefa simples, e remonta à doutrina e à jurisprudência, inclusive a comparada, à míngua de uma Constituição e/ou uma legislação minudente.
Os doutrinadores e a jurisprudência na Alemanha sustentaram, após a Segunda
Guerra Mundial que os direitos fundamentais produzem, além do efeito vertical,
um efeito horizontal, mais conhecido como Drittwirkung que significa
literalmente “efeito perante terceiros”, isto é, vinculação de sujeitos de direito
(88) STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da construção do direito.
5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 29. Dados da pesquisa Datalfolha, publicada em na Folha de
S. Paulo de 12 de abril de 1997, caderno Brasil.
(89) Não se trata de aferir mecanismo de sanção entre particulares no caso de violação a direitos fundamentais
(como violação de correspondências e lesão corporal, por exemplo), afinal, a Constituição exige a punição de
condutas que contrariem os bens jurídicos supremos da República (em verdade, eficácia vertical dos direitos
fundamentais, ou seja, eficácia perante o legislador, cujo dever é desdobrar a tutela constitucional). Trata-se, de se
aferir o alcance e as consequências da vinculação de particulares aos direitos fundamentais.
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além do Estado. Vinculariam, em determinadas situações, os particulares, de
forma às vezes direta, às vezes indireta. Além disso, poderiam, segundo este
entendimento, ser invocadas perante os tribunais para que estes resolvam
conflitos havidos entre eles.(90)(91)
O tema ganha realce, todavia, quando nos defrontamos, entre os particulares em
conflito, com uma evidente desproporção de poder social. Em certas hipóteses, a realidade
apresenta uma diferença muito grande de proporções, ou seja, “o desequilíbrio estrutural
é tamanho que poderíamos tratar a parte forte como detentora de um poder semelhante
ao do Estado”(92).
A consequência desse raciocínio conduz à obrigatoriedade de vinculação dos
detentores de poder social aos direitos fundamentais, a fim de propiciar equilíbrio de
forças entre partes litigantes, que não se encontrem num patamar mínimo de equidade.
Isso oferece um dos principais argumentos a favor da teoria, sem, contudo,
apresentar como se manifesta o efeito horizontal nos casos concretos.
Definir a manifestação da eficácia dos direitos fundamentais permitirá estabelecer,
ou não, a obrigatoriedade dos detentores de poder social às disposições constitucionais,
na medida em que estas nasceram para o estabelecimento do equilíbrio nas relações de
poder (originariamente Estado x indivíduo, nos moldes do constitucionalismo clássico),
agora entre dois titulares de direitos subjetivos(93).
Inicialmente, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais preconizava
a aplicação imediata das normas constitucionais nos conflitos entre particulares, conformando o denominado efeito horizontal direto(94).
A seguir, a teoria caminhou para a forma mediata de eficácia dos direitos fundamentais (efeito horizontal indireto). Segundo essa linha, os direitos fundamentais exprimem-se na legislação infraconstitucional, devendo tutelar os particulares que se encontrem
em situação de fraqueza social perante seus adversários.
Ocorre, portanto, o chamado efeito de irradiação (Ausstrahlungswirkung) sobre a
legislação comum(95).
(90) DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007. p. 109.
(91) Para um aprofundamento teórico sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares,
especialmente à luz da teoria dos direitos fundamentais desenvolvida por Robert Alexy, conferir por todos: SILVA,
Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito. Os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São
Paulo: Malheiros, 2008.
(92) Ibidem, p. 109.
(93) Idem.
(94) Idem.
(95) Sobre a origem da teoria, Dimoulis e Martins apontam: “O efeito horizontal foi discutido logo no início da
atuação do Tribunal Constitucional Alemão, em uma decisão prolatada em 1958 e alcunhada de ‘Lüth’. Na referida
decisão precisou-se falar em Drittwirkung por uma questão de interpretação do Código Civil alemão (indenização
por perdas e danos decorrentes de uma ‘ação imoral’). A aplicação dessa norma obrigacional poderia ser afastada
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[...] a teoria do efeito horizontal surgiu na Alemanha no âmbito de uma
reflexão política que objetivava proteger os interesses de classes e grupos
sociais mais fracos diante do poder de particulares que, aproveitando-se da
ficção jurídica da igualdade de todos, exerciam um poder social, como resta
claro no caso da relação entre o empregador e seus empregados.(96)
Nesse caso, ainda que o legislador infraconstitucional não preveja a desigualdade,
cabe ao jurista interpretar a norma à luz dos direitos fundamentais e “irradiar” seus
efeitos, proporcionando a igualdade material no litígio.
Isso não impede, entretanto, que a teoria seja aplicada na hipótese de um sujeito
inferior não pertencer aos grupos estruturalmente frágeis. Ou seja, a teoria do efeito
horizontal dos direitos fundamentais não significa a promoção de desigualdade genérica,
de natureza material (v. g., empregadores x empregados), mas uma “desigualdade de
posições no interior da relação jurídica”(97), que devem ser observadas concretamente,
caso a caso.
À guisa de conclusão, podemos afirmar que no Brasil predomina a regra da eficácia
mediata/indireta e, como exceção, a eficácia imediata/direta dos direitos fundamentais
nas relações entre particulares.
Afinal, deve o Poder Judiciário observar e respeitar a força normativa da Constituição, atendo-se às suas “irradiações” axiológicas, caso contrário defrontar-nos-emos
se os juízes reconhecessem que um direito fundamental (no caso a norma que garante a liberdade de expressão —
art. 5º, I, 1, Grundgesetz) impedia a aplicação da norma obrigacional no caso concreto. A decisão se referiu à
mencionada irradiação dos direitos fundamentais, considerando que todo o direito privado há de ser interpretado
à luz dos direitos fundamentais. [...] A teoria do efeito imediato parecia vencida até que algumas decisões do
Tribunal Constitucional Federal tematizaram a questão do poder social-econômico de determinados grupos, frisando
o papel dos direitos fundamentais como fatores que possam garantir certo equilíbrio nas relações jurídicas de direito
privado. Assim, por exemplo, a liberdade contratual, que, ao mesmo tempo, é um instituto de direito privado e
corresponde a uma liberdade constitucionalmente garantida, começou segundo esse jurisprudência,a encontrar
seus limites no direito fundamental do livre desenvolvimento da personalidade (freie Entfaltung der Persönlichkeit).
Apesar disto, o Tribunal Constitucional Federal Alemão não reconheceu, em nenhum momento, a possibilidade
processual de ajuizar uma reclamação constitucional (Verfassungbechwerde) contra tal desrespeito perpetrado por
pessoa privada. Do ponto de vista material, a tese do efeito imediato parece servir tão somente de base para avaliar
uma colisão entre direitos fundamentais aplicando o critério da proporcionalidade. Quando se tem uma ação
agressiva de um particular que interfere na área de proteção de um direito fundamental, a posterior intervenção estatal
que satisfaz o particular que agrediu o direito de outrem pode ser avaliada de maneira mais rigorosa em relação aos
meios escolhidos em razão da agressão do particular. Em tais casos, os direitos fundamentais daqueles que sofreram a
agressão servem como parâmetro para avaliar o conflito, ainda que não seja possível declarar diretamente
a inconstitucionalidade da ação do particular.” Ibidem, p. 112-113. Aos interessados em conferir a jurisprudência do
Tribunal Constitucional Federal Alemão, inclusive o caso Lüth, veja-se, por todos: SCHWABE, Jürgen. Cinquenta anos
de jurisprudência do tribunal constitucional federal alemão. Tradução de Beatriz Hennig et al. Montevideo: Konrad
Adenauer, 2005. A obra conta com uma introdução de Leonardo Martins, objetivando fornecer aos leitores de língua
portuguesa o arcabouço teórico necessário para a compreensão do funcionamento do TCFA. Além da publicação
impressa, é possível obter mencionada obra, gratuitamente, no site da Fundação Konrad Adenauer, como forma de
estímulo ao Estado de Direito, nos países da América Latina. Disponível em: <http://www.kas.de/proj/home/pub/
13/4/year-2005/dokument_id-7738/index.html> Acesso em: 18.7.2009, às 23 horas.
(96) Ibidem, p. 110.
(97) Idem.
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com tutelas jurisdicionais que contrariam os valores constitucionais, desrespeitando os
direitos fundamentais positivados.
Já a aplicação imediata ou direta dos direitos fundamentais nas relações entre
particulares ficam adstritas aos casos em que a desigualdade estrutural possibilita o
cotejo entre o forte e o Estado, devendo os direitos fundamentais intervir no conflito, a
fim de preservar a equidade, atendendo às suas finalidades primeiras.
Em resumo, no ordenamento jurídico brasileiro, vale como regra que o destinatário dos deveres que correspondem aos direitos fundamentais é do Estado,
tanto no sentido do dever de abstenção como no sentido do dever de ação
mediante prestações. Os particulares devem respeitar os direitos fundamentais
na exata medida em que estes forem concretizados por leis infraconstitucionais
(o direito fundamental à vida corresponde à punição do homicídio etc.). No
mais, os direitos fundamentais desenvolvem como aludido um efeito de
irradiação na interpretação da legislação comum, principalmente de cláusulas
gerais.(98)
Dessa forma, é pouco comum que se afigurem lacunas normativas a ponto de
exigir a aplicação direta da Constituição, no tocante aos direitos fundamentais, porém,
o estudo da teoria serve, sem dúvida, para ampliar o conhecimento dos direitos fundamentais e maximizar sua tutela jurídica, especialmente nas relações estruturalmente
desiguais, como sói acontecer no Direito do Trabalho.
6. O dir
eito de rresistência
esistência
direito
6.1. Dimensões históricas e filosóficas do direito de resistir
As formas de resistência do ser humano contra as injustiças têm origem em priscas
eras, muito antes de se formular um rol de direitos individuais em documentos escritos.
Assim, mais do que a manifestação individual, a resistência possui raízes nas rebeliões
e revoluções contra uma ordem imposta.
Retomando as formas históricas de resistência à opressão, encontramos na Roma
Antiga, em 76 a.C., a rebelião de escravos comandada por Spartacus, na qual se reuniu
mais de 70 mil homens, numa revolta servil que foi vitoriosa durante um ano de batalhas,
até a morte de seu líder, em combate pelas legiões romanas, resultando na crucificação
de seis mil insurgentes(99).
Na mesma época, na Grécia Antiga, ocorreu a revolta dos Gracos, objetivando a
criação de leis que impedissem o desenvolvimento de latifúndios e subsidiassem o
trigo para os pobres.
(98) Ibidem, p. 114.
(99) VIANA, Márcio Túlio. Direito de resistência. Possibilidades de autodefesa do empregado em face do empregador.
São Paulo: LTr, 1996. p. 31.
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O Cristianismo também nos oferece exemplo de resistência, seja passiva, deixando-se matar nas arenas romanas, seja como ativa, enfrentando o poder na defesa da
propagação da crença(100).
Com o advento das grandes navegações e as descobertas das Américas, é possível
observar inúmeros movimentos de resistência dos nativos aos colonizadores. Os incas,
no Peru e os astecas no México foram dizimados pela colonização espanhola. Nos
Estados Unidos, milhões de nativos foram mortos na defesa de seu território, enfrentando
a colonização inglesa.
Também entre nós, apesar do mito do ameríndio passivo, inúmeras resistências
armadas ocorreram contra os colonos portugueses, resultando em genocídios (eliminação
física) e etnocídios (eliminação cultural)(101). Alie-se aos nativos insurgentes, o sem-número de rebeliões negras(102), contra a escravidão instituída, da qual o Quilombo
Palmares liderado por Zumbi é o exemplo mais notável.
Em que pese o fascínio pelo tema nos direcionar para a enumeração de outros
movimentos de resistência(103), importante nos atermos, também, aos fundamentos
filosóficos, que determinaram a sua conversão num direito.
A teorização do direito de resistência remonta-nos ao Código de Hamurabi, ao
prever a rebelião como forma de punição ao mau governante, que não respeitasse os
mandamentos e as leis.
Ainda na Idade Antiga, há, na Grécia, o registro de Sófocles, em Antígona, sobre a
“existência de leis não escritas, superiores a todas as outras, pelas quais não é vedado
desobedecer as demais, quando com ela colidentes”(104).
Na Idade Média, a teorização da resistência encontra campo fértil, nas obras de São
Tomás de Aquino e São Isidoro.
Já no século XVII, a teorização do direito de resistência ganha novos aportes teóricos
com John Locke, com a publicação de Ensaio sobre o Governo Civil(105), no fim do
mesmo século em que Hobbes publicou o Leviatã(106).
(100) “Mais vale obedecer a Deus que aos homens.” Ato dos Apóstolos, 5, 29.
(101) VIANA, Márcio Túlio. Op. cit., p. 32.
(102) A resistência negra, em terra brasilis, manifestou-se de três formas: (i) revolta organizada pela tomada de
poder; (ii) insurreição armada; (iii) fuga para o mato. Nesse sentido, conferir: ibidem, p. 33.
(103) Além dos movimentos acima citados, convém lembrar os seguintes: (i) a resistência de Antonio Conselheiro,
em 1893, com a fundação de Canudos, com o objetivo de construção de uma sociedade solidária; (ii) a resistência
de José Artigas, no início do século XIX, pela reforma agrária e descentralização do poder no Uruguai; (iii) a
resistência comandada por Toussaint L’Ouverture, escravo doméstico, nos idos de 1830, que resultou na independência
do Haiti; (iv) a luta de José Marti pela independência cubana; (v) a luta armada de Augusto César Sandino, em 1933,
na Nicarágua; (vi) a resistência passiva de Mahatma Gandhi; (vii). Para um panorama destes e outros exemplos de
resistência, consultar: Ibidem, p. 30-41.
(104) GARCIA, Maria. Desobediência civil. Direito fundamental. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 158.
(105) Para tanto, consultar: LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Tradução de Alex Marins. São Paulo:
Martin Claret, 2003.
(106) Para tanto, consultar: HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil.
Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2003.
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Partindo do estado natural e do contrato original defendidos por Hobbes, Locke
lhes atribuirá uma nova expressão, permitindo a distinção do poder legislativo e do
poder executivo, de modo a defender uma limitação terrestre do poder, sancionada, em
última instância, pelo direito de insurreição dos súditos(107).
O direito de resistência apresentava-se como “instrumento político para o
aperfeiçoamento do Estado”, uma vez que não havia ruptura completa das
instituições, mas tão somente a formação de novo poder legislativo ou, em
outros termos, em Locke, o “direito de resistência que, pela primeira vez
assumia a forma de um requisito de cidadania, representava o método excepcional de modificações políticas, quando os processos institucionais se
mostravam insuficientes”.(108)
Tais concepções de resistência a opressão foram fundamentais nos movimentos
revolucionários que derrubaram o absolutismo, criaram a Constituição e o constitucionalismo.
Isso reflete, inclusive, no arrefecimento da teoria do direito de resistência, no século
XVIII, por entenderem os pensadores, a exemplo de Montesquieu e Rousseau, que a
questão estivesse ultrapassada(109).
No século XVIII, o direito de resistência contra a opressão ganha novos contornos
com Savigny, Bluntschli, Benjamin Constant, Vareilles Sommières, León Duguit, Maurice
Hauriou, François Gény, Louis Le Fur, Jean Dabin e Georges Burdeau, conforme aponta
a doutrina de Maria Garcia(110).
A partir da observação dos movimentos acima descritos, é possível observar um
tríplice aspecto da resistência/desobediência, segundo as lições de Maria Garcia(111): 1) a
oposição às leis injustas; 2) a resistência à opressão; e 3) a revolução.
Pela oposição às leis injustas, explica, concretiza a repulsa de um preceito
determinado ou de um conjunto de prescrições em discordância com a lei
moral — essa resistência é de iniciativa individual ou de um grupo limitado;
pela resistência à pressão, concretiza-se a revolta contra a violação, pelos
governantes, da ideia de direito de que procede do Poder cujas prerrogativas
exercem; pela revolução, concretiza-se a vontade de estabelecer uma nova ordem,
em face da falta de ressonância da ordem vigente na sociedade.(112)
Assim, na primeira hipótese, a tensão reside na relação entre duas regras; já na
resistência à opressão, é “a atitude dos governantes por correlação com a ideia de direito
(107) GARCIA, Maria. Op. cit., p. 162.
(108) Ibidem, p. 163.
(109) Como relata Maria Garcia, citando Rousseau: “com os sistemas políticos que propõem, o estágio da resistência
à opressão, que já não tem sequer possibilidade de existir por falta de objeto.” Ibidem, p. 164.
(110) Ibidem, p. 164-166.
(111) Ibidem, p. 157.
(112) Idem.
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que lhes legitima a autoridade”(113); e na última hipótese, a revolução, reside na oposição
entre duas ideias de direito.
Compreendido o direito de resistência a partir de seus aspectos histórico-filosóficos,
passemos a uma breve análise de seu regime constitucional.
6.2. O regime jurídico-constitucional do direito de resistir
O direito de resistência ganha contornos de juridicidade e, especialmente, de
constitucionalidade, com a revolução puritana contra o despotismo dos Stuart na
Inglaterra Medieval, fomentada pela tradição da common law.
Assim, a Glorious Revolution, ao insurgir-se em favor da autodeterminação religiosa
e consagrá-la com realidade política, conseguiu, com seu triunfo, aproximar as raízes
do constitucionalismo e das liberdades e garantias individuais, fincando sustentáculos
para a posterior construção do Estado de Direito(114).
Nesse ensancha, o estabelecimento do direito de resistência era usual nas primeiras
constituições ocidentais, expressa ou tacitamente, em especialmente seus preâmbulos,
ao reafirmarem o poder do povo e sua legitimidade para instaurar uma ordem justa.
É assim que na Declaração de Independência dos Estados Unidos, na Declaração
Francesa de 1789 e na Declaração dos Direitos do Homem, de 1793 a consagração do
direito de resistência está presente.
Todavia, com a consolidação da democracia e o estabelecimento dos Estados de
Direito, o direito de resistência perdeu a ênfase, presente nos documentos iniciais,
especialmente em se tratando da resistência de grupos (rebeliões, revoluções), sem,
contudo deslegitimar o povo como fonte de poder(115).
Levando-se em conta o limite temático desta pesquisa, é possível apontar no direito
constitucional brasileiro duas formas de positivação do direito de resistência.
A primeira, no art. 9º da CRFB/1988, ao consagrar o direito de greve(116) e a
segunda, e que mais nos aproveita no estudo do exercício individual do direito de
resistência, prevista no art. 5º, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil.
(113) Idem.
(114) Para um estudo aprofundando da formação das liberdades e garantias individuais na Inglaterra Medieval,
especialmente a partir da Revolução Gloriosa, veja-se, por todos: POUND, Roscoe. Liberdades garantias constitucionais.
2. ed. Tradução de E. Jacy Monteiro. São Paulo: IBRASA, 1976.
(115) As constituições passam, nesse momento, a procurar formas institucionalizadas de combate à opressão,
zelando, igualmente, pela unidade do Estado-nação.
(116) “CRFB/1988, art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.” Amiúde, o referido dispositivo já seria o
bastante para legitimar uma paralisação do trabalho, a fim de resguardar as condições de trabalho, também nos
casos de desequilíbrio ambiental, prescindindo-se da norma prevista na Constituição do Estado de São Paulo.
Especialmente, considerando que a Lei que regulamenta o direito de greve (Lei n. 7.783, de 28 de junho de 1989)
extrapola os limites impostos pelo constituinte originário e viola o dever de proteção dos direitos fundamentais-sociais. Entrementes, ainda que de nosso interesse, as repercussões coletivas do direito de resistência não serão aqui
abordadas, pois dignas de trabalho próprio e exclusivo.
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
§ 2º 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.

Referido dispositivo de inspiração estadunidense(117) constitucionaliza a possibilidade
de se integrar ao ordenamento demais direitos fundamentais que, integrantes do sistema
democrático e principiológico da Constituição, não tenham sido expressamente
mencionados.
Isso ocorre, por exemplo, com o direito de resistência nos casos de desequilíbrio
laborambiental, expresso na Constituição do Estado de São Paulo, porém não positivado
na Constituição da República. A falta de taxatividade do legislador constituinte não
pode, portanto, subtrair tal direito fundamental, pois compatível — tributário, aliás —
do regime e dos princípios adotados na Constituição.
Referida cláusula de abertura para a incorporação de direitos fundamentais é tão
significativa ao direito constitucional brasileiro que, desde a Constituição de 1891(118)
se faz presente, sendo positivada nas Constituições de 1934(119), de 1937(120), de 1946(121)
e, também, na Constituição de 1967(122)/1969(123).
(117) Maria Garcia, comentando a origem do dispositivo no direito constitucional comparado afirma: “José Celso
de Mello Filho comenta, a respeito do art. 153, § 36, da Constituição de 1967/1969, imediatamente anterior à
Constituição de 1988, demonstrar-se norma de encerramento, que institui as liberdade residuais, inominadas, implícitas
ou decorrentes que, apesar de não enunciadas ou especificadas na Carta Constitucional, resultam do regime e dos
princípios que ela adota. Sua raiz história, explica, estende-se à Emenda IX da Constituição norte-americana de
1787, que transcrevemos: ‘A enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada como
negando ou coibindo outros direitos inerentes ao povo.’ [...] Ou, na redação original da chamada ‘Constituição da
Liberdade’ (Burgess): ‘The enumeration in the Constitution of certain rights shall not be construed to deny or
disparage others retained by the people’. Verifica-se do texto original que sobrassaem três termos básicos, a analisar:
den: = negar, denegar, excluir; disparage = denegrir, desprezar, diminuir, desacreditar e retained = retido, guardado,
preservado, a partir do que se poderia adotar a tradução seguinte: ‘A enumeração, na Constituição, de certos
direitos, não será interpretada de modo a excluir ou prejudicar outros direitos retidos pelo povo’.” GARCIA, Maria.
Op. cit., p. 212.
(118) “Art. 78. A especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclui outras garantias e direitos
não enumerados, mas resultantes da forma de governo que ela estabelece e dos princípios que consigna.”
(119) “Art. 114. A especificação dos direitos e garantias expressos nesta Constituição não exclue outros, resultantes
do regime e dos princípios que ella adopta.”
(120) “Art. 123. A especificação das garantias e direitos acima enumerados não exclue outras garantias e direitos,
resultantes da forma de governo e dos princípios consignados a Constituição. O uso desses direitos e garantias terá
por limite o bem público, as necessidades da defesa, do bem estar, da paz e da ordem coletiva, bem como as
exigências da segurança da Nação e do Estado em nome dela constituído e organizado nesta Constituição.”
(121) “Art. 144. A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Constituição não exclui outros direitos e
garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela adota.”
(122) “Art. 150, § 35. A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Constituição não exclui outros direitos
e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela adota.”
(123) “Art. 153, § 36. A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Constituição não exclui outros direitos
e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela adota.”
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Nessa ensancha, a Constituição aponta para um conceito material e para uma
perspectiva aberta dos direitos fundamentais. Ou seja, além dos direitos ali consagrados
abre-se a oportunidade para a existência de direitos fundamentais fora da Constituição(124).
Como lecionam os catedráticos da Universidade de Coimbra, José Joaquim Gomes
Canotilho e Vital Moreira:
Os direitos fundamentais extraconstitucionais colocam problemas jurídico-constitucionais complexos, designadamente: (a) a ampliação e extensão da
abertura do princípio da não tipicidade; (b) a aplicação ou não, a estes direitos,
só materialmente constitucionais, do regime dos direitos fundamentais
formalmente constitucionais.
Relativamente ao primeiro problema — extensão da abertura — a cláusula
aberta acolhe direitos fundamentais de qualquer natureza (direitos, liberdade
e garantias; direitos económicos, sociais e culturais), não havendo nenhuma
razão para reservá-la para os direitos equiparados aos direitos, liberdade e
garantias. [...]. Em relação ao segundo problema referido, aplicar-se-á o regime
geral dos direitos fundamentais e, se for o caso, o regime dos direitos, liberdades e garantias, mas já é questionável a aplicação de todo o regime dos
direitos fundamentais formalmente constitucionais.(125)
Com base nessas premissas, é crível entrever, na cláusula de abertura dos direitos
fundamentais constitucionais, a permissão constitucional para se incluir o direito de
resistência no rol dos direitos fundamentais constitucionais brasileiros.
Assim, ao se enquadrar no regime jurídico dos direitos fundamentais, o direito
constitucional de resistência deve irradiar seus efeitos a toda legislação infraconstitucional,
orientando valorativamente o Poder Judiciário na análise de casos que a tenham como
fundamento jurídico do litígio.
Visto, em linhas gerais, o regime constitucional do direito de resistência, passemos
à rápida análise de suas concreções no direito do trabalho.
6.3. O direito de resistir e o direito do trabalho
O direito de resistência, apesar de sua importância, não recebe grandes atenções da
literatura juslaboral, especialmente no que toca à sua sistematização, merecendo, portanto,
maior destaque a obra de Márcio Túlio Viana(126).
(124) CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da república portuguesa anotada. 4. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra, 2007. p. 365. A Constituição da República Portuguesa estabelece
dispositivo similar em seu art. 16, 1, in verbis: “Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem
quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis ao direito internacional.”
(125) Ibidem, p. 366.
(126) VIANA, Márcio Túlio. Op. cit., p.
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A abordagem, defendendo ou criticando, em regra, observa aspectos específicos
da relação de trabalho, analisando o direito de resistência, no mais das vezes, como um
desdobramento ou uma concreção dos princípios laborais, como o princípio da inalterabilidade contratual lesiva(127).
De outro lado, a sua projeção coletiva (o direito de greve) concentra a maior parte
dos estudos jurídicos e sociológicos sobre o tema, haja vista a sua ressonância social,
pois muito mais frequente no cotidiano se a compararmos como as manifestações
individuais contra o poder diretivo dos empregadores.
Todavia, não se trata aqui de sistematizar a matéria, tampouco encontrar respostas
às celeumas sobre a sua existência no campo do direito do trabalho, área de eterna
cizânia entre os teóricos do tema.
Dorval Lacerda, citado por Márcio Túlio Viana, defende a existência de tal direito,
in verbis:
É evidente que o empregado tem o direito de negar cumprimento a uma
ordem ilegal ou contrária à sua pessoa ou aos seus direitos, como até o
direito tem, tal seja, o modo por que o patrão exerce o poder diretivo, de
considerar rescindido o contrato de trabalho que o vincula a este último: é o
caso do rigor excessivo, de que fala a lei, para dar um exemplo entre muitos.
Entretanto, arcará com as responsabilidades da recusa se cometer erro na sua
“avaliação subjetiva”, a menos que demonstre cabalmente ter agido na certeza
de que a recusa seria justa, o que é difícil, mas não impossível.(128)
Contrariamente, apresenta-se Octavio Bueno Magano, para quem:
Não estando a “resistência” do empregado protegida em relação ao apontado
risco, não vemos como possa ser tida como direito, a despeito do largo uso
da expressão latina. Entendimento contrário só se justificaria se não julgássemos passível de controle judiciário as punições ilegais e abusivas impostas
pelo empregador. Então sim haveríamos de propugnar no sentido de que a
resistência a ordens dessa natureza fosse reconhecida como direito.(129)
Entrementes, ao que nos interessa para a presente pesquisa, importa defender o
direito de resistência do trabalhador, nos casos de desequilíbrio laborambiental, considerando a expressa previsão constitucional.
Afinal, a Constituição do Estado de São Paulo estabelece expressamente o referido
direito de resistência, cabendo à Constituição da República Federativa do Brasil integrar
tal dispositivo no seu rol de direitos fundamentais constitucionais, a partir do permissivo
presente em seu art. 5º, § 2º.
(127) Para uma leitura dos princípios do Direito do Trabalho brasileiro, consultar: DELGADO, Mauricio Godinho.
Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2004.
(128) LACERDA, Dorval de. A renúncia no direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1944. v. 3, p. 57.
(129) MAGANO, Octavio Bueno. Do poder diretivo na empresa. São Paulo: Saraiva, 1982. p. 189.
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Com isso, ao menos no aspecto laborambiental, não há cizânias sobre a possibilidade de se aplicar o direito de resistência, especialmente porque vinculado à necessidade
do trabalhador autopreservar-se.
É crível, portanto, defendermos que a resistência no direito ambiental do trabalho
concretiza, em última instância, o direito à vida, à saúde e à integridade física do trabalhador, apresentando-se como um dos mecanismos mais avançados na tutela das condições
de trabalho.
Assim, considerando que o tema da pesquisa restringe-se às possibilidades de
resistência nos casos de desequilíbrio laborambiental, o presente tópico busca apenas
apontar para a divergência existente na doutrina e afirmar que apesar do pouco uso, seja
no âmbito acadêmico, quanto nas relações sociais, o direito de resistência, enquanto
manifestação de direito fundamental constitucional, pode ser encarado como importante
instrumento de valorização do trabalho e da dignidade humana.
Infelizmente, ainda não há jurisprudência consolidada nos Tribunais do Trabalho
sobre o exercício de tal direito, razão pela qual a abordagem se torna exclusivamente
teórica, carecendo de exemplos práticos. Todavia, acreditamos que o estudo das formas
de preservação das condições de trabalho podem ajudar na conscientização dos direitos
dos trabalhadores para quiçá, em breve, retomarmos o estudo, a partir da análise do
cotidiano forense.
7. Epílogo: O exer
cício do dir
eito de rresistência
esistência como dir
eito fundamental nas
exercício
direito
direito
hipóteses de desequilíbrio labormabiental
A tutela do meio ambiente, desdobrada em normas constitucionais, constitucionais-estaduais, leis federais e regulamentações administrativas apontam para o dever do
Estado e da sociedade civil em preservar o equilíbrio ambiental, objetivando garantir,
no plano difuso, concreção a uma das projeções da dignidade humana.
Do mesmo modo, o direito do trabalho, desde sua origem, empreende esforços
na limitação do poder econômico, a fim de estabelecer condições dignas de trabalho,
seja ele subordinado ou não. Preserva-se, de tal feita, a dignidade do ser humano enquanto
trabalhador, tendo-se em conta que é do trabalho que se extrai o sustento do homem.
A importância de tais disciplinas jurídicas para a tutela da vida humana resultaram,
ainda que em momentos históricos distintos, na constitucionalização de tais direitos,
bem como na sua inserção na teoria dos direitos fundamentais.
Todavia, o interesse econômico, em inúmeras oportunidades, desconsidera a
condição humana, promovendo a exploração desmedida dos recursos naturais, ao mesmo
tempo em que promove a exploração da força de trabalho, expondo, no mais das vezes,
os trabalhadores a formas perversas de trabalho.
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Nesse sentido, a tessitura da dignidade humana exige uma tutela complexa, que
atenda às necessidades de preservação da vida digna e dos valores sociais do trabalho.
Assim, o direito do trabalho apropria-se de valores do direito ambiental para maximizar
a tutela dos trabalhadores, oferecendo, inclusive, mecanismo de autotutela nas relações
de trabalho.
Com base nisso, a Constituição do Estado de São Paulo, buscando integrar a
tutela das condições de trabalho às condições de equilíbrio ambiental lato sensu,
estabeleceu a possibilidade de o trabalhador resistir ao trabalho, nas hipóteses de
desequilíbrio laborambiental, visando garantir o direito à vida e à integridade física.
Considerando-se que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece,
dentre as normas de direitos fundamentais, uma cláusula de abertura para a entronização
de (novos) direitos fundamentais constitucionais, compatíveis com os princípios positivados, é possível defender que referida norma da Constituição Paulista integra o rol
dos direitos fundamentais dos trabalhadores.
Assim, quando o trabalhador se deparar com meio ambiente do trabalho desequilibrado, o ordenamento jurídico brasileiro, a partir da integração das normas previstas
no direito ambiental e do direito do trabalho, permite que ele, sem quaisquer prejuízos
de seus direitos trabalhistas, negue-se ao trabalho, até que sejam (re)estabelecidas as
condições de trabalho equilibradas.
Tal direito coaduna-se com o direito de autopreservação do trabalhador, correlacionando-se intimamente com a dignidade da pessoa humana.
Ademais, como pode se verificar, o direito de resistir à opressão afigura-se como
um dos mais característicos da pessoa humana, sendo perceptível desde tempos idos, e
agora, paradoxalmente, conforma uma das mais avançadas formas de tutela jurídica dos
trabalhadores.
Com base em todas essas observações, é possível afirmar a existência, na ordem
jurídica brasileira, da possibilidade do trabalhador assegurar sua autopreservação, por
meio do direito positivado de resistência ao trabalho nas hipóteses de desequlíbrio
laborambiental, integrando-se as tutelas ambientais e laborais na preservação e valorização
da dignidade humana.
8. Referências bibliográficas
AZEVEDO, Plauto Faraco. Ecocivilização. Ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2005.
BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. Os conceitos fundamentais e
a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra:
Almedina, 2003.

revista amatra n. 4 2011.pmd

150

02/07/2013, 17:48

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

151

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da república portuguesa anotada.
4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra, 2007.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva,
2005.
CORTIANO JUNIOR, Eroulths; MEIRELLES, Jussara Maria Leal de; PAULINI, Umberto. Um estudo
sobre o ofuscamento jurídico da realidade: impossibilidade de proteção de novos valores e fatos a
partir de velhos institutos. In: CORTIANO JUNIOR, Eroulths et al. (orgs.). Apontamentos críticos para
o direito civil brasileiro contemporâneo. Anais do Projeto de Pesquisa Virada de Copérnico. Curitiba:
Juruá, 2007.
COTRIM, Gilberto. História global. Brasil e geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
CUEVA, Mario de La. El nuevo derecho mexicano del trabajo. Historia, princípios fundamentales,
derecho individual y trabajos especiales. 21. ed. México: Porrúa, 2007. t. I.
DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 2. ed. São Paulo:
LTr, 2004.
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997.
DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2007.
FELICIANO, Guilherme Guimarães. Teoria da imputação objetiva no direito penal ambiental brasileiro.
São Paulo: LTr, 2005.
______ . Tópicos avançados de direito material do trabalho. Atualidades forenses. São Paulo: Damásio
de Jesus, 2006. v. 1.
GARCIA, Maria. Desobediência civil. Direito fundamental. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais:
2004.
GOSDAL, Thereza Cristina. Mortes por exaustão no trabalho: uma análise sob a ótica da contratualidade. In: CORTIANO JUNIOR, Eroulths et al. (orgs.). Apontamentos críticos para o direito civil
brasileiro contemporâneo. Anais do Projeto de Pesquisa Virada de Copérnico. Curitiba: Juruá, 2007.
HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução
de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2003.
HOBSBAWM, Eric J. Os trabalhadores. Estudos sobre a história do operariado. 2. ed. Tradução de
Marina Leão T. V. de Medeiros. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
______ . A era dos impérios. 1875-1914. 9. ed. Tradução de Sieni Maria Campos e Yolanda Steidel
de Toledo. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
______ . A era dos extremos. O breve século XX — 1914-1991. 2. ed. Tradução de Marcos Santarrita.
São Paulo: Cia. das Letras, 2005.
______ . A era das revoluções. 1789-1848. 20. ed. Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos
Penchel. São Paulo: Paz e Terra, 2006.
LACERDA, Dorval de. A renúncia no direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1944. v. 3.
LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Tradução de Sandra Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2001.

revista amatra n. 4 2011.pmd

151

02/07/2013, 17:48

152

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Martin Claret,
2003.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1992.
MAGANO, Octavio Bueno. Do poder diretivo na empresa. São Paulo: Saraiva, 1982. p. 189.
MAIOR, Jorge Luiz Souto; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. O que é direito social? In: CORREIA,
Marcus Orione Gonçalves (coord.). Curso de direito do trabalho. Teoria geral do direito do trabalho.
São Paulo: LTr, 2007.
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso
de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2007.
MOKHIBER, Russel. Crimes corporativos. O poder das grandes empresas e o abuso da confiança
pública. Tradução de James Cook. São Paulo: Página Aberta, 1995.
NAÍM, Moisés. Ilícito. O ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global.
Tradução de Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. A defesa processual do meio ambiente do trabalho. In: Revista
LTr, São Paulo: LTr, v. 63, n. 5, p. 584, maio 1999.
PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: LTr, 2002.
POUND, Roscoe. Liberdades garantias constitucionais. Tradução de E. Jacy Monteiro. 2. ed. São Paulo:
IBRASA, 1976.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental. 2. ed. Parte geral. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2005.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum. A ciência, o direito e a política na transição
paradigmática. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001. v. 1: A crítica da razão indolente: contra o desperdício
da experiência.
SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Temas modernos de direito do trabalho. (Após o advento da Emenda
Constitucional n. 45/2004). Leme: BH, 2005.
SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
SCHWABE, Jürgen. Cinquenta anos de jurisprudência do tribunal constitucional federal alemão. Tradução
de Beatriz Hennig et al. Montevidéu: Konrad Adenauer, 2005.
SCHWARZ, Rodrigo. Trabalho escravo. A abolição necessária: uma análise da efetividade e da eficácia
das políticas de combate à escravidão contemporânea no Brasil. São Paulo: LTr, 2008.
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito. Os direitos fundamentais nas relações
entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2008.
SOARES, Evanna. Ação ambiental trabalhista. Porto Alegre: Safe, 2004.
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da construção
do direito. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

revista amatra n. 4 2011.pmd

152

02/07/2013, 17:48

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

153

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do Estado. 4. ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
______ . Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2006.
VIANA, Márcio Túlio. Direito de resistência. Possibilidades de autodefesa do empregado em face do
empregador. São Paulo: LTr, 1996.

revista amatra n. 4 2011.pmd

153

02/07/2013, 17:48

ASSÉDIO SEXUAL E O
MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

Firmino Alves Lima(*)

1. O dever do empr
egador for
necer o m
eio ambiente sadio
empregador
fornecer
meio
Uma das obrigações fundamentais do empregador é propiciar aos empregados um
meio ambiente de trabalho sadio. Trata-se de um dever instituído por diversas normas
jurídicas, muitas com nível constitucional. Este dever decorre da exploração da atividade
econômica e dela obtém o lucro, que não pode ser conseguido sobre a desconsideração
da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente protegida pelos arts. 1º, III, e
170, caput, ambos da Constituição Federal de 1988.
O meio ambiente sadio é direito de todos, inclusive de quem trabalha, conforme
o caput do art. 225 da nossa Carta política. O inciso V do referido artigo aponta
claramente que são objetivos da proteção a vida, a qualidade de vida e o próprio meio
ambiente, contra as ameaças que possam vir da produção econômica. O meio ambiente
do trabalho é integrante do meio ambiente geral, conforme o inciso VIII, do art. 200 da
referida norma constitucional.
A manutenção de condições de trabalho seguras e adequadas é direito fundamental
dos trabalhadores posicionado na mais alta hierarquia dentro do corpo de direitos
fundamentais. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é
norma internacional de direitos fundamentais com efeito vinculante da mais alta
importância no planeta, firmada por tratado internacional ratificado pelo nosso país(1),
(*) Juiz do Trabalho Titular da Vara do tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Mestre e doutor em Direito do
Trabalho pela Universidade de São Paulo. Ex-presidente da Amatra XV no biênio 2005-2007. Integrante da Comissão
de Direitos Humanos da Amatra. Integrante do Conselho Consultivo da Escola Judicial do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região. Colaborador da OIT em seus programas de combate ao trabalho infantil no Brasil.
(1) BRASIL. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Adotado pela XXI Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 19.12.1966. Portal do Ministério da
Justiça. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/pacto_dir_economicos.htm> Acesso em:
18.11.2010.
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que é incorporada ao ordenamento jurídico nacional com nível de norma constitucional,
por força do art. 5º, §§ 1º e 2º da Constituição Federal de 1988. A referida Carta
estabelece em seu art. 12 o seguinte mandamento:
Art. 12
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa desfrutar o
mais elevado nível possível de saúde física e mental.
2. As medidas que os Estados partes do presente Pacto deverão adotar com o fim de assegurar
o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar:
(...)
b) a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente.

Não há dúvida alguma, diante das normas acima descritas, de que o empregador
tem o dever de propiciar aos seus empregados um meio ambiente sadio e com qualidade
de vida, livre de deteriorações ou ameaças de qualquer espécie. Esta obrigação do
empregador está intimamente relacionada com o assédio sexual, posto que tal prática é
um dos mais graves elementos de deterioração do bom meio ambiente do trabalho.
2. O assédio sexual
O termo assediar é utilizado na língua portuguesa com o sentido de pôr assédio
ou cerco a determinado lugar, perseguir com insistência, importunar, molestar, assaltar(2).
O mesmo verbete aponta uma descrição de uso militar da expressão assédio como o
cerco que vai quebrando a resistência de determinada fortificação inimiga.
Na língua inglesa, o verbo harass tem origem no francês harasser, significando os
atos de exaurir, esgotar, cansar, fatigar, aborrecer, enfadar, importunar, incomodar com
diversas e repetidas tentativas(3). Tal palavra tem seu uso na língua inglesa desde 1618,
possuindo o significado tanto de atormentar, aborrecer, causar problemas, como também
uma condição de exaurir ou cansar demais. O verbo harasser na língua francesa significa
fatigar ao excesso, possuindo a origem da expressão na língua germânica(4). No entanto,
na França, é utilizada a expressão harceler que significa cansar por diversos ataques,
importunar, aborrecer, atormentar, expressão que vem do francês antigo. A referida
expressão foi usada na tradução da História da Guerra de Tucídedes do latim para o
francês em 1527, ao narrar o conflito entre os espartanos e atenienses, no qual
o significado era de exaurir o inimigo por diversas tentativas.
Assediar sexualmente é a prática de aborrecer, exaurir, esgotar, cansar, importunar
ou incomodar alguém, com propósitos sexuais, ou seja, obter algum tipo de
relacionamento sexual com a vítima. Esse é um dos sentidos do assédio sexual, tentar
obter o relacionamento mediante o ato inoportuno, tormentador, que aborreça ou cause
(2) FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p.212.
(3) THATCHER, Virgina S.; McQUEEN, Alexander. The new webster encyclopedic dictionary of english language. New
York: Grolier, 1969. v. I, p. 390.
(4) LAROUSSE, Noveau Petit. Dictionnaire encyclopedique pour tous. Paris: Librarie Larousse, 1968. p. 438.
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um ambiente desagradável, nocivo ou intimidativo. Um outro significado da expressão
assédio sexual é obter a mesma intenção sexual mediante o uso de ameaça ou
favorecimento, sendo que o relacionamento sexual é “moeda de troca” para que seja
evitada uma prática maléfica ou que seja obtida uma vantagem não concedida em
condições normais.
Maurice Drapeau define o assédio sexual como sendo toda conduta de conotação
sexual não desejada, tanto verbal como física, geralmente repetida, de natureza capaz de
causar um efeito desfavorável no ambiente de trabalho da vítima, para acarretar-lhe consequências prejudiciais no emprego e ocasionar um atentado à integridade física ou psicológica
da pessoa ou da sua dignidade(5). A definição acima é uma das mais completas definições
sobre o assédio sexual.
A definição positivada no nosso ordenamento jurídico do que seja o assédio sexual,
frise-se incompleta para a finalidade laboral, vem do direito penal positivado brasileiro,
que reconhece que a prática de assédio sexual seria a seguinte conduta, conforme o art.
216-A, acrescido ao Código Penal pela Lei n. 10.224, de 15.5.2001:
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes
ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena — detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
(Incluído pela Lei n. 10.224, de 15.5.2001)

No nosso ordenamento vigente, o assédio em geral é tratamento diferenciado
motivado pela procura de relacionamento sexual não consentido, o que é vedado pela
Convenção n. 111 da OIT, aprovada na 42ª Reunião da Conferência Internacional do
Trabalho em Genebra em 1958, a qual entrou em vigor no plano internacional em
15.6.1960. No Brasil, foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 104, de 24.11.1964,
ratificada em 26.11.1965, estando vigente em nosso país desde 26.11.1966. Aqui,
deve ser aplicada como princípio constitucional, conforme a redação do § 2º do art. 5º
da Constituição Federal de 1988, por se tratar de tratado de direitos humanos,
anteriormente ao advento da Emenda Constitucional n. 45.
Seu preâmbulo deixa claro que a discriminação constitui uma violação dos direitos
definidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, em observância aos preceitos
da Convenção de Filadélfia no sentido em que todos os homens têm direito ao progresso
material e ao desenvolvimento espiritual em liberdade e dignidade, em segurança
econômica, com oportunidades iguais. Logo em seu art. 1º, a Convenção n. 111 da
OIT trata da discriminação nas relações de trabalho, com uma definição bastante clara
do ato discriminatório, adotada por vários autores como suficiente, nos seguintes termos:
Art 1. 1. Para os fins da presente convenção o termo discriminação compreende:
Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política,
ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade
de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. (g. n.)
(5) DRAPEAU, Maurice. Le harcèlement sexuel au travail. Québec: Yvon Blais,1991, citado por TOSELLI, Carlos Alberto;
GRASSIS, Pablo Martin; FERRER, Juan Ignacio. Violencia en las relaciones laborales. Córdoba: Alveroni, 2007. p. 492.
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Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a
igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão que poderá
ser especificada pelo Membro interessado depois de consultadas as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos
adequados.
...
3. Para fins da presente Convenção as palavras “emprego” e “profissão” incluem o acesso à
formação profissional, ao emprego e às diferentes profissões, como também as condições de
emprego.

A norma internacional em questão vem responder a um dos grandes anseios da
nossa Constituição Federal, sendo devidamente por ela recepcionada. Nossa Carta Política
possui uma grande preocupação com a discriminação ao enunciar que o combate a ela
é um dos objetivos do Estado brasileiro conforme o art. 3º, inciso IV, da nossa Carta
política de 1988. A proteção contra a discriminação é um dos mecanismos mais
importantes para a defesa da dignidade da pessoa humana.
Este princípio é expressado por Joaquim José Gomes Canotilho e Vital Moreira,
ao comentarem sobre o primeiro artigo da Constituição Portuguesa de 1976(6) da seguinte
forma:
é concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos
fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma
densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma qualquer ideia apriorística do homem, não podendo
reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos pessoais
tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou invocá-la para
construir dentro da teoria do núcleo da personalidade individual, ignorando-a
quando se trate de garantir as bases da existência humana.(7)
Ingo Wolfgang Sarlet define a dignidade da pessoa humana da seguinte forma:
a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais
que assegurem a pessoa tanto contrato e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa
e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão
com os demais seres humanos.(8)
(6) “Art. 1º Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e
empenhada na construção duma sociedade livre, justa e solidária.” LEITE, Jorge; ALMEIDA, F. Jorge Coutinho de.
Coletânea de legislação trabalhista. 11. ed. Coimbra: Coimbra, 1997.
(7) CANOTILHO, Joaquim José Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da república portuguesa anotada. 2. ed.
Coimbra: Coimbra, 1984. p. 70.
(8) SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2002. p. 62.
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J. J. Gomes Canotilho explica o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa
humana em uma teoria de cinco componentes. No último deles, o célebre constitucionalista estabelece que se firma na igualdade dos cidadãos e se expressa na mesma
dignidade social e na igualdade de tratamento normativo(9). Assim, fica claro que a dignidade da pessoa humana demanda de qualquer um o respeito com a mesma dignidade social devida a todos os seres humanos. Jorge Miranda aponta que a dignidade de
cada pessoa reporta-se a todas e a cada uma das pessoas, sendo uma dignidade individual
e concreta, na qual a pessoa vive uma relação comunitária, o que implica o reconhecimento para cada pessoa, da igual dignidade das demais pessoas(10). Todos os seres
humanos devem respeitar e todos os seres humanos devem ser respeitados em sua
integral e mesma dignidade social, segundo o referido constitucionalista lusitano(11).
A dignidade da pessoa humana é violada quando praticado o ato discriminatório.
E aí está o ponto-chave em questão: o assédio sexual é um tratamento diferenciado que
pretende solapar, ou até mesmo aniquilar, a dignidade que todo o ser humano deve
receber. A motivação do tratamento diferenciado está na busca de um relacionamento
sexual não consentido ou não correspondido, não exatamente na diferença de gênero
como parte da doutrina ainda sustenta.
Tal prática atenta contra vários direitos fundamentais, em especial a liberdade sexual,
o direito à intimidade e à vida privada, direitos fundamentais de grande importância
para a liberdade e o pleno desenvolvimento da personalidade humana. Quando ocorre
uma prática de assédio sexual, tais direitos fundamentais são colocados em cheque, na
medida que o agressor pretende obter relacionamento sexual não consentido com a
vítima ou deteriorar seu ambiente de trabalho por motivos sexuais, por diversos
caminhos, todos eles proibidos.
O sentido deste desenvolvimento é clarificado pela Diretiva n. 2002/1973 da União
Europeia(12), aprovada Parlamento Europeu e do Conselho reunido em 23 de setembro
de 2002, que altera a Diretiva n. 76/207/CEE do Conselho relativa à concretização do
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao
acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de trabalho. O
referido diploma comunitário europeu aponta claramente que o assédio sexual é uma
forma de discriminação por motivo de sexo, tanto que nas suas considerações iniciais
afirma que:
(8) O assédio relacionado com o sexo e o assédio sexual são contrários ao princípio da
igualdade de tratamento entre mulheres e homens. É por conseguinte conveniente definir
estes conceitos e proibir estas formas de discriminação. Para o efeito, deve ser realçado que
estas formas de discriminação ocorrem não só no local de trabalho, mas também no contexto
(9) CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993. p. 363.
(10) MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2000. t. 4, p. 183.
(11) Ibidem, p. 189.
(12) UNIÃO EUROPEIA. Diretiva n. 2.002/1973. Jornal Oficial das Comunidades Europeias, publicado em 5.10.2002, p.
L 269/15. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:269:0015:0020:PT:PDF>
Acesso em: 19.11.2010.
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do acesso ao emprego e à formação profissional, e durante o emprego e a atividade
profissional.
(9) Neste contexto, os empregadores e os responsáveis pela formação profissional deverão
ser incentivados a tomar medidas para combater todas as formas de discriminação sexual e,
em especial, medidas preventivas contra o assédio e o assédio sexual no local de trabalho, de
acordo com as legislações e práticas nacionais.

E nos seus arts. 2º e 3º, verbis:
2. Para efeitos da presente diretiva, aplicam-se as seguintes definições:
…
— assédio sexual: sempre que ocorrer um comportamento indesejado de caráter sexual, sob
forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de violar a dignidade da pessoa,
em particular pela criação de um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou
ofensivo.
3. O assédio e o assédio sexual, na acepção da presente diretiva, são considerados
discriminação em razão do sexo e são, portanto, proibidos.

A rejeição ou submissão a comportamentos desse tipo por parte das pessoas em
causa não pode ser utilizada como fundamento de decisões que as afetem.
A prática do assédio envolve tratamento diferenciado em relação a uma determinada
pessoa, visando um proveito sexual. Quando tal prática começou a ser discutida, os
casos típicos envolviam um chefe ou superior hierárquico homem buscando relacionamento sexual com uma mulher, geralmente em seu primeiro emprego. Por tal motivo,
considerava-se que havia discriminação por motivo de gênero sexual, na medida em
que ocorria tratamento diferenciado injustificado motivado pela condição feminina da
vítima, a qual era subjugada ou consentia mediante subordinação da mulher ao homem.
Tal posicionamento veio por orientar até mesmo a norma europeia e sua tradicional
preocupação com a discriminação por gênero. Tudo isso foi e continua sendo verdade,
no entanto, a casuística do assédio sexual ultrapassou demasiadamente tais fronteiras
clássicas. O referido conceito, que inspirou a lei penal brasileira, há muito tempo foi
superado.
Nos Estados Unidos da América, a agência governamental Equal Employment
Opportunity Comission — EEOC, criada por força da Lei dos Direitos Civis de 1964 para
cumprimento das normas antidiscriminatórias no trabalho, emitiu em 1980 uma diretriz
que esclarecia diversos comportamentos os quais poderiam ser considerados assédio
sexual. Não somente tais considerações eram importantes, mas também apontando em
que situações um empregador poderia ser responsabilizado pela prática de assédio sexual
e quais as medidas que deveria tomar contra sua prática. A seção 1604.11, referente ao
assédio sexual, assim o define como prática violadora do art. 703 da Lei dos Direitos
Civis (principal norma antidiscriminatória federal daquele país):
(A) O assédio em razão do sexo constitui uma violação do art. 703 do Título VII. Avanços
sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais e outras condutas físicas ou verbais de

revista amatra n. 4 2011.pmd

159

02/07/2013, 17:48

160

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

natureza sexual caracterizam assédio sexual quando (1) a submissão a tal conduta é feita
explícita ou implicitamente como um termo ou condição de um emprego; apresentação (2)
a submissão ou a rejeição de tal conduta por um empregado é utilizado como base para as
decisões relativas ao emprego que o afetam, ou quando a conduta (3) tenha o propósito ou
o efeito de injustificadamente interferir no desempenho individual de trabalho ou criar um
ambiente intimidativo, hostil ou ofensivo. Os princípios aqui envolvidos continuam a ser
aplicados aos casos de raça, cor, religião ou procedência nacional.
(B) Para determinar se alegado comportamento constitui assédio sexual, a Comissão irá analisar
o caso como um todo e na totalidade das circunstâncias, a natureza do assédio sexual e do
contexto em que ocorreram os fatos alegados. A determinação da legalidade de uma
determinada ação será feita a partir dos fatos, caso a caso.(13)

As diretrizes da EEOC acima apontadas reconhecem dois tipos de assédio sexual:
a chamada quid pro quo, conhecida como aquela forma ligada à uma chantagem ou
ameaça e a segunda, aquela em que caracteriza a criação de ambiente intimidativo
ou hostil.
Linda Clarke(14), ao descrever o histórico do assédio sexual no emprego nos Estados
Unidos da América, aponta que a edição da referida diretriz da EEOC influenciou
decisivamente os precedentes da Suprema Corte que reconheceram o assédio sexual
como ato discriminatório. Heather Banchek(15) cita o caso Henson v. City of Dundee(16),
reconhecido como um dos primeiros casos submetidos às cortes federais em que foram
adotadas as duas formas de assédio sexual de acordo com as diretrizes da EEOC. No
referido caso, a autora daquela ação acionou seu supervisor, afirmando que ele diariamente
a indagava sobre os hábitos sexuais da autora e de sua colega de trabalho, também do
sexo feminino, criando um ambiente de trabalho hostil.
No entanto, o grande teste para as diretrizes da EEOC ocorreu no ano de 1986,
quando foi apreciado pela Suprema Corte o caso Meritor Bank Savings v. Vinson(17).
Trata-se de um caso muito importante no estudo do assédio sexual, posto que por
(13) EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMISSION. Guideline 1604.11. Sexual Harassment. U. S. Government
Print Office. Disponível em: <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/get-cfr.cgi?TITLE=29&PART
=1604&SECTION=11&YEAR=2000&TYPE=TEXT> Acesso em: 20.11.2010.
(14) CLARKE, Linda. Sexual harassment law in the United States, the United Kingdom and the European Union:
discriminatory wrongs and dignitary harms. Common Law World Review, Lexis Nexis, jun. 2007. p. 362-379. Disponível
em: <http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=
21_T9692443725&format=GNBFI&sort=BOOLEAN&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T9692443728&cisb=
22_T9692443727&treeMax=true&treeWidth=0&csi=255158&docNo=23> Acesso em: 20.11.2010.
(15) BANCHEK, Heather Shana. Overcoming a hostile work environment: recognizing school district liability for
student-on-teacher sexual harassment under title vii and title IX. Cleveland State Law Review, 2007, n. 55, p. 1-29, p.
14. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/results/docview/docview.do?docLinkInd=
true&risb=21_T9692210664&format=GNBFI&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T9692210671&cisb=
22_T9692210670&treeMax=true&treeWidth=0&csi=144695&docNo=14> Acesso em: 25.11.2010.
(16) OPENJURIST. Henson v. city of dundee. Disponível em: <http://openjurist.org/682/f2d/897/henson-v-city-ofdundee> Acesso em: 28.11.2010.
(17) CORNELL UNIVERSITY. LAW SCHOOL. Legal Information Institute. Meritor Bank Savings v. Vinson (477 US
57 , 1986). Disponível em: <http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0477_0057_ZO.html> Acesso
em: 22.11.2010.
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meio de um leading case a Suprema Corte daquele país reconheceu expressamente a
importante definição da EEOC, caracterizando o assédio sexual como prática
discriminatória, ao se pronunciar do seguinte modo:
Há violação da Lei antidiscriminatória (Título VII do Civil Rights Act) quando
o ambiente de trabalho é permeado com intimidação discriminatória,
ridicularização, injúria ou calúnia suficientemente grave ou generalizada
suficiente para alterar as condições de trabalho da vítima e criar um ambiente
de trabalho abusivo.
Heather Banchek descreve que após tal julgamento, a Corte continuou sua luta
para clarificar as definições e os padrões procedimentais apropriados para julgar os
casos envolvendo assédio sexual, dentro das duas vertentes(18). Atualmente, segundo a
referida autora, as cortes inferiores começam a analisar uma questão de assédio sexual
identificando o tipo, para que orientem as partes a provar os diversos elementos
característicos de cada modalidade de assédio e o comportamento da vítima diante dele.
Porém, o tema do assédio sexual ganhou notoriedade pública em face da cobertura
da polêmica envolvendo Clarence Thomas, indicado para a Suprema Corte para a vaga
de Thurgood Marshall. No questionamento perante o Senado daquele país, sua ex-funcionária Anita Hill afirmou que o indicado teria praticado assédio sexual contra ela,
o que provocou uma grande celeuma popular em 1991 sobre o tema. Naquele mesmo
ano, o Congresso estendeu a proteção antidiscriminatória para inclusão de indenização
por danos e danos punitivos para os casos de discriminação.
O caso Oncale v. Sundowner Offshore Services(19) levou a Suprema Corte dos EUA a
enfrentar uma discussão complexa e uma melhor articulação do que seja efetivamente o
assédio sexual. Joseph Oncale, um trabalhador do sexo masculino, trabalhou em uma
plataforma petrolífera oceânica e foi submetido a uma humilhante situação de conduta
sexual por parte de seus colegas, sofreu ataque sexual com uma ameaça de estupro
pelos seus colegas do mesmo sexo, dois deles em posição hierarquicamente superior. A
Suprema Corte constatou que as cortes inferiores não costumavam considerar o assédio
sexual entre pessoas do mesmo sexo como discriminação sexual. As Cortes poderiam
entender, em algumas vezes, que a motivação seria o desejo sexual homossexual, ainda
que outras cortes poderiam entender que haveria motivos para uma ação judicial,
independentemente do sexo do assediador, orientação sexual ou outras motivações.
O voto condutor do Juiz Antonin Scalia, com aprovação unânime da Corte, foi no
sentido de que há direito a uma reparação em casos de assédio sexual do mesmo sexo,
ocorrendo discriminação por sexo. Isso decorre do fato de que enquanto alguns membros
de um sexo sofrem determinado tratamento, outros não estão expostos, havendo
tratamento diferenciado.
(18) Idem.
(19) CORNELL UNIVERSITY. LAW SCHOOL. Legal Information Institute. Disponível em: <http://www.law.cornell.edu/
supct/html/96-568.ZO.html> Acesso em: 22.11.2010.
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E o voto prosseguiu apontando que não se vislumbra justificativa para que a
expressão fria da norma federal antidiscriminatória ou os precedentes da Corte venham
a excluir questões de assédio de pessoas do mesmo sexo. Elas não foram o principal
foco da legislação antidiscriminatória, não seria este o maior mal a ser combatido quando
editada a norma. Nem por isso afirma o julgador, deixam de ser aplicáveis a situações
também não focadas pelo legislador para outros males, os quais demandam proteções
contra atitudes antidiscriminatórias. Apesar de tal posição, a decisão considerou algumas
pequenas exceções em questões sobre a prova. Um dos aspectos do mencionado
processo, que orientou a Corte a reconhecer a existência de assédio entre pessoas do
mesmo sexo foi a gravidade e a natureza das violências praticadas contra o autor.
Assim parece claro, no entanto com muito cuidado para que sejam evitadas
rotulações, que a forma mais comum de assédio sexual, em que um homem assediando
uma mulher subordinada, não é a única forma de assédio sexual reconhecida. A norma
europeia que não mais menciona uma prática em razão do sexo, mas sim um
comportamento indesejado de caráter sexual. A situação inversa é perfeitamente possível,
bem como assédio visando obter relacionamento sexual indesejado com pessoa
do mesmo sexo. Todas as formas acima devem ser tratadas com igual rigor, à medida
que atentam contra a dignidade do ser humano pela ofensa da liberdade sexual de
cada um.
Mais ainda, como bem preleciona a norma comunitária europeia, a prática de assédio
sexual importa na criação de um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou
ofensivo. Fica claro que, diante de tais características, não se pode considerar que tal
prática seja aceita, principalmente por causar profunda degradação ao ambiente de
trabalho. Daí que, o estudo do assédio sexual não deva ser vislumbrado somente como
uma ofensa à liberdade sexual, mas como uma grave ameaça ao meio ambiente do
trabalho sadio e equilibrado.
O grande número de casos envolvendo assédio sexual revela ser uma prática comum,
nos Estados Unidos da América. A EEOC está atenta ao tema, em face do significativo
número de reclamações por ela recebidas. No ano de 2009, a Comissão recebeu 12.696
queixas em todo o país, quando este número já chegou ao pico de 15.899 em 1998(20),
apresentando uma queda significativa a partir de 2000 caindo para um patamar atual a
partir de 2005. No entanto, se em 1998 foram recebidas queixas de 12,9% de homens,
no ano de 2009 este número se encontra no patamar de 16,0%, ocorrendo significativa
elevação proporcional.
Segundo a casuística relatada pela EEOC, podemos dividir os casos envolvendo
assédio sexual em dois grupos. O primeiro será constituído quando o assédio for
praticado por chantagem ou ameaça, também conhecido como quid pro quo, que seria a
forma mais tradicional de assédio sexual. Nesta situação, a vítima passa a sofrer ameaças
(20) EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMISSION. Statistics — Sexual Harassment Charges. Disponível em:
<http://www.eeoc.gov/eeoc/statistics/enforcement/sexual_harassment.cfm> Acesso em: 20.11.2010.
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ou prejuízos em sua recusa. A vítima está subordinada ao assediador e pode ser
configurado em dois subgrupos principais:
a) por meio de chantagem ou ameaça dirigida à vítima — quando um
superior, ou qualquer pessoa com controle sobre a situação do empregado
atacado, solicita um relacionamento sexual em troca de um benefício tangível,
ou mesmo quando a pessoa subordinada não é contratada, promovida,
transferida ou demitida, ou não recebe o benefício em face da rejeição da
proposta sexual oferecida;
b) por meio de chantagem ou ameaça dirigida a terceiros — o assediador
pratica os mesmos atos acima, mas pretende manter relação sexual com outra
pessoa sendo a vítima uma espécie de intermediário, ou quando alguém pratica
assédio em tais moldes, para que o favorecimento sexual seja para terceiro;
O segundo subgrupo envolve as situações em que o ambiente de trabalho se revela
hostil pela prática do assédio. Não há nenhuma ameaça ou chantagem, mas sim a prática
de atos que venham a deteriorar o ambiente de trabalho, causando vários transtornos e
danos de diversos modos. Tais práticas criam uma conduta suficientemente grave e
intensa que altera as condições de emprego ou cria ambiente hostil. Podemos dividir
este subgrupo em três categorias básicas:
c) aproximação pessoal com finalidades sexuais — pedidos de relacionamentos sexuais sem nenhuma vantagem ou prejuízo, convites para eventos
profissionais, comentários sexuais indesejados, comentários sobre a aparência
sexual, contato físico indesejado como agarrões, abraços, “fechar o caminho”,
contato corporal anormal, toques, carícias, beijos, comentários sobre a vida
sexual própria ou alheia, indagações sobre a vida sexual da vítima ou de
terceiros, flertes e olhares contínuos, inclusive para zonas erógenas;
d) hostilidades de natureza sexual — exposição de material de natureza ou
orientação sexual, contínua ofensa ou linguagem inapropriada, questionamentos genéricos sobre a vida sexual, atos que venham a criar um ambiente
embaraçoso e hostil em termos sexuais, generalizações ofensivas com comentários depreciativos sobre o sexo ou orientação sexual da pessoa envolvida,
piadas embaraçosas, divulgação de material pornográfico ou sexualmente
relacionado, tocar música sexualmente sugestiva, gestos obscenos;
e) influência de elementos assediadores a terceiros — a vítima não está
diretamente envolvida com nenhuma conduta sexual e não participa de
nenhuma atividade ou mesmo brincadeiras com orientação sexual, porém,
por tal motivo, é uma pessoa qualificada que tem promoções, benefícios e
oportunidades rejeitadas em favor de pessoas menos qualificadas.
É possível notar que no primeiro grupo a ameaça ou chantagem é exposta ou
implícita, ou seja, de algum modo ela existe e o resultado negativo ou mesmo o temor
de retaliação afetem o ambiente de trabalho. O entendimento no sentido de que somente
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haveria assédio sexual se ficasse caracterizada a prejudicialidade na recusa da vítima está
superado, bastando apenas a ameaça, explícita ou velada.
Por outro lado, é possível entender que o assédio sexual pode ocorrer, sem que
haja um prejuízo direto, mas tão somente uma deterioração do ambiente laboral,
motivado por condutas sexuais. Em alguns casos, o agente assediador busca um
relacionamento sexual não correspondido com outra pessoa. Para tanto, ele irá agir
mediante comportamentos indiretos como o do grupo “c”, buscando uma aproximação
para fins sexuais. Em outros, apenas a criação do ambiente hostil já basta para a
configuração do assédio sexual. Tais práticas devem ser coibidas, pois podem causar
aborrecimentos, transtornos, incômodos ou constrangimentos, ainda que não lhe cause
nenhum prejuízo no trabalho. É exatamente tal situação que, ainda que não provoque
um dano tão direto como a chantagem sexual, deteriora em muito o ambiente de trabalho,
situação não aceitável. E aí, a preocupação está voltada à sua proteção. Não pode ser
criado um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo por
motivação sexual, pois ele é extremamente danoso para quem presta trabalho.
Assim, é possível vislumbrar que, com as descrições de condutas assediadoras
acima relacionadas, a figura da prática do assédio sexual não está ligada somente a
quem tenha posição superior ou que a vítima esteja subordinada, o que seria um
movimento vertical descendente.
Eduardo Goldstein revela que as atitudes discriminatórias podem ser classificadas
em três modalidades, dependendo da posição das partes envolvidas no ato discriminatório(21). Elas podem ser de natureza vertical, vertical invertida e horizontal. Tal
classificação pode ser perfeitamente aplicada nas práticas de assédio sexual.
A situação da discriminação vertical é a mais clássica e, certamente, a mais comum,
mas não a única. O conceito do jurista uruguaio pode ser ampliado não somente pelo
empregador, mas para o tomador de serviços ou pessoa por ele autorizada para atuar
com poderes de direção, contra um candidato, e pode ser praticada pelo empregador,
pelo tomador de serviços ou por terceiros autorizados em nome do empregador para
tomar decisões em seu nome. Um exemplo desta situação são os agentes de recrutamento,
que podem praticar assédio sexual para obtenção de favores sexuais de candidatas.
Já o caso do assédio sexual vertical invertido é bem mais difícil, mas não impossível. Um chefe pode ser assediado sexualmente por uma subordinada, por exemplo. É
claro que, com a lamentável possibilidade de dispensa arbitrária ou sem justa causa no
direito laboral brasileiro, tal situação é bem mais incomum. Mas sendo o assediador
detentor de estabilidade, é possível que tal situação ocorra sem maiores riscos para ele.
Por fim, o caso mais preocupante nos dias atuais: o assédio sexual horizontal. Tal
conduta é extremamente comum nos dias atuais, principalmente nos modelos
pertencentes ao segundo grupo. Nada obsta considerar como assédio a tentativa de
(21) GOLDSTEIN, Eduardo. La discriminación racial por origen nacional y etnia en las relaciones laborales. Montevideo:
Fundación de Cultura Universitaria, 2009. p. 120-121.
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aproximação sexual não consentida praticada por um colega na mesma condição e nível
hierárquico da vítima. Esta situação ocorre cotidianamente. E ofensor e vítima não
precisam estar adstritos somente ao ambiente da mesma empresa. O conceito de Goldstein
pode ser ampliado para caracterizar os atuais fenômenos empresariais como a terceirização
ou a um trabalhador de algum modo ligado por uma relação de trabalho, em posição
similar ou inferior.
O conceito mais ampliado de assédio sexual está intimamente ligado ao conceito
de meio ambiente do trabalho sadio. O conceito de assédio sexual descrito no art. 216-A
do Código Penal é ultrapassado, pois está relacionado somente ao primeiro grupo acima
descrito, uma vez que não prevê exatamente atitudes relacionadas no segundo grupo. E
daí vem a obrigação do empregador proteger seus empregados das práticas assediadoras
e sua responsabilidade decorre de não tomar as medidas cabíveis para evitar situações
de assédio sexual, inclusive por terceiros, desde que tenha ocorrido dentro das atividades
habituais da vítima.
Cabe ao empregador, como exposto na primeira parte deste texto, o dever de
propiciar um bom ambiente de trabalho. Dentro desta obrigação, deve criar meios para
evitar que práticas como as descritas acima ocorram. E tais mecanismos são extremamente
funcionais nos dias atuais. Talvez a mais eficiente seja constituir um sistema de comunicação interna pelo qual a vítima possa veicular queixas sobre assédio sexual, sem que
passe pelo seu chefe ou superior hierárquico, muitas vezes os próprios assediadores.
Tais situações devem ser averiguadas e tratadas de modo adequado, visando preservar
as boas condições do ambiente de trabalho.
A jurisprudência norte-americana acima citada tem alguns elementos primordiais
para a caracterização da responsabilidade do empregador por negligência pelos atos de
assédio sexual. Nesse sentido, a jurisprudência tem exigido que o empregador atue
com o devido cuidado para que não ocorram tais situações, prevenindo e tomando
imediatamente as providências que impeçam sua prática. Para tanto deverá manter políticas
preventivas ou correcionais da prática de assédio sexual que não levem a vítima a procurar
outro meio de solução, principalmente uma solução externa. Por outro lado, tais políticas
devem assegurar às vítimas a possibilidade de contornar a posição dos chefes,
supervisores ou gerentes, para que possam efetivar reclamações de assédio sexual.
Um ponto importante da jurisprudência norte-americana reside no fato de que a
Suprema Corte daquele país reconhece a responsabilização do empregador para os casos
de assédio sexual horizontal, como aqueles não praticados por colegas que não ocupam
cargos de supervisão(22). O apoio da Corte para a responsabilização do empregador se
funda em uma negligência do empregador diante da prática de assédio sexual, permitindo
que tal prática fosse realizada, sem tomar as devidas providências para evitá-la.

(22) SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Faragher v. City of Boca Raton, 524 U.S. 775, 776
(1998), CORNELL UNIVERSITY. LAW SCHOOL. Legal Information Institute. Disponível em: <http://
www.law.cornell.edu/supct/html/97-282.ZS.html> Acesso em: 28.11.2010.
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A teoria da negligência do empregador veio a ser estendida para os casos em que
a vítima é assediada por agentes que não sejam empregados, em especial por clientes. A
decisão do caso Lockard v. Pizza Hut, Inc.(23) é um bom exemplo, no qual uma atendente
de uma rede de fast-food sofreu assédio sexual de clientes e, mesmo tendo avisado
o gerente, este nada fez em sentido contrário, não tomando as medidas para evitar o
assédio.
3. A tormentosa questão da prova do assédio sexual
Quem procura um relacionamento sexual com outra pessoa, geralmente, não faz
isso às claras. Evidentemente que existem práticas assediadoras na presença de muitas
pessoas, mas isso é imensa minoria e reservadas aos casos de assédio por ambiente
hostil ou intimidativo. Ambientes mais restritos e com presença reduzida de terceiros,
geralmente em locais onde se encontram somente o assediador e vítima, são locais
propícios para práticas assediadoras, principalmente aquelas que envolvem ameaça ou
chantagem. Tais práticas raramente são executadas na presença de terceiros, uma vez
que propostas deste naipe são discretas, algumas vezes extremamente sutis.
As regras de ônus da prova são definidas, a princípio, pelo art. 818 consolidado,
que diz que incumbe à parte provar o que alega. É inviável a aplicação simples do
preceito consolidado nos casos envolvendo assédio sexual, pois não estariam sendo
levadas em conta as disparidades enfrentadas pelas partes na promoção, manutenção,
defesa e sucesso no litígio.
Insta apontar que é desproporcional exigir prova cabal e contundente a respeito de
uma prática de assédio sexual que é uma prática considerada criminosa pelo art. 216-A
do Código Penal. O agressor somente se sente à vontade quando reconhece uma atmosfera isolada e que não lhe seja ameaçadora com a agredida para lançar-se a um ataque.
Portanto, dependerá muito das circunstâncias especialíssimas que o caso pede,
analisando-se detalhadamente a prova e servindo-se de diversas técnicas processuais.
Um deles, o depoimento de uma parte autora, deve ser levado em conta como alegada
vítima e há de ser analisado no contexto com as demais provas. A jurisprudência criminal
tem compreendido o depoimento da vítima como elemento probante nos crimes contra
os costumes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, verbis:
ESTUPRO — PROVA — DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes contra os costumes, o
depoimento da vítima reveste-se de valia maior, considerado o fato de serem praticados sem
a presença de terceiros. Supremo Tribunal Federal — HC 73662/MG — Minas Gerais, Habeas
Corpus, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Julgamento: 21.5.1996, Órgão Julgador: Segunda
Turma, publicação DJ 20.9.1996 p. 34535 EMENT. V. 1842-02 p.310, RTJ v. 163-03 p. 1028.
Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a clandestinidade da infração,
assume preponderante importância, por ser a principal se não a única prova de que dispõe
(23) OPENJURIST. Lockard v. Pizza Hut, 162 F. 3d 1062 (10th Cir. 1998). Disponível em: <http://openjurist.org/162/
f3d/1062/lockard-v-pizza-hut-inc-a-and-m> Acesso em: 28.11.2010.
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a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos por
vítima menor é seguro, coerente e harmônico com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida,
prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do réu. (RT 671/305).
Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença
de testemunhas, razão pela qual tem valor probatório o depoimento da vítima menor se
harmônico e coerente com as demais declarações constantes dos autos. (RT 673/353, 631/
289 e 674/331)

A inversão do ônus da prova é um fator importante para a defesa dos direitos das
vítimas de assédio. Guilherme Guimarães Feliciano destaca a importância da figura das
constelações de indícios reconhecidos pela doutrina germânica como anscheinsbeweis e,
pelo autor, como a verossimilhança das alegações formuladas (24). Luiz Guilherme
Marinoni, com o apoio do magnífico escólio de Leo Rosenberg e de sua Normentheorie,
deixa claro que tais procedimentos não dependem de expressa previsão no ordenamento
processual(25).
Por outro lado, a força das presunções e suspeições superam a exigência pura e
simples do ônus da prova. As máximas de experiência, por exemplo, permitem ao Juiz
deduzir que determinadas pessoas se encontram em situações costumeiramente danosas
e sujeitas a sofrer tratamentos diferenciados prejudiciais. No caso do assédio, o Juiz
deve examinar também o perfil da vítima, o contexto do assédio praticado, o ambiente
comum de trabalho, entre outros elementos importantes.
Anna Puleo destaca que caberá ao trabalhador demonstrar os fatos que constituam
as fontes de construção de uma presunção nas questões discriminatórias, que será
apresentada ao magistrado, ficando ao controle deste(26). Ele apreciará a suficiência e a
capacidade persuasiva dos elementos trazidos à luz da precisão e da concordância, bem
como a existência de outras presunções e elementos que venham a convergir com a
proposta da inicial.
Outra possibilidade que afasta os rigores da exigência do ônus de provar determinado fato é encontrada no direito laboral português, como bem destaca Gisela Hildegard
Kern, como meio de aligeirar o ônus da prova (Beweiserlechterung)(27) é a mera fundamentação da alegação. A autora destaca a legislação laboral portuguesa (Lei n. 18/2004(28),
(24) FELICIANO, Guilherme Guimarães. Distribuição dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho: critérios e casuística. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, v. 32, n. 32, p. 104 jan./jun.
2008.
(25) MARINONI, Luis Guilherme. Formação da convicção e inversão do ônus da prova segundo as peculiaridades
do CSO concreto. BDJur – Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça, p. 3, mar. 2006. Disponível em:
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/2201/Forma%c3%a7%c3%a3o_da_Convic%c
3%a7%c3%a3o_e_Invers%c3%a3o.pdf?sequence=1> Acesso em: 24.11.2009.
(26) PULEO, Anna. Discriminazioni di sesso nel mercato del lavoro: novità e aporie di um modello processuale.
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, ano 50, n. 1, p. 105, mar. 1996.
(27) KERN, Gisela Hildegard. As Directivas 2000/78/CE e 2000/43/CE e a sua transposição no direito privado
português. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. 80, p. 784, 2004.
(28) PORTUGAL. Lei n. 18/2004, 11 de maio de 2004. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Enciclopédia
Portuguesa de Direitos Humanos. Disponível em: <http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao/igualdade/
l18_2004.pdf> Acesso em: 27.11.2009.
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em seu art. 6º, que implementou naquele país a Diretiva 2000/43, porém foi além de
seus dizeres. Essa norma estabelece que quem alega uma discriminação deve tão somente
fundamentar sua alegação apresentando elementos de fato suscetíveis de a indiciarem.
Menciona também que tal previsão no direito português vem albergar exatamente uma
suspeita, bastando apresentar elementos constitutivos de uma alegação de discriminação(29).
Tais possibilidades permitem substituir a exigência da prova cabal do assédio.
Podem ser utilizados elementos probantes menos intensos, que permitam o convencimento do Juiz sobre determinada prática assediadora, ao adotar métodos alternativos
para considerar a existência do assédio. A evolução jurisprudencial sobre o ônus da
prova é extremamente interessante, muitas vezes adotando contornos que interferiram
drasticamente no próprio direito material, como já apresentado.
Assim, é perfeitamente possível no direito processual trabalhista brasileiro a adoção
da inversão do ônus da prova quando existente alguma comprovação, ainda que mínima
ou razoável, da possibilidade de uma situação de assédio sexual. E para esta situação,
exigir a aplicação pura e simples do art. 818 é promover um grande empecilho para
uma parte que tenha sofrido qualquer assédio. Nesse sentido, vale a pena transcrever os
seguintes arestos:
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. PROVA INDICIÁRIA DO ASSÉDIO SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. De uma maneira geral, os atos que configuram o assédio sexual são praticados
secretamente pelo agressor, o que dificulta sobremaneira a prova da vítima. Daí porque a
prova não precisa ser cabal e ocular, na medida em que, não sendo praticado em locais
públicos e à vista de todos, há de se considerar que a prova indiciária, que tem previsão
legal, é suficiente para caracterizá-lo na esfera Trabalhista. No presente caso, extrai-se, após
análise detalhada e cuidadosa do conjunto probatório, indícios suficientes para convencer
esse órgão julgador de que o assédio sexual anunciado pela reclamante efetivamente ocorreu,
eis que o comportamento inadequado do agressor restou reconhecido até mesmo na decisão
criminal que julgou improcedente a queixa-crime. Recurso ordinário provido parcialmente
para reduzir o valor da indenização. (Processo TRT/15ª Região n. 00859-2005-002-15-00-2,
Rel. Des. Lorival Ferreira dos Santos — 3ª Turma)
Dano moral. Assédio sexual. Inviável se exigir da trabalhadora a prova substancial dos fatos
ante a impossibilidade probatória direta do assédio sexual. A prova da perseguição à empregada se faz à luz da verossimilhança das alegações, por meio de fatos pontuais que, ligados,
demonstram uma teia de perseguição. Cabe ao empregador, por conta das obrigações
acessórias do contrato de trabalho como a urbanidade, o respeito e a custódia, zelar pela
segurança e pelo saudável ambiente de trabalho, coibindo a prática de constrangimentos de
seus prepostos contra os demais empregados. (Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região, RO
00178-2004-017-04-00-2 — Ac. 5ª T. — Rel. Juiz José Felipe Ledur, DJRS 25.10.2005)

Assim, fica claro que tanto a doutrina quanto a jurisprudência não pedem mais a
prova cabal da realização do assédio sexual, mas, sim, uma apresentação de elementos
de convicção mais simples, com o direito da parte contrária apresentar uma contraprova
(29) KERN, Gisela Hildegard. Op. cit., p. 785.
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convincente. Caberá ao Juiz que apreciar a causa, servir-se de outros elementos de
convicção, como máximas de experiência e constelações de indícios, para a solução dos
intrincados casos envolvendo assédio sexual.
Um ponto que merece ser destacado e, que o Juiz deverá tomar muito cuidado, é
uma eventual falsa apresentação de uma alegação de prática de assédio sexual. Tal situação
é rara, no entanto pode ocorrer por diversos motivos, geralmente alimentadas por desejos
de vingança. Se tais elementos de prova não forem devidamente contextualizados em
situações deste naipe, a prova poderá transmitir ao julgador uma falsa impressão de
prática assediadora.
Caberá à parte demandada o direito de provar excludentes do assédio sexual, como
o consentimento com as práticas de aproximação, algum envolvimento afetuoso efetivo
entre as partes, ou qualquer outro elemento de prova que descaracterize o assédio sexual
demonstrado pela parte autora. Nesse sentido, o Juiz também deverá ter o mesmo
cuidado na produção da prova e seu exame, tendo em vista que tais fatos também não
são de fácil demonstração.
Por tais motivos, um processo envolvendo assédio sexual deve ser tratado com
extremo cuidado pelo julgador. A realização de audiência em pauta especial, fora da
rotina normal da unidade judiciária para evitar constrangimentos para as partes e as
testemunhas é uma medida salutar, sem a pressão de outras audiências em sequência.
Por outro lado, a utilização do segredo de justiça deve ser utilizada para preservar a intimidade dos litigantes e todos os envolvidos, bem como outros cuidados especiais com
uma audiência geralmente tensa e marcada por reações inesperadas das partes. Evitar a
presença de cônjuges na sala de audiências é medida fundamental que deve ser observada,
tendo em vista que o desenrolar dos depoimentos pode revelar uma série de fatos cujas
reações são absolutamente imprevisíveis, algumas vezes até mesmo violentas.
4. Medidas de rreparação
eparação do assédio sexual
Uma vez constatada uma situação de assédio sexual em um processo trabalhista,
várias são as soluções possíveis e há uma multiplicidade de remédios jurídicos a serem
adotados.
Normalmente, em face da lamentável e vergonhosa situação de possibilidade de
dispensa arbitrária ou sem justa causa diante da inércia do Congresso Nacional em
regular a proibição da dispensa prevista no art. 7º, I, da Constituição Federal de 1988,
a reclamação trabalhista envolvendo assédio moral é formulada depois do desfazimento
da relação de emprego. Nas situações em que a vítima teve desfeita a relação empregatícia
por sua iniciativa, é possível postular em Juízo a rescisão indireta do contrato de trabalho
com fundamento no art. 483, alíneas “a” e “e” da Consolidação das Leis do Trabalho.
Tal norma considera o ato rescisório como motivado por falta grave do empregador.
No caso do assédio sexual, não se verifica nenhuma dificuldade em entender tal situação,
em razão da existência de circunstância que deteriora gravemente o ambiente de trabalho.
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A nulidade dos atos cometidos sob a égide de uma prática de assédio sexual também
podem ser reconhecidos com fulcro no art. 9º consolidado. Como exemplo de uma
norma mais moderna, a Lei Portuguesa do Contrato de Trabalho, de n. 7/2009 autoriza,
em seu art. 28, com base nas formas previstas no direito comum, a concessão à vítima
de uma indenização por danos patrimoniais e não patrimoniais, bem como o art. 25,
item 7, torna inválido qualquer ato de retaliação em decorrência de denúncia ou alegação
de discriminação(30). Já a Lei n. 18/2004 prevê, além das medidas acima, a declaração
de nulidade dos atos retaliatórios e quaisquer outras medidas neste sentido(31).
O mais comum dos remédios jurídicos postulados na Justiça laboral em casos de
assédio sexual é o pedido de reparação de danos morais. Não há qualquer dúvida sobre
o cabimento da medida, no entanto ela é de reduzidíssima utilidade para solução de
problemas de prática de assédio sexual reiterado. Ela é atraente pelos valores que podem
auferir à parte autora, todavia, a solução fica somente restrita à vítima que ingressou
com a reclamação. Os valores da indenização são completamente indefinidos, dependendo
de critérios subjetivos e imprevisíveis. Entretanto, cabe lembrar também, que é cabível
uma reparação de danos materiais, quando comprovada a necessidade de tratamento
psicológico ou de qualquer outra natureza, que tenha como causa ou concausa a prática
de assédio sexual, na forma do art. 186 do Código Civil.
Não há qualquer dúvida de que a prática de assédio sexual é ato discriminatório,
como acima demonstrado. Neste caso, cabe apontar as medidas estabelecidas pela Lei
n. 9.029/1995. Trata-se de norma geral de proteção contra a discriminação laboral que
apresenta os seguintes remédios:
a) multas administrativas — a cargo do Ministério do Trabalho;
b) proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições bancárias oficiais;
c) readmissão (reintegração) com ressarcimento de todas as remunerações devidas ou a
percepção em dobro do período de afastamento.

No caso do assédio sexual, o pedido de reintegração com ressarcimento de todas
as remunerações devidas ou a percepção em dobro do período de afastamento é
perfeitamente cabível para aquelas situações em que haja claro nexo de causalidade entre
a dispensa e o assédio sexual constatado nos autos. As demais medidas são extremamente
úteis para os casos nos quais é verificada uma conduta leniente de uma determinada
empresa com práticas assediadoras, sem a instituição de medidas que revertam tal quadro.
A proibição de empréstimos públicos deve ser efetivada mediante a comunicação da
decisão para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Ministério
Público Federal, a quem cabe tomar as medidas cabíveis para cumprir a proibição de
empréstimos públicos.
Um dos aspectos mais importantes é que, uma vez se tratando de prática
discriminatória, o assédio sexual pode ensejar medidas para que sejam evitados danos
(30) PORTUGAL. Código do Trabalho. Atualizado pela Lei n. 7, de 12 de fevereiro de 2009. Diário da República
Eletrônico. Disponível em: <http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf> Acesso em: 30.11.2009.
(31) PORTUGAL. Lei n. 18/2004, de 11 de maio de 2004. Diário da República Eletrônico. Idem, loc. cit. nota 28.
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a outros trabalhadores. É reconhecido como princípio da reparação dos atos discriminatórios que o Juiz deva ter ampla liberdade de aplicação das medidas reparatórias,
ajustadas caso a caso, dependendo do que o julgador entender como cabível e necessário.
Esta amplitude discricionária é conferida por diversos diplomas antidiscriminatórios
em todo o mundo, em especial nos Estados Unidos da América, África do Sul e Canadá.
Trata-se de uma tendência mundial em termos de legislação antidiscriminatória, a adoção
do princípio da ampla liberdade de aplicação das medidas reparatórias pelo Juiz.
Dispõe o art. 3º, itens III e IV, da Constituição Federal de 1988 que um dos
objetivos da República Federativa do Brasil é promover a redução das desigualdades
sociais e regionais, bem como promover o bem de todos e coibir qualquer forma de
discriminação. Conjugando o princípio internacional acima com o objetivo do Estado
brasileiro, é possível extrair que o Juiz do Trabalho tem o dever de assegurar o tratamento
igualitário como agente estatal, adotando-se medidas que venham a eliminar qualquer
forma de discriminação, entre elas o assédio sexual.
Robert Alexy afirma que os princípios seriam, na definição para comparação com
as regras, normas que ordenam algo que seja realizado na maior medida possível, dentro
das possibilidades jurídicas e reais existentes. Os princípios podem ser considerados
“mandados de otimização”, os quais estão caracterizados pelo fato de poderem ser
cumpridos em diferentes graus e que a medida devida de seu cumprimento depende
não somente das possibilidades reais senão, também, das jurídicas(32).
Ao Juiz do Trabalho cabe receber os fatos e dar uma solução jurídica de acordo
com os princípios e os fundamentos do ordenamento jurídico vigente para promover
uma ordem jurídica justa, adequada à situação real que encontrar. Não obstante outras
soluções jurídicas não sejam postuladas, cabe ao Juiz laboral, diante do princípio da
ultrapetição das sentenças, característico do processo trabalhista, adotar outras medidas
para impedir que a discriminação continue a promover seus nefastos efeitos. O
mencionado princípio, tão bem citado por Nelson Nicoliello(33), estabelece que o Juiz
deve agir sobre um processo permissivo, como reconhecido pela legislação argentina
de 1944, diante da sua finalidade social. As limitações da sentença estabelecidas pelos
arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil não se coadunam com este princípio, não
autorizando sua aplicabilidade no processo trabalhista conforme o art. 769 consolidado.
Deste modo, é possível extrair deste raciocínio, que o Juiz do Trabalho não somente
pode, como deve, tomar medidas independentemente do requerimento da parte autora.
Seu fundamento é encontrado nas normas acima declinadas para tornar cada vez mais
efetivo o princípio da proibição da discriminação e para coibir a continuidade de práticas
assediadoras, entre outras medidas:
(32) ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 3. reimp. Trad. para o espanhol de Ernesto Garzón Valdés.
Madrid: Centro de Estúdios Políticos e Constitucionales, 2002. p. 86.
(33) NICOLIELLO, Nelson. Nuevos apuntes jurídicos. Montevideo: Amalio M. Fernandez, 1970. p. 117.
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a) ofícios ao Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal;
b) instituir programas de ações afirmativas contra o assédio sexual ou
diferenciações com base no sexo ou orientação sexual;
c) instituir mecanismos internos de auxílio a práticas de assédio sexual como
ouvidorias especializadas.
5. Conclusão
Como pode ser visto, a conceituação do assédio sexual está umbilicalmente ligada
à noção de meio ambiente saudável de trabalho. Ela não fica restrita somente ao clássico
conceito do assédio sexual, ligado à figura de um chefe masculino assediando, por
pressão ou chantagem, uma atraente subordinada. O assédio sexual também ocorre
mediante outras práticas de cunho sexual, que venham a deteriorar a qualidade
do ambiente de trabalho. Somente com este apoio da preservação do adequado meio
ambiente do trabalho é possível estabelecer obrigações aos empregadores que permitam,
ou que não reprimam adequadamente, esta triste prática.
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LIMITACIÓN DEL TIEMPO DE
TRABAJO Y PROTECCIÓN DE
LA SALUD DE LOS TRABAJADORES (*)

José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva(**)

1. La salud del trabajador como un der
echo humano fundamental
derecho
El objeto principal de este pequeño artículo es la investigación sobre el tiempo de
trabajo, en lo que respecta a su limitación y su relación directa con la protección de la
salud de los trabajadores, haciendo una comparación de los sistemas jurídicos brasileño
y español.
Fita Ortega(1) observa que la ordenación del tiempo de trabajo tiene una íntima
relación con tres vertientes de estudio: a) la ordenación como elemento de organización
de las empresas; b) como instrumento de protección de la salud y seguridad de los
trabajadores; c) y aun como elemento de política de empleo. De estas vertientes, por
tanto, la atención estará en la segunda, o sea, en el análisis de la correlación entre
jornadas de trabajo extensas y los perjuicios a la salud de los trabajadores.
Para comenzar, recuerdo el fundamento por el cual se debe proteger la salud de
los trabajadores: la salud del trabajador se trata de un derecho humano fundamental, o
sea, de un derecho imprescindible al trabajador. Es posible sostener con seguridad que
los derechos al trabajo, a la salud, a la educación y a la seguridad social se tratan de
derechos sociales sin los cuales no se puede hablar de un Estado social, que en España
está garantizado en el art. 1º de su Norma Fundamental. En este contexto, no se puede
olvidar que la salud de los trabajadores también debe ser considerada un derecho social, o
(*) Ponencia voluntaria en el 3º Seminário Internacional de Amatra XV, que se realizó en Montevideo de 9 a 12 de
septiembre de 2010.
(**) Juez del Trabalho, Titular de la 2ª Vara del Trabajo de Araraquara (SP), Magister en Derecho de las Obligaciones
por la UNESP/SP, Doctorando en Derecho Social por la Universidad de Castilla-La Mancha (Espanha) y Profesor del
CAMAT — Curso Avançado para a Magistratura do Trabalho — en Ribeirão Preto (SP).
(1) ORTEGA, F. Fita. Límites legales a la jornada de trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999. p. 24.
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aún más, un derecho fundamental o humano, ya que es un componente de las necesidades
básicas de la persona del trabajador, como especie de la salud general.
En efecto, el derecho a la salud como género, y el derecho a la salud del trabajador
como especie, se trata de un derecho humano. Por esto es un derecho inalienable,
imprescriptible e irrenunciable. Y es un derecho natural de todos los trabajadores, en todos
los tiempos y lugares, aunque su positivización haya ocurrido tardíamente. Si la salud del
trabajador es algo inherente a él, inmanente, en respeto a su dignidad esencial y hasta
inclusive para una buena prestación de servicios al empresario, se trata de un derecho
natural, en el sentido de intrínseco a la conformación de su personalidad y de su desarrollo
en cuanto persona. Es un derecho imprescindible para el trabajador. Esa es, pues, su
naturaleza jurídica: se trata de un derecho humano, fundamental o no, o sea, positivado en
las constituciones de cada país o no, no habiendo cualquier necesidad de otras
adjetivaciones. De modo que así se inserta en el continente mayor de los derechos humanos,
como contenido de éstos, vale decir, como uno de los valores fundamentales del sistema
jurídico, sin el cual la dignidad de la persona humana estará seriamente amenazada.
En cuanto al principio de la dignidad de la persona humana, es el ápice de la
construcción jusfilosófica en la evolución cultural de la humanidad, y se encuentra bien
conformado en la doctrina actual. Barbagelata(2) sostiene que la dignidad humana es un
meta-valor y, en el análisis del bloque de constitucionalidad, afirma que los derechos
humanos laborales — entre los cuales la salud del trabajador — “abarcan disposiciones
y principios que forman parte de los derechos y garantías inherentes a la personalidad
humana. Por conseguiente, son indisponibles, no sólo para el legislador, sino también
para el proprio constituyente”.
Pienso que la dignidad humana significa decir que la persona está dotada de derechos
esenciales sin cuya realización no tendrá fuerzas suficientes para la conformación de su
personalidad y su pleno desarrollo en cuanto persona. Estos derechos comprenden la
vida y una gama de libertades esenciales, más también algunos derechos de igualdad
(sociales) sin los cuales las libertades no pasan de mera retórica. Tanto es así que hasta
inclusive los economistas y los doctrinadores más liberales reconocen que algunos
bienes jurídicos mínimos deben ser asegurados para la satisfacción de las necesidades
básicas de las personas. El sentido de los derechos humanos es la defensa de la dignidad
humana, dignidad ésta que se manifiesta en la corporeidad (vida y salud) y en la libertad(3).
Dada la complementariedad entre los derechos humanos, su tutela significa la
protección a bienes jurídicos básicos, como la vida, la integridad físico-funcional (inclusive
moral), la salud, la libertad, la igualdad, que se consubstancian en diversos derechos
positivizados en el sistema jurídico, sean de primera, de segunda o de tercera geración.
Y siempre el derecho a la salud es insertado en todos los listados de referidos derechos.
Así que, en definitiva, la salud de los trabajadores compone el llamado contenido esencial
(2) BARBAGELATA, Héctor-Hugo. El particularismo del derecho del trabajo y los derechos humanos laborales. 2. ed. act.
y ampl. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2009. p. 250.
(3) FERNANDEZ, M. E. Los derechos económicos, sociales y culturales. En: QUIRÓS, J. J. Megías (coord.). Manual
de derechos humanos humanos: los derechos humanos en el siglo XXI. Navarra: Aranzadi, 2006. p. 120.
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de la dignidad humana, no pudiendo, jamás, ser postergada su preservación y, en
caso de enfermedad, el tratamiento más adecuado debe ser lo más pronto posible. Por
eso mismo está asegurada en el art. XXV de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, más bien en el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
2. La eficacia horizontal del der
echo a la salud del trabajador
derecho
Siendo la salud de los trabajadores componente del llamado contenido esencial de
la dignidad humana, no hay que hablar en colisión de principios(4) o derechos fundamentales
cuando están en cotejo la salud del trabajador, de un lado, y la libertad de empresa, de
otro, hasta porque la dignidad es un atributo exclusivo de la persona humana. Aunque
la libertad de empresa también esté garantizada como derecho fundamental en las
constituciones, pienso que la salud del trabajador es un bien jurídico que está por
encima de este derecho.
El problema es que hay una constante colisión de principios en el contrato de
trabajo, habiendo realmente una difícil convivencia entre los derechos fundamentales de la
persona del trabajador y los poderes empresariales del empleador, razón por la cual
“la relación jurídica obligatoria nacida del contrato de trabajo constituye el banco de
prueba de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales de carácter personalísimo”,
en la feliz síntesis de Valdés Dal-Ré(5). Si hay una colisión real y los derechos son
equivalentes, el problema debe resolverse a la luz del juicio de ponderación o del principio
de la propor-cionalidad, con sus tres vertientes: 1ª) juicio de adecuación; 2ª) juicio de
necesidad o tesis de indispensabilidad; 3ª) juicio o tesis de proporcionalidad en sentido
estricto(6). Estas tesis son siempre comentadas cuando se habla de la eficacia horizontal
de los derechos fundamentales, llamada en la doctrina jurídica alemana de Drittwirkung.
Sin embargo, es posible traer para el debate al respecto de la eficacia de referidos
derechos ante los particulares o grupo de particulares otra idea. Aunque haya una
preferencia por el estudio de los derechos fundamentales, partiéndose de su positivización
constitucional, la concepción iusnaturalista de los derechos humanos, en cuanto derechos
(4) De acuerdo con Alexy, para solucionar la colisión de principios hay necesidad de establecer un juicio de
ponderación de bienes jurídicos, a través de la máxima de la proporcionalidad, con el auxilio de sus tres máximas
parciales, las cuales son: de la adecuación, de la necesidad (postulado del medio más benigno) y de la proporcionalidad
en sentido estricto (el postulado de ponderación propiamente dicho). De la máxima de la proporcionalidad en
sentido estricto se obtiene que los principios “son mandatos de optimización con relación a las posibilidades
jurídicas. En cambio, las máximas de la necesidad y de la adecuación se siguen del carácter de los principios como
mandatos de optimización con relación a las posibilidades fácticas”. ALEXY, R. Teoría de los derechos fundamentales.
Traducción de la primera edición de Theorie der Grundrechte por Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, tercera reimpresión, 2002. p. 111-113.
(5) DAL-RÉ, F. Valdés. Contrato de trabajo, derechos fundamentales de la persona del trabajador y poderes
empresariales: una difícil convivencia. Relaciones laborales, n. 22, año XIX, nov. 2003. p. 1-3.
(6) DAL-RÉ, F., Valdés. Contrato de trabajo, derechos fundamentales de la persona del trabajador y poderes
empresariales: una difícil convivência, p. 12-14.
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indisociables de la persona humana e imprescindibles a su dignidad personal, permite
una valorización mayor de los llamados derechos fundamentales del trabajador. Lo que se
plantea es que hay una diferencia ontológica o deontológica entre los derechos humanos y los
derechos fundamentales, o sea, hay derechos fundamentales de grupos, colectividades, y
hasta inclusive de empresas — aunque se diga que de titularidad del empresario —
que, no obstante, no son derechos humanos, porque no pertenecen a la persona en
cuanto tal(7); y hay derechos humanos que no son derechos fundamentales, porque
aunque necesarios a la dignidad humana no se encuentran inscritos en las constituciones,
como los derechos a inmigrar y a no ser acosado moralmente. De esta diferencia con
asiento en la idea de que la persona humana ocupa un papel central en el sistema jurídico,
se concluye que todo el universo jurídico tiene como función valorizar y garantizar los
derechos esenciales de la persona humana.
Así siendo, no hay que recurrir a la buena fe contractual o a juicio de ponderación,
los cuales siempre pueden llevar a resultados de limitación o aún denegación de los
derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador. Esto se muestra relevante
cuando lo que está en juego es la salud del trabajador, pues que ninguna libertad de
empresa, ningún poder empresarial puede prevalecer ante la salud, en una eventual
colisión de derechos fundamentales. La salud, como expresión de la vida y de la integridad
física y moral del trabajador, debe ser garantizada y recibir efectiva protección siempre,
no habiendo ningún espacio para test de ponderación o proporcionalidad entre este derecho
y los poderes empresariales.
En definitiva, la eficacia horizontal de los derechos humanos fundamentales de los
trabajadores debe ser comprendida en otro prisma. Se habla mucho de la Drittwirkung,
insistiéndose demasiado en demostrar la eficacia de los derechos fundamentales de libertad
del trabajador frente al empresario, pero a la luz de la doctrina de la fundamentalidad
material de los derechos, olvidándose que la centralidad de la persona humana reclama
la aceptación de unos derechos previos no sólamente al contrato de trabajo, sino también
a la propia orden jurídica estatal, derechos estos inseparables del principio-guía de la
dignidad humana. En esta orden de ideas, siempre que se trate de derechos indispensables
a la conformación y desarrollo de la personalidad, de la vida, de la salud y también de
las libertades esenciales del trabajador, no hay que someterlos a ningún test
de ponderación y tampoco a modulaciones de acuerdo con el principio de la buena fe.
En suma, la salud del trabajador es un bien jurídico que está por encima de cualquier
derecho fundamental del empresario en el ejercicio de sus poderes empresariales. De
(7) Pérez Luño apunta el error de confundir dos categorías conceptualmente distintas: los derechos humanos y los
derechos fundamentales. Esclarece que los derechos humanos poseen una insoslayable dimensión deontológica, pues
se tratan de aquellas facultades inherentes a la persona. Cuando se produce el reconocimiento de éstas facultades por
el derecho positivo aparecen los derechos fundamentales. Ahora, el derecho positivo ha reconocido la personalidad
jurídica también a los entes colectivos (asociaciones, corporaciones, sociedades, instituciones, fundaciones). No
obstante, apenas los individuos pueden ser sujetos titulares de derechos humanos, mientras los entes colectivos sólo
pueden ser sujetos titulares de derechos fundamentales y otros derechos, pero nunca de derechos humanos. LUÑO,
A. E. Pérez. La tercera generación de derechos humanos. Navarra: Aranzadi, 2006. p. 235-237.
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modo que ninguna libertad de empresa puede prevalecer ante la salud del trabajador,
hasta porque el empresario es deudor de seguridad, en la feliz síntesis de Aparicio Tovar.
Por eso, no hay duda que el principal destinatario de la normativa pertinente a la materia
es el empresario, el cual tiene la obligación intransmisible de garantizar condiciones de
trabajo saludables y seguras al trabajador(8).
3. El contenido esencial del der
echo a la salud del trabajador
derecho
Resta, por lo tanto, definir lo que se entiende por salud de los trabajadores o, por lo
menos, su contenido esencial, para que sea de hecho respetada y se pueda exigirla tanto
del empresario como del Estado. Para esto es importante recordar que, segundo la
OMS, la salud es el más completo bienestar físico, mental y social, y no sólamente
la ausencia de enfermedades.
En España, la búsqueda del contenido esencial del derecho en cuestión debe
transcurrir el camino de la interpretación sistemática que abarque la Constitución
española, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) — Ley n. 31/1995 — y
también la normativa internacional, incluyendo las directivas de la Comunidad
Económica Europea, sobre todo la Directiva-marco 89/391/CEE, del 12 de junio de
1989. De esto se puede extraer un alcance constitucional o hasta supranacional de la
protección a la salud de los trabajadores.
Por eso, la materia es estudiada bajo la perspectiva del binomio prevención-reparación,
en la prevención de los accidentes del trabajo y, en caso de que ocurran, en su reparación.
En este contexto, en una interpretación sistemática de la Constitución española, se obtiene
una conjugación entre los derechos a la vida e integridad física con el derecho a la salud —
arts. 15, 40.2, 41, 43.1 y 2, 45.1 y 3 y art. 49 CE —, pues el derecho a la vida es el
más elementar y previo, que por eso sirve de fundamento a todos los demás derechos.
Y la salud tiene estrecha relación con el derecho a la vida, como ha decidido el Tribunal
Constitucional español en innúmeros fallos. De modo que proteger a la salud del
trabajador significa tutelar su derecho humano a la vida y a la incolumidad física y psíquica.
Así, la protección es parte integrante del contenido esencial de la salud de los trabajadores.
El derecho a la salud ahora comentado tiene una dimensión objetiva que, puesta de
relieve por el artículo 40.2 CE, deja clara una doble protección de la vida e integridad
física del trabajador: la primera es la obligación del Estado de velar por la seguridad e
higiene en el trabajo; la segunda es su obligación de garantizar el descanso necesario
para proteger la salud del trabajador, protección que el propio texto constitucional
concreta en tres vertientes — la limitación de la jornada laboral, el establecimiento de
vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados(9).
(8) TOVAR, J. Aparicio Las obligaciones del empresario de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo. Revista
Española de Derecho del Trabajo, Madrid: Civitas, n. 49, p. 706, sep./oct. 1991.
(9) LABRADA, M. González. Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del empresario. Barcelona:
Cedecs, 1996. p. 121-123.
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Hay que tener en cuenta que la protección a la salud de los trabajadores, como
cualquier derecho fundamental, involucra dos aspectos, uno negativo y otro positivo, el
primero ligado a abstenciones tanto de parte del Estado como del empresario, y
el segundo aglutinando innúmeras prestaciones que se puede requerir frente a uno
y otro. De ahí que la salud del trabajador se trata de un derecho humano fundamental de
naturaleza negativa y positiva, exigiendo tanto del empleador como del Estado no
sólamente la abstención de prácticas que ocasionen la enfermedad física o mental del
trabajador, sino una positividad, o sea, la adopción de medidas preventivas de esta
enfermedad. Ahí están los dos aspectos esenciales del referido derecho: a) el derecho a la
abstención; y b) el derecho a la prestación, por su parte subdividido en derecho a
la prevención y derecho a la reparación.
Este contenido es muy extenso, pero en este momento lo que interesa es su vertiente
de abstención, en lo que toca al factor tiempo de trabajo, que es el objeto de mi explanación. Así, pienso que son esenciales las siguientes abstenciones de los empresarios:
1ª) no exigencia de realización de horas extraordinarias de forma habitual, sobre todo
de los trabajadores nocturnos y a turnos; 2ª) no exigencia de trabajo en los descansos
intra y entre jornadas; y 3ª) no exigencia de trabajo en los días de descanso semanal y
días de fiestas laborales, tampoco en los períodos de vacaciones. De tenerse en cuenta
que estas obligaciones están inscriptas en la propia Declaración Universal, en el art.
XXIV, lo cual prescribe la limitación razonable de las horas de trabajo como un derecho
humano fundamental.
Y no es demasiado recordar los fundamentos por los cuales se debe proteger la salud
del trabajador. Como ha mucho se sostiene, los principales son los siguientes: a) el
combate a la fatiga; y b) el combate al estrés laboral. De se tener en cuenta que varios
estudios científicos ya han demostrado que la mejor forma de prevenir la fatiga es dar la
debida atención a las condiciones de trabajo, apuntando como medidas preventivas,
entre otras, la distribución adecuada de las horas de trabajo, bien como la previsión de
adecuados períodos de descanso y de de vacaciones.
Por eso, la búsqueda de la protección a la salud del trabajador se desarrolló
inicialmente en la lucha por la reducción de la jornada de trabajo. Süssekind(10) pontifica
que los fundamentos para la limitación del tiempo de trabajo son los siguientes:
“a) de naturaleza biológica, pues que visa combatir los problemas psicofisiológicos oriundos de la fatiga y de la excesiva racionalización del servicio;
b) de carácter social, pues que posibilita al trabajador vivir, como ser humano,
en la colectividad a la que pertenece, gozando los placeres materiales y
espirituales creados por la civilización, entregándose a la práctica de actividades
recreativas, culturales o físicas, aprimorando sus conocimientos y conviviendo,
en fin, con su familia;
(10) SÜSSEKIND, A. et al. Instituições de direito do trabalho. 16. ed. atual. por Arnaldo Süssekind y João de Lima
Teixeira Filho. São Paulo: LTr, 1996. v. 2, p. 774.
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c) de índole económica, pues que restringe el desempleo y acarrea, por el
combate a la fatiga, un rendimiento superior en la ejecución del trabajo.”
En efecto, el combate a la fatiga no sirve de fundamento apenas para la limitación
del tiempo de trabajo en lo que se refiere a los aspectos social y económico, sino
también para la protección directa a la salud del trabajador. En el análisis de los fundamentos descritos por Süssekind, se verifica que prepondera, por lo menos en lo que
concierne a la salud del trabajador, el de naturaleza biológica, porque no hay duda de
que el exceso de trabajo causa innúmeros problemas, siendo de graves consecuencias la
fatiga, que perjudica el equilibrio homeostático de la persona humana.
Se pondera que el esfuerzo adicional, como ocurre en el trabajo constante en horas
extraordinarias, acciona el consumo de las reservas de energía de la persona y provoca
el aceleramiento de la fatiga, que puede llevar a su exhaustión o agotamiento(11). El
organismo humano depende de energía para su funcionamiento equilibrado, siendo
que el exceso de actividad, el exceso de trabajo, por ejemplo, logra que la recomposición
de energía no acompañe el ritmo del dispendio, surgiendo la fatiga. En efecto, la fatiga
traduce un proceso de cansancio y agotamiento físico o psíquico, y cuanto mayor el
esfuerzo, mayor la producción de ácido látigo en el organismo, sustancia ésta que inhibe
la actividad muscular. Si la persona insiste en el esfuerzo emprendido, sobrevén adormecimientos y calambres hasta que necesite paralizar el trabajo o actividad desempeñados.
De tal modo que, cuanto más aumenta la fatiga, más se reduce el ritmo de trabajo, la
atención y la formulación del raciocinio. En esta situación el trabajador produce menos,
además de estar más sujeto a cometer errores y a sufrir accidentes.
De tenerse en cuenta que la fatiga prolongada conlleva inexorablemente a un proceso
de estrés. Investigaciones realizadas han revelado el creciente índice de estrés, sobre
todo a partir de la década de 1990, cuando hubo grandes cambios en el sistema organizacional de las empresas, siendo que esta reestructuración ha provocado amenazas de
despido, ocasionando una sensación de inseguridad, contribuyendo para crear una
“ansiedad relacionada con el trabajo” que, aunque evidente, es muy difícil de ser
cuantificada(12). En Japón existe un fenómeno conocido como Karoshi, palabra japonesa
que significa muerte por exceso de trabajo. El karoshi se trata de un gran problema social
en Japón, porque los japoneses trabajan muchas más horas que los trabajadores de los
países industrializados occidentales(13).
En Brasil, una investigación reveló que los trastornos mentales aíslan a más de
100.000 empleados por año. Según la investigadora del Laboratorio de Salud del Trabajador de la Universidad de Brasilia, aproximadamente 100.000 trabajadores necesitan
aislarse del trabajo cada año por causa de problemas relacionados a la salud mental,
(11) OLIVEIRA, S. G. de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4. ed. São Paulo: LTr, 2002. p. 159.
(12) BEATON, R. D. Ansiedad relacionada con el trabajo. En: Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 4. ed.
p. 5.12. Disponible en: <http://www.mtas.insh/EncOIT/index.htm> Consulta en: 2 de junio de 2008.
(13) HARATANI, T. Karoshi: muerte por exceso de trabajo. En: Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 4. ed.
p. 5.20-5.21. Disponible en: <http://www.mtas.insh/EncOIT/index.htm> Consulta en: 2 de junio de 2008.
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siendo que las enfermedades mentales respondieron por un 9,8% del total de beneficios
de auxilio-enfermedad concedidos en 2004(14).
De todo esto, la conclusión es la de que la protección a la salud de los trabajadores
pasa necesariamente no sólo por la prevención de la fatiga, sino también por la prevención
del estrés laboral, siendo que la limitación del tiempo de trabajo es, sin duda, la mejor
forma de tornarse efectiva la referida protección.
4. La or
denación del tiempo de trabajo — flexibilización española y brasileña
ordenación
Sin embargo de la conclusión anterior, los grandes cambios llevados a efecto en la
organización de las empresas, sobre todo a partir de la década de 1990, con una intensa
reestructuración del sistema productivo y una fuerte flexibilización de las relaciones
laborales, principalmente en la ordenación del tiempo de trabajo, han provocado un
aumento considerable del estrés laboral, bien como de otras enfermedades profesionales.
Todo esto conduce a la conclusión de que hay una necesaria relación entre la limitación
del tiempo de trabajo y la salud de los trabajadores. Es decir, trabajo en condiciones
precarias, principalmente en extensas jornadas de trabajo, desagua en una mayor
siniestralidad laboral.
Es suficiente notar que las estadísticas eso demuestran: a) en España, que tiene
una cantidad de trabajadores mucho menor que Brasil, hubo mucho más sinistros
laborales en los últimos años, principalmente en los contratos temporales, siendo que
en 2006 tuvo la cifra de más de 911 mil (911.561) accidentes y enfermedades profesionales; b) en Brasil, país que tiene más de 31 millones de trabajadores formales, hubo
503 mil (503.890) accidentes y enfermedades en 2006. Sin embargo, en Brasil hubo
un aumento de más de 48% de los sinistros en apenas cinco años, de 2001 a 2006. Así
que se puede sostener que hubo un aumento considerable de los sinistros laborales a la
medida en que la flexibilización española y brasileña se profundizaron.
Ahora, todo esto atenta contra los principios constitucionales fundamentales de nuestros
sistemas jurídicos, no pudiéndose olvidar que España y Brasil son signatarios del PIDESC,
cuyo art. 2.1 establece el principio de no regresividad. Véase que tanto la Constitución
española como la brasileña establecen una nítida vinculación de la protección a la salud
de los trabajadores con la limitación del tiempo de trabajo. Así es que la brasileña fija la
duración máxima de la jornada diaria en ocho horas y de la semanal en 44 horas. La
Constitución española, a su vez, garantiza a los trabajadores en su art. 40.2 “el descanso
necesario, mediante la limitación de la jornada laboral”. De modo que se puede sostener
que hay en las dos Normas Fundamentales un principio de limitación del tiempo de
trabajo, y esto no puede ser olvidado por el legislador.
(14) BARBOSA-BRANCO, A. Transtorno mental afasta 100 mil por ano. Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 de fevereiro
de 2007. Empregos, Caderno F.
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No obstante, la normativa inferior (infraconstitucional) española sobre tiempo de
trabajo, sobre todo a partir de la transposición de las directivas europeas al respecto,
cada vez más se ha distanciado del referido principio de limitación. Y también la legislación
infraconstitucional brasileña ha seguido el mismo camino, como se verá en los apartados
siguientes.
4.1. Límite semanal o anual de jornada de trabajo en España
En este contexto, cabe apuntar, de inicio, que desde la década de 1980 y sobre
todo a partir de los 90 España ha promovido una fuerte flexibilización de las normas de
protección a los derechos básicos de los trabajadores, acompañando por cierto una tendencia
de los países del primer mundo, con claras repercusiones en los países en desarrollo,
incluso Brasil.
Cuando la reforma de su Estatuto de los Trabajadores, llevada a efecto por el Real
Decreto Legislativo n. 1/1995 — que incorpora la Ley n. 11/1994, el puntapié inicial
de la reforma —, se propuso una revisión del sistema de relaciones laborales, presidido
en gran medida por el criterio de la flexibilidad, con el argumento de la necesaria
adaptación de los recursos humanos a las circunstancias productivas de las empresas,
principalmente en términos de ordenación del tiempo del trabajo, que es, sin duda, uno de
los instrumentos más significativos de flexibilización. “Los objetivos, valorados en
términos de competitividad y garantía de conservación de los puestos de trabajo, son
los argumentos que, desde los planteamientos legales, fundamentan el recurso a la
flexibilidad como criterio inspirador de la reforma en esta materia”(15).
Y una de las materias del derecho del trabajo que más ha sido afectada por la onda
de flexibilidad que a partir de la década de 1990 ha amenazado derruir prácticamente
todos los institutos más importantes de protección de los trabajadores, sin duda, es la
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. Por eso Valdéz Dal-Ré apunta con maestría
“que el término flexibilidad, aplicado al ámbito de los sistemas de relaciones laborales,
se ha convertido en el Leviatán de las sociedades postindustriales”(16).
Prados de Reyes ya había destacado que la revisión del sistema de relaciones
laborales en España fue presidida “por el criterio de la flexibilidad y la capacidad de
adaptación de los recursos humanos a las circunstancias productivas de la empresa”,
siendo que la ordenación del tiempo de trabajo ha sido uno de los instrumentos más
significativos en tal flexibilización. Añade que los objetivos que constaban en el Preámbulo
de la Ley n. 11/1994 — incorporada al Real Decreto Legislativo n. 1/1995 (ET), del 24
de marzo de 1995 — fueron permitir una mayor competitividad de las empresas y, con
(15) REYES, F. J. Prados de. La ordenación del tiempo de trabajo en la reforma del estatuto de los trabajadores.
Relaciones Laborales, Madrid, n. 8, año 12, 23 de abril 1996. p. 12.
(16) DAL-RÉ, F. Valdéz. La flexibilidad del tiempo de trabajo: un viejo, inacabado y cambiante debate. Relaciones
Laborales, Madrid, n. 2, año 15, 23 de enero de 1999. p. 1.
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eso, garantizar la conservación de los puestos de trabajo, lo que fundamenta, así, el
recurso a la flexibilidad como criterio inspirador de la reforma(17).
Sin embargo, el camino seguido por España fue demasiado extenso, pues que
hizo desaparecer el límite de la jornada diaria de trabajo, la mayor conquista de los
trabajadores de todos los tiempos, conmemorada aun en el siglo XIX cuando se fijó un
límite de 10 horas diarias y en el inicio del siglo XX en el momento que la naciente
legislación internacional de protección a los trabajadores estipuló el límite de ocho
horas de trabajo por día (Convenio n. 1 de la OIT). Es cierto que ya había una relativa
flexibilidad en este tope máximo, con la permisión de realización de horas extraordinarias
y también con la autorización de compensación de horario de trabajo, de modo a ampliar
la jornada en algunos días de la semana, para que no hubiese trabajo en otro, en general
el sábado — semana inglesa de trabajo, de lunes a viernes. Sin embargo, la extensión
de este régimen de compensación a períodos de referencia superiores al semanal, en
una escala ampliativa hasta que se ha alcanzado, finalmente, la referencia anual — la
anualización del tiempo de trabajo —, se trata realmente de la negación a aquella conquista
histórica.
Y además, para tales compensaciones había un límite diario de modo a evitar los
abusos por parte de los empresarios en la exigencia de trabajo más allá de lo ordinario.
Así es que en España había un límite de nueve horas diarias de trabajo efectivo, “como un
máximo de derecho necesario, indisponible al alza por las partes”, que debía ser respetado
por toda negociación sobre distribución irregular de horarios de trabajo. Ocurre que la
Ley n. 11/1994 hizo desaparecer tal límite, de modo que a partir de ahí “la referencia a las
nueve horas ordinarias de trabajo efectivo ya no tiene un carácter de derecho necesario”.
Por tanto, ahora son las partes, en atención al principio de autonomía de la voluntad,
individual o colectiva, que determinarán la duración de la jornada de trabajo, como
expresa el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores — ET —, desde que se observe el
límite de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, bien como
el descanso mínimo de 12 horas interjornadas (apartado 3 del artículo 34)(18).
Así que España, que ha llevado la flexibilidad en el tiempo de trabajo a las últimas
consecuencias, no tiene más límite diario, hecho que ha dado a los períodos de descanso
un significado extraordinario. No obstante, hay que tener en cuenta que la autorización
para distribuir irregularmente la jornada de trabajo a lo largo del año ahora queda
reservada exclusivamente a la negociación colectiva, incluso mediante acuerdos entre la
empresa y los representantes de los trabajadores(19). Todos los doctrinadores resaltan,
mientras tanto, que en ningún caso la autonomía colectiva podrá fijar una distribución
del tiempo de trabajo de modo que ignore el período de tiempo necesario al descanso
entre jornadas de 12 horas, como mínimo, por lo que se verifica del análisis del art.
34.3 ET, primero y segundo párrafo.
(17) REYES, F. J. Prados de. La ordenación del tiempo de trabajo en la reforma del estatuto de los trabajadores, p. 12.
(18) ORTEGA, F. Fita. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 41-42.
(19) REYES, F. J. Prados de. La ordenación del tiempo de trabajo en la reforma del estatuto de los trabajadores, p. 16-17.
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Ocurre que esa disciplina legal posibilita a que el empresario, autorizado por la
negociación colectiva — incluso acuerdo entre él y los representantes de los trabajadores
—, pueda contratar, a título de mero ejemplo, dos equipos de trabajadores para ocupar
todas las horas semanales, haciendo funcionar su empresa en 12 horas diarias,
continuamente, sin que tenga que hacer la compensación por descanso dentro de los
cuatro meses siguientes ni inclusive el pago de horas extraordinarias. Para clarificar esta
idea, véase: el primer equipo trabajaría 12 horas diarias de lunes a miércoles y cuatro
horas más el domingo; el segundo equipo trabajaría 12 horas por día de jueves a
sábado y cuatro horas más el domingo; de modo que la jornada de los trabajadores
jamás ultrapasaría el límite de cuarenta horas semanales, pero ellos tendrían que dedicarse
a la labor en extenuantes jornadas de 12 horas diarias, aunque no lo sea en todos los
días de la semana. Eso, ciertamente, resultaría en perjuicio a la salud de dichos trabajadores,
aumentando el riesgo de accidentes de trabajo. Hasta porque estos trabajadores podrán
contratar con otro empresario sistema equivalente, para el trabajo en los días de descanso
en el primer contrato.
Además de eso, si no se observa el módulo cuatrimestral — y sí el anual autorizado
por la legislación española —, hay que tener en cuenta que esto posibilita al empresario
la utilización de la mano de obra según sus exclusivos intereses, exigiendo la labor de
sus trabajadores en hasta 12 horas diarias en un determinado período, invariablemente
cuando haya exceso de producción, mayor demanda y un largo etcétera, para compensar
las horas de “sobrejornada” en otros períodos, de situaciones inversas a las apuntadas
arriba.
Ocurre que tal exagerada permisión puede lograr con que el trabajador se dedique
a la labor hasta 72 horas semanales en ciertos períodos del año, lo que es un verdadero
absurdo. Por ejemplo: se puede exigir que el trabajador se active en 12 horas diarias —
en respeto al descanso mínimo de 12 horas entre jornadas — durante 17 semanas
(cuatro meses), cuya sumatoria alcanza la impresionante cifra de 1224 horas; ocurre
que si fuera respetada la jornada semanal de 40 horas, en tal período el trabajador no
habría laborado más que 680 horas; eso permite la conclusión de que en este período
de referencia el trabajador puede llegar a trabajar un 80% más allá de la jornada normal,
lo que es, a toda evidencia, algo deshumano. Después, el empresario promoverá la
compensación del exceso absurdo cuando mejor aprovecharle.
Todo eso viola La Constitución española, más precisamente su art. 40.2, que
garantiza a los trabajadores la limitación de la jornada laboral, para que tengan el descanso
necesario a preservar su salud.
4.2. Límite semanal o anual de jornada de trabajo en Brasil
En Brasil hay un límite de ocho horas diarias de trabajo, límite que es reducido
para seis horas diarias en el trabajo a turnos (art. 7º, apartados XIII y XIV, CF/88).

revista amatra n. 4 2011.pmd

183

02/07/2013, 17:48

184

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

Se podría objetar que el apartado XVI del mismo dispositivo constitucional autoriza
la realización de horas extraordinarias sin límites, al prever apenas que la remuneración
del servicio extraordinario sea superior, en lo mínimo, en un 50% a la de lo normal.
Mientras tanto no se debe hacer interpretaciones de normas de manera aislada, sino con
vistas a utilizarse el método sistemático, analizando todas las normas que tratan de la
misma materia en el sistema jurídico como un todo, principalmente dentro del mismo
repertorio legal — tomada aquí la expresión ley en el sentido amplio. Y esta interpretación
lleva, sin duda, a la conclusión de que sólo hay permisión para el trabajo extraordinario
si, ordinariamente, fueran respetados los límites diario y semanal de duración de la
labor. No hay espacio, así, para la exigencia de horas extraordinarias “habituales” de los
trabajadores brasileños, práctica que implica en afronta manifiesta a la norma
constitucional de limitación del tiempo de trabajo. La única manera de prorrogar
diariamente la jornada de trabajo, autorizada por la propia Constitución, es la facultad
de compensación de horarios, mediante acuerdo o convenio colectivo de trabajo, facultad
esta que no fue extendida para la labor en trabajo a turnos. Es suficiente una interpretación
sistemática de los apartados XIII y XIV del art. 7º de la Constitución Federal de 1988
(CF/88) para llegar a esa obviedad(20).
Ocurre que la compensación de horarios, prevista en la Consolidación de las Leyes
Laborales desde 1943, es apenas y tan sólamente la efectuada por medio del módulo
semanal. Sin embargo, la flexibilidad que viene dominando el escenario europeo y sobre
todo el español, atravesó el Atlántico y vino a aportar en tierras brasileñas, por cuanto
al legislador brasileño le gusta mucho trasladar experiencias de países europeos al sistema
jurídico nacional, casi siempre sin observar la cultura y las prácticas indígenas, lo que
es, cuántas veces, causa del retumbante fracaso de la “transposición” inadecuada. Así es
que el art. 6º de la Ley n. 9.601/1998, en vigor desde 22 de enero de 1998, ha promovido
una alteración del párrafo 2º del art. 59 CLT, que pasó a permitir la perversa compensación
cuatrimestral de horarios, aquí denominada de “banco de horas”. Eso permite que el
empresario vaya exigiendo horas suplementares a los trabajadores, almacenándolas en
un banco de datos — sin que haya disposición legal estableciendo las reglas que serán
observadas para ello —, para después compensarlas cuando le sea más propicio, por
cuanto la negociación colectiva no tiene, salvo raras excepciones, fijado condiciones o
límites para eso.
Como si no bastase, finalmente fue adoptada por Brasil la más perversa aún
compensación, la anual — anualización del tiempo de trabajo —, según la cual el exceso
de horas trabajadas puede ser objeto de compensación en el período máximo de un
año, desde que sea observado el límite máximo de diez horas diarias(21). Establecido,
así, el cómputo anual de la jornada anual de trabajo, también en Brasil.
(20) En sentido contrario, la jurisprudencia del Tribunal Superior del Trabajo (Súmula n. 423).
(21) Por medio de la Medida Provisoria n. 1.709, publicada el 7 de agosto de 1998, fue nuevamente alterado el párrafo
2º del art. 59 da CLT, para que ganase la siguiente redacción: “Podrá ser dispensado el aumento de salario si, por
fuerza de acuerdo o convenio colectivo de trabajo, el exceso de horas en un día sea compensado por la correspondiente disminución en otro día, de manera que no exceda, en el período máximo de un año, a la suma de la jornadas
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Sin embargo, parte de la doctrina brasileña, con reflejos en la jurisprudencia, ha
rechazado tal instituto, porque el denominado “banco de horas”, que pasó a ser objeto
de negociación colectiva en diversas categorías profesionales y económicas, se presenta,
en verdad, como una completa desviación del instituto de la compensación aquí analizado.
Permitirse que el empresario exija trabajo suplementar de los empleados durante varios
meses al año, o la facultad de compensar la “sobrejornada” con la reducción del horario
de trabajo en otros días, casi siempre a la manera que mejor le aproveche, significa,
simplemente, la transferencia de los riesgos de la actividad económica para el trabajador,
en manifiesta violación de la norma de orden pública prevista en el caput del art. 2º de
la Consolidación. A toda evidencia, el capitalista exigirá la prestación de horas
suplementares en los períodos de “pico” de producción o de ventas y las compensará
en los períodos de baja productividad o de escasez en las ventas.
De todo esto resulta que el trabajador tendrá doble perjuicio con el llamado “banco
de horas”: primero, porque prestará innúmeras horas extras o suplementares sin cobrar
el plus correspondiente; segundo, porque esa prestación continuada de horas extras o
suplementares ciertamente afectará a su salud. No resta, por tanto, alternativa que no sea
la de acusar la flagrante inconstitucionalidad de la Medida Provisoria n. 2.164-41, del 24
de agosto de 2001, la cual dio nueva redacción al párrafo 2º del art. 59 CLT, para
permitir la bolsa de horas por el período de un año. En este sentido, Souto Maior(22)
asevera que, por más que se quiera ver en el “banco de horas” una buena intención,
“[...] es irresistible considerarlo inconstitucional, por ser un incentivo a la
utilización del trabajo en jornada extraordinaria, contrariando el ideal mayor
de favorecer el pleno empleo, fijado como principio de la orden económica
en el apartado VIII del art. 170 de la Constitución Federal.”
La permisión de la bolsa de horas viene a tratarse, pues, de una violación irresponsable de la Constitución Federal por el Gobierno, tanto en la norma particular al
respecto de la compensación (semanal) como en los principios que son la base de la
sociedad brasileña, porque si no hay dignidad de la persona humana trabajadora, si no
hay respeto a sus derechos laborales mínimos, todo está perdido: no hay igualdad, vida
o libertad que se respete.
En definitiva, hay rigurosos límites diarios a la jornada de trabajo en Brasil, estampados en la Constitución, aunque en la práctica los empresarios brasileños no cumplan
la normativa al respecto, con la connivencia del Estado, principalmente al no incrementar
el número de auditores fiscales del trabajo, a fin de que haya una fiscalización rigurosa
de las condiciones laborales, en lo que se refiere al tiempo en que el trabajador permanece
en la plantilla del empresario.
semanales de trabajo previstas, ni sea ultrapasado el límite máximo de diez horas diarias”. Disponible en: <http://
www.planalto.gov.br> Consulta en: 9 de mayo de 2008. La ultima redacción de este dispositivo, idéntica a la
atribuida por la MP n. 1.709, fue dada por la Medida Provisoria n. 2.141-41, de 24 de agosto de 2001, cual tuvo su
vigencia indeterminada, por fuerza del art. 2º de la Enmienda Constitucional n. 32, de 11 de septiembre de 2001.
DELGADO, M. Godinho. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 865.
(22) MAIOR, J. L. Souto. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: LTr, 2000. p. 329.
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4.3. La limitación de las horas extraordinarias
Otrosí, para la protección a la salud del trabajador se torna imprescindible una
limitación de las horas extraordinarias.
Es que la hora extraordinaria, exactamente por serlo, jamás podría ser habitual.
Según los léxicos, extraordinario es lo que no es ordinario, o sea, lo que es “fuera de lo
común; excepcional, anormal”; lo que es “raro, singular”, o, aun, lo que “sólo ocurre en
dadas circunstancias, no rutinario, imprevisto”(23). De ahí se verifica que la prestación
de servicios en “sobrejornada” jamás podría ser hecho común, que ocurre todos los
días. Muy por el contrario, las horas extraordinarias sólamente podrían ser exigidas del
trabajador en la ocurrencia de hechos excepcionales que, por tanto, no ocurren en el
cotidiano de la actividad empresarial.
Así mismo, para el trabajador hay una motivación puramente económica en su
realización. Mientras tanto, la aparente ventaja puede tornarse muy perjudicial, pues que
tal práctica resulta en aumento de la fatiga y de la tensión en el trabajo, cuyas consecuencias más graves pueden ser la pérdida, aunque temporal, de la salud y la seguridad
de los trabajadores. Eso ocurre cuando las horas realmente trabajadas por semana pasan,
por un amplio margen y a menudo, de cuarenta y ocho, habiendo, así, un uso excesivo
de las horas extraordinarias(24).
Por todo lo expuesto, imprescindible una limitación de las horas extraordinarias.
Eso porque la regulación de las horas normales pasa a tener poco efecto práctico en
cuanto al número real de horas de trabajo si no hay un límite razonable para la realización
de las horas extraordinarias. Por cierto que algunas horas extraordinarias son necesarias.
Sin embargo, si el trabajador efectúa frecuentemente muchas horas extras, esto puede
virtualmente anular los efectos de las disposiciones legales o negociadas sobre las horas
normales de trabajo, alcanzando “niveles de horas reales excesivos y perjudiciales para
la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores”(25).
En España, hay un límite muy estrecho a la realización de horas extraordinarias,
que “no podrá ser superior a ochenta al año”, de acuerdo con el art. 35.2 ET, sin
embargo, el propio dispositivo citado establece que no se computan a estos efectos ni
las horas extraordinarias “que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de
los cuatro meses siguientes a su realización”, ni el exceso de las trabajadas para “prevenir
o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes”, conforme el apartado 3
del mismo artículo. Con todo, los casos de siniestros y de daños extraordinarios, bien
como la realización de servicios impostergables son justamente las hipótesis en que se
(23) FERREIRA, A. B. de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. rev. y aum. 23. impr. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1986. p. 746.
(24) CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Ginebra: Oficina Internacional del
Trabajo, 1987. p. 122-123.
(25) CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, p. 120.
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debe permitir la realización de horas extras. De modo que permitir la realización de
horas extraordinarias mediante su compensación por descanso, aunque a lo largo
de los cuatro meses siguientes, es lanzar por tierra la propia limitación, que así no pasa
de retórica.
Lo que ocurre es que la propia ley retira prácticamente todo el efecto de la limitación
anual de las horas extraordinarias, cuando permite su compensación por descanso en
los cuatro meses siguientes a su realización. Por eso Alarcón Caracuel(26) advierte que el
límite de 80 horas extraordinarias al año puede desaparecer si se tiene en cuenta que la
retribución de ellas puede hacerse mediante compensación con descansos y que las
horas así compensadas no son computables a efectos del máximo autorizado.
En definitiva, hay mismo un fariseísmo en la legislación española, pues que establece
un límite de 80 horas extraordinarias al año, pero, por otro lado, permite su compensación por descanso en el período de referencia de cuatro meses, establece que no se
computan a estos efectos algunas situaciones (art. 35.3 ET y art. 20 RD 1561/1995,
por ejemplo), admitiendo también la contratación de horas complementarias sin
considerarlas horas extraordinarias (art. 12.5 ET).
Situación peor aún existe en Brasil, donde no hay un límite expreso a la realización
de horas extraordinarias. Por lo contrario, encuestas demuestran que cerca de 25% de
los trabajadores brasileños formales realizan horas extras frecuentemente(27), lo que es
una violación de otro derecho humano fundamental — el derecho ao trabajo. Con base
en esta encuesta nacional se tiene, por lo tanto, en un cómputo rápido, que el 31 de
diciembre de 2004 había cerca de 8.000.000 trabajadores brasileños formales activándose,
habitualmente, en horas extras. Admitiéndose que cada uno de estos realizaba una hora
extra por día, se obtiene que 1.000.000 trabajadores brasileños no consiguieron empleo
en 2004 porque aproximadamente ocho millones de empleados realizaban, por lo
menos, una hora extra diaria — cada ocho trabajadores activándose en una hora extra por
día se tiene un desempleado. Considerando los trabajadores informales, los cuales
normalmente no tienen cualquier límite de jornada de trabajo, estos números serán mucho
más elevados.
En Brasil esa violación de los límites de jornada ha sido una práctica diuturna, con
el beneplácito de los sindicatos, de los inspectores del trabajo, y porqué no, de la
propia Justicia del Trabajo, tanto que ésta creó la tesis de la “sobrejornada” habitual para
efecto de cobro de reflejos de horas extras en otras verbas laborales(28). Hay, entonces,
(26) CARACUEL, M. R. Alarcón. Tiempo de trabajo en la reforma laboral. Relaciones Laborales, n. 17-18, p. 64, 1994.
(27) Realmente impresiona el resultado de la encuesta hecha por la CUT — Central Única de los Trabajadores
—, pues que del universo total de trabajadores, 77,8% de los entrevistados afirman trabajar en horas extras, lo que
significa afirmar que, cada 10 trabajadores, ocho se activan en sobrejornada. De este total, 25% afirman realizar hora
extra frecuentemente. CUT. Hora extra: o que a CUT tem a dizer sobre isto. Secretaria de Política Sindical de la CUT
— Brasil. São Paulo: CUT, 2006. p. 163.
(28) Súmula n. 347 del Tribunal Superior del Trabajo: “El cálculo del valor de las horas extras habituales, para efecto
de reflejos en verbas laborales, observará el número de horas efectivamente prestadas y a él se aplica el valor del
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una cultura nacional de horas extras. Mientras tanto, han sido propuestos límites a la
referida práctica, aún no referendados por el legislador.
Finalmente, si no pueden ser terminantemente prohibidas las horas extraordinarias,
deben ser limitadas al máximo, pues el efecto dañoso que provocan en la salud de los
trabajadores es incontestable.
4.4. Limitación de la jornada en el trabajo nocturno y a turnos
En efecto, si debe haber un límite a las horas extraordinarias, a fortiori debe existir
prohibición o limitación mucho más rigurosa en lo que concierne a la exigencia de
horas extras en el período nocturno y en el trabajo a turnos, en los cuales el desgaste
físico y psíquico del trabajador es mucho más intenso, llevando a situaciones de fatiga.
La fatiga decurrente de la alteración del ritmo vigilia-sueño ocurre porque los seres
humanos, en su gran mayoría, tienen actividades durante el período diurno y durante el
período nocturno presentan una mayor disposición para el reposo (sueño), hasta inclusive
por las alteraciones de su temperatura corporal. Por eso ni todos los trabajadores se
adaptan al trabajo nocturno, pues que los cambios en el modelo ya referido normalmente llevan a alteraciones del comportamiento, principalmente en relación al sueño,
tornándose un factor de riesgo para el incremento de accidentes y para las enfermedades
profesionales.
Estudios recientes, con evaluaciones por medio del examen de polisonografía,
demostraron que los trabajadores a turnos tienen una reducción de dos horas o más por día
en el tiempo total de sueño(29).
En España, el art. 36.1 ET dice que “se considera trabajo nocturno el realizado
entre las diez de la noche y las seis de la mañana”, estableciendo que el empresario que
recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informarlo a la autoridad
laboral. Mientras tanto, la norma más importante en lo que se refiere a la salud de los
trabajadores es la que disciplina que “la jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos
no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un período de referencia de
quince días”, y aun más, que “dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias”
(segundo párrafo del art. 36.1 ET).
Ocurre que las limitaciones impuestas por el art. 36.1 del ET acaban por perder
gran parte del efecto protectivo ante las excepciones introducidas por el art. 32 del RD
1561/1995. Este dispositivo legal trae excepciones a los límites de jornada de los trabajadores
salario-hora de la época del abono de aquellas verbas”. Y hay innúmeras súmulas u orientaciones jurisprudenciales
del TST que hacen mención a las horas extras “habituales”.
(29) MELO, M. T. de; SANTOS, E. H. R.; TUFICK, S. Acidentes automobilísticos, direção e sonolência excessiva.
Coletânea de textos técnicos. V. 1. En: Seminário em Ergonomia e Qualidade de Vida no Setor de Transportes.
Brasília: Confederação Nacional dos Transportes, Sistema SEST/SENAT, 2007. p. 14-15.
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nocturnos, permitiendo la realización de horas extraordinarias o la ampliación del período
de referencia de quince días previsto en el apartado 1 del art. 36 ET, en los casos allí
previstos, incluso en el trabajo a turnos, en caso de irregularidades en el relevo de los
turnos por causas no imputables a la empresa. Eso se trata, en verdad, de una permisión
que desnaturaliza la norma protectiva del art. 36.1 ET.
Peor aún en Brasil, en que no hay limitación de jornada para los trabajadores
nocturnos, ni siquiera prohibición de horas extraordinarias a estos trabajadores.
En efecto, sería mucho más benéfico a los trabajadores que el ordenamiento jurídico
brasileño contuviese norma como la del art. 36.1 del ET español, fijando un límite
de ocho horas diarias para los trabajadores nocturnos, bien como la prohibición de
realización de horas extraordinarias por ellos, en lugar de ficciones legales que sólamente
burocratizan las relaciones laborales, como las de los párrafos 2º y 5º del art. 73 CLT.
En lo que se refiere al trabajo a turnos, en España no hay una normativa suficiente
sobre esta materia, hasta porque se permite la reducción del descanso entre jornadas
para hasta siete horas cuando del cambio de turnos (art. 19.2 del citado RD 1561/
1995). Aunque se deba compensar las horas trabajadas en el período de descanso diario
de doce horas en los días inmediatamente siguientes, se trata de otra norma que pone
por tierra la norma de protección excepcionada. De modo que el empresario debería ser
estimulado a contratar más equipos de trabajo y no ser autorizado a utilizar el trabajo
de sus empleados en los períodos mínimos de descanso, en el momento de los cambios
de turnos, en manifiesta violación del derecho fundamental a la salud en el trabajo.
En Brasil, como ya ha sido mencionado, la Constitución de 1988 limitó la jornada
de trabajo a seis horas diarias para quien trabaja en el trabajo a turnos, de acuerdo con
el art. 7º, apartado XIV. Esa limitación se hace necesaria porque la más importante
medida de promoción de la salud para quien trabaja en turnos es la concerniente a la
reducción o limitación del tiempo de trabajo. No obstante, la jornada de seis horas para
el trabajo a turnos fue fijada no como derecho necesario, puesto que se añadió la expresión
“salvo negociación colectiva”. De modo que la doctrina y la jurisprudencia brasileña,
admitiendo la flexibilización del tiempo de trabajo en este caso, siempre acató acuerdos
y convenios colectivos que estipulaban jornadas superiores a seis horas diarias en el
trabajo a turnos.
Sin embargo, pienso que, en una interpretación sistemática de los apartados XIII y
XIV del art. 7º de la CF/1988, la conclusión es que ni siquiera se admite compensación
de horarios mediante negociación colectiva en este sistema de trabajo — también con
base en una interpretación teleológica, ante los maleficios a la salud y a la vida familiar
y social del trabajador, como ya apuntado. Más recientemente la jurisprudencia ha
mitigado aquella interpretación extensiva, para exigir una contrapartida del empresario
para que sea posible el incremento de jornada en el trabajo a turnos, teniendo en cuenta
los perjuicios a la salud laboral proporcionada por este sistema de trabajo. Y aun ha
admitido la limitación de jornada para los trabajadores que no trabajan en las 24 horas
del día, pero apenas en dos o tres turnos, de ocho o seis horas, respectivamente.
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5. Conclusión
De todo lo expuesto, se tiene que los períodos de descanso diario, semanal y anual,
y las pausas intrajornada, son, aún, la retaguardia de la defensa de la dignidad del
trabajador, en la temática de la limitación del tiempo de trabajo con mira a la protección
de la salud laboral. Por eso la OIT advertía, ya en finales de la década de 1980, que es
esencial organizar el tiempo de trabajo de modo que el trabajador disponga de suficientes períodos de descanso, de modo a asegurar su seguridad, su salud y su
bienestar, propugnando pausas más largas para las comidas, bien como descanso diario
y semanal.
Sin embargo, tanto las directivas comunitarias como la legislación española no han
dado la debida importancia a las pausas intrajornada, estableciendo un período de descanso de duración de apenas quince minutos, en regla, y sólamente para las jornadas de
más de seis horas diarias, tiempo absolutamente insuficiente a la finalidad que se destina
el período de descanso referido. Por eso se sostiene que en Brasil hay una condición más
favorable en lo que se refiere al descanso intrajornada, pues que los trabajadores brasileños
tienen derecho a una pausa de quince minutos en las jornadas superiores a cuatro horas
y de una hora en las jornadas cuya duración exceda de seis horas diarias (art. 71,
párrafo 1º, CLT). En lo que se refiere a los descansos diario y semanal no hay diferencia
significativa entre los sistemas jurídicos brasileño y español (arts. 34.3 y 37.1 ET; arts.
66 y 67 CLT). Destácase, apenas, que el art. 37.1 del ET permite la acumulación del
tiempo de descanso semanal por períodos de hasta catorce días, lo que se muestra un
riesgo muy grave para la salud y seguridad de los trabajadores. Finalmente, las vacaciones
anuales retribuidas, que permiten al trabajador la eliminación de las toxinas adquiridas
a lo largo del año de trabajo, también encuentran normativa similar en España y Brasil.
Así es que, en general, en ambos países la duración de las vacaciones anuales es de
treinta días naturales (art. 38.1 ET; arts. 129 y 130 CLT), no siendo posible la compensación económica de mencionadas vacaciones, ante su finalidad principal que es la
protección de la salud del trabajador.
La conclusión, pues, en modo de síntesis, es la de que la limitación del tiempo de
trabajo debe ser vista no sólamente como una medida de organización del trabajo, sino
también y principalmente como una forma eficaz de garantizar la salud del trabajador,
que se trata de un derecho humano fundamental, condición necesaria para el disfrute de
otros derechos fundamentales asegurados por el positivismo estatal. Para que esto sea
verificado de hecho, es menester que los gobiernos y los empresarios entiendan que la
salud del trabajador es un bien jurídico imprescindible a la propagada dignidad humana,
estando, así, por encima de los derechos fundamentales de los empresarios.
En definitiva, se hace necesario implantar una cultura de solidaridad, de modo que
la libertad de empresa y la búsqueda de lucro inherente al capitalismo encuentren freno
cuando se esté delante de bienes cuya satisfacción comprenda el rol de las necesidades
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básicas del ser humano, como es el caso de la salud de los trabajadores. En suma, si el
siglo XIX fue el siglo del capitalismo y el siglo XX el del socialismo (en cierta medida,
por lo menos en los Estados de bienestar social), se hace necesario que el siglo XXI sea
el siglo del solidarismo, lo único capaz de propiciar una nueva sociedad, en la que los
derechos humanos sean respetados y se construya una nueva humanidad.
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO:
ELEMENTO CONCRETIZADOR DA QUALIDADE DE
VIDA NO MEIO AMBIENTE LABORAL

Maíra S. Marques da Fonseca(*)

Introdução
Tramita no Congresso Nacional do Brasil a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) n. 231-A de 1995(1), que tem por escopo a alteração dos incisos XIII e XVI do
art. 7º da Constituição Federal, em defesa da redução da duração semanal do trabalho
de 44 para 40 horas, sem redução salarial, bem como do aumento da remuneração do
trabalho extraordinário de 50% para 75%. A medida já foi aprovada por comissão
especial da Câmara dos Deputados, aguardando apreciação em plenário.
A pesquisa bibliográfica demonstra que em praticamente todas as clássicas obras
dos maiores educadores de Direito do Trabalho do Brasil, a limitação e redução da
jornada(2) laboral conta com quatro aspectos: um de índole econômica, um de caráter
social, outro político, e um terceiro e último voltado a questões biológicas.
O que se pretende expor com o presente artigo é que as influências geradas pela
redução do tempo durante o qual o empregado aliena sua força de trabalho ao empregador
têm o aval de instaurar um meio ambiente de trabalho de qualidade, não apenas em
termos de saúde e higiene, como também sociais, políticos e econômicos, o que se
(*) Mestranda em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná — Brasil. Graduada em
Direito pela mesma Universidade. Advogada trabalhista na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil.
(1) À PEC n. 231-A/1995 foram apensadas PEC n. 271/1995 e PEC n. 393/2001.
(2) Vale um esclarecimento semântico. De origem ligada à noção de dia (em italiano: giorno — giornata; e em
francês: jour — journée), o verbete jornada de trabalho corresponde ao lapso temporal diário durante o qual se coloca
o empregado à disposição do empregador em virtude de contrato laboral. A cultura da língua portuguesa, entretanto,
tem comumente conferido maior amplitude à noção de jornada de trabalho, de modo a abranger lapsos temporais
mais amplos, como a semana (extensão semântica reconhecida pelo legislador, conforme se depreende do art. 59,
§ 2º, da CLT, o qual faz alusão à jornada semanal). Em nome de maior acessibilidade didática, se “flexibiliza” a
rigidez epistemológica e se elege neste trabalho o termo jornada em seu sentido lato, majoritariamente utilizado no
Brasil para designar e orientar o debate sobre o tempo de exposição do trabalhador aos mandos do empregador e
intempéries do mercado laboral.
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verifica em razão do movimento dialético que naturalmente se instaura entre o meio
ambiente do trabalho e o meio ambiente geral.
1. Redução da jor
nada de trabalho: natur
eza contr
over
tida da medida
jornada
natureza
controver
overtida
O desenrolar do embate acerca da redução da jornada de trabalho exibe, invariavelmente, argumentos diametralmente opostos, aparentemente inconciliáveis.
Aos indecisos, contudo, ilusório se pensar que o afinamento com uma ou outra
linha argumentativa se resolva apenas por meio de análise do quadro econômico
nacional. Quando se fala em redução legal da jornada de trabalho nacional, reporta-se,
espontânea e incisivamente, à questão de cunho político.
Além da indispensável e fria verificação de números, premente se faz a compreensão
no sentido de que a alteração da carga horária semanal em um país vem sempre
acompanhada de questão ideológica, de modo que jamais deve ser apreciada alienada
do contexto histórico ou de seu aspecto transformador da realidade social.
Demanda antiga, o anseio pela limitação e redução da jornada de trabalho passa a
fazer sentido a partir das primeiras manifestações do capitalismo, quando os empregadores, detentores dos meios de produção, sempre munidos da intenção de angariar
mais lucros, iniciam a exercer controle (e abuso) sobre o tempo durante o qual os
trabalhadores ficam a sua disposição em função de contrato empregatício.
O sistema capitalista de produção inaugura, destarte, a noção de alienação do tempo
alheio, o que se dá pelo fato de que os empregados passam a não mais ser donos de
todo o seu tempo de vida, haja vista a venda de parcela desse tempo ao empregador,
que dele irá dispor de modo a não desperdiçá-lo, como verdadeira mercadoria. Segundo
Thompson, o tempo se torna moeda, por isso, a partir daí, “ninguém passa o tempo, e
sim o gasta”(3)(4).
Se, por um lado ao empregado interessa a valorização de seu trabalho e condições
mais salutares de vida, ao empregador, em mão oposta, interessa a extração máxima da
força de trabalho mediante dispêndio mínimo de receitas(5). A medida da jornada de
trabalho é, por conseguinte, germe de manifestações divergentes de interesses. Delgado
exara com sensatez:
É a jornada, portanto, ao mesmo tempo, a medida da principal obrigação
obreira (prestação de serviços) e a medida da principal vantagem empresarial
(3) THOMPSON, E. P. Tempo, disciplina de trabalho e o capitalismo industrial. In: Costumes em comum: estudos
sobre a cultura popular tradicional, p. 272.
(4) Ainda em conformidade com o que ensina Thompson, os relógios, instrumentos que controlavam os ritmos da
vida industrial, por representarem urgente necessidade ao capitalismo, chegaram mesmo a ser tributados na Inglaterra,
eis que denotavam, à época, sinal de riqueza. THOMPSON, E. P. Tempo, disciplina de trabalho e o capitalismo
industrial. In: Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional, p. 279.
(5) DELGADO, Mauricio Godinho. Jornada de trabalho e descansos trabalhistas, p. 17.
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(apropriação dos serviços pactuados). Daí sua grande relevância no cotidiano
trabalhista e no conjunto das regras inerentes ao Direito do Trabalho.(6)
O período durante o qual o empregado utiliza a própria força de trabalho para
reproduzir o valor recebido por sua venda é o que se denomina duração do trabalho
necessária, é a parte necessária de sua jornada. Mas, com isso, não se determina a
magnitude da jornada de trabalho, a qual equivale à soma da duração de trabalho
necessário e da duração de trabalho excedente, de modo que se torna uma grandeza
variável. É o que ensina Marx:
A jornada de trabalho não é uma grandeza constante, mas variável. Uma das
suas partes é determinada pelo tempo de trabalho necessário à reprodução da
força de trabalho do próprio trabalhador, mas sua magnitude total varia com
a duração do trabalho excedente. A jornada de trabalho é, portanto, determinável, mas, considerada em si mesma, é indeterminada.(7)
No sistema capitalista de produção, o trabalho necessário só pode constituir uma
parte da jornada de trabalho, pois a acumulação do capital pelo empregador é inerente
a este sistema. A taxa da mais-valia se determina justamente pelo tempo de trabalho
excedente prestado. Daí dizer que “na teoria da mais-valia, que trata da expropriação do
excedente econômico, Marx confere centralidade à duração e à intensidade do trabalho;
portanto, ao tempo de trabalho”(8).
Em nome da ostensiva vinculação havida entre o salário e a jornada, desponta o
profundo atrito essencial entre os interesses do empregado, que quer obter melhor
remuneração com o menor desgaste, e do empregador, que almeja obter maior rendimento
pagando o menor salário possível(9). Moraes já resumia no início do século XX, “em
duas palavras: por toda parte, o industrialismo moderno paga, pelo menor preço possível,
a maior quantidade de trabalho que pode obter de uma criatura humana. Esforço máximo
— mínima remuneração”(10)!
Diante dos antagônicos interesses que envolvem o tema da duração do trabalho, é
categórico Dal Rosso ao asseverar que “trabalhar mais ou menos horas é resultado das
relações vigentes entre os agentes sociais. Os momentos em que a força de trabalho está
enfraquecida política ou economicamente são propícios ao alongamento das horas de
trabalho”(11). O mesmo autor explica que o alongamento das horas de trabalho é mais
incisivo em momentos históricos durante os quais a força dos trabalhadores está menos
articulada econômica ou politicamente, de modo que a curva da jornada de trabalho
representa, muito mais do que um momento histórico, a relação havida entre os autores
sociais em diferentes épocas.
(6) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho, p. 830.
(7) MARX, Karl. A jornada de trabalho. In: O capital: crítica da economia política, p. 270.
(8) CALVETE, Cássio da Silva. Redução da jornada de trabalho: uma análise econômica para o Brasil, p. 5.
(9) RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de direito do trabalho, p. 244.
(10) MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, p. 11.
(11) ROSSO, Sadi dal. O debate sobre a redução da jornada de trabalho, p. 23.
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A jornada normal de trabalho reflete, portanto, a correlação de forças que
se estabelece na sociedade, entre interesses antagônicos, e resulta em um padrão socialmente
estabelecido, pelo que se trata antes de questão política do que econômica, como já se
disse. A lei materializa essa correlação de forças e será tanto mais tutelar e protetiva
quanto maior for a força dos trabalhadores em relação ao poder das classes empregadoras.
Esse padrão varia em consonância com as circunstâncias de tempo e de lugar. No passado,
já vigorou o entendimento de que o trabalhador deveria trabalhar de sol a sol. Hoje, no
Brasil, prevalece a regra de que se deve fazê-lo, em tom de normalidade, por oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais(12).
A premissa de que a extensão da duração do trabalho depende da correlação de
forças entre as classes sociais faz bastante sentido se analisada sob os ares da teoria
de Poulantzas, para quem o Estado possui um núcleo prático, técnico e puramente
social, denominado ossatura material que, apesar de não poder ser reduzido à simples
dominação política, está sujeito à manipulação e influência dos interesses da classe
dominante. Não se pode, portanto, considerar que a economia é composta de elementos
invariáveis, autorreproduzíveis e autorreguláveis, caso contrário, se estaria a ocultar as
lutas travadas no cerne das relações de produção e exploração. Para o autor:
O espaço e o lugar da economia, o espaço das relações de produção, de
exploração e de extração do excesso de trabalho (espaço de reprodução e
de acumulação do capital e de extração da mais-valia no modo de produção
capitalista) jamais constituiu, nem nos outros modos de produção (pré-capitalistas), nem no capitalismo, um nível hermético e enclausurado, autorreproduzível e depositário de suas próprias “leis” de funcionamento interno.(13)
Crucial notar que os dispositivos diversos criados com a finalidade de regulamentar
a jornada de trabalho ao longo da história variam de acordo não só com os sistemas
produtivos em vigência, mas com a força de mobilização dos trabalhadores, com o
poder de controle dos empregadores detentores dos meios de produção, e, finalmente,
com o grau de intervenção do Estado nas relações laborais.
Marx, precursor estudioso do capitalismo, já dizia que “o estabelecimento de uma
jornada normal de trabalho é o resultado de uma luta multissecular entre o capitalista e
o trabalhador”(14). A regulamentação da jornada de trabalho durante a história da produção
capitalista se mostra, assim, como contínua luta deflagrada pelos trabalhadores em busca
de sua limitação e retração(15), constatação esta explanada também por Magano(16).
Em face do exposto resta claro que a expectativa de atingimento de consenso quanto
à redução da jornada de trabalho sem redução salarial é utópica e, quiçá, inviável dentro
(12) MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho: direito tutelar do trabalho, v. 4, p. 31.
(13) POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo, p. 15.
(14) MARX, Karl. A jornada de trabalho. In: O capital: crítica da economia política, p. 312-313.
(15) MARX, Karl. A jornada de trabalho. In: O capital: crítica da economia política, p. 313.
(16) MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho: direito tutelar do trabalho, v. 4, p. 27.
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do contexto do sistema capitalista de produção. Crucial, portanto, a exposição constante
de argumentos capazes de fomentar o debate, a fim de que se atenda à factível expectativa de
utilização da informação científica como instrumento de transformação social.
2. Fundamentos de índole biológica e social
A redução da jornada de trabalho se destaca como alvo de críticas precipuamente
no que tange a seus aspectos econômicos, os quais possuem forte implicação política.
Nos quesitos de índole biológica e social, contudo, parece incontroverso que os
benefícios seriam praticamente imensuráveis.
Primeiramente, acerca da relação havida entre duração e acidentes de trabalho, já
expunha Evaristo de Moraes, em 1905, o que concluíra Dr. Elia Sachine, médico da
época: “os acidentes de trabalho sucedem, em geral, quando este dura muito.” Ainda, “a
estatística nos fornece, a êsse [sic] respeito, poderoso elemento de convicção mostrando
que os desastres se dão mais frequentemente nas últimas horas do trabalho. Por quê?
Naturalmente pelo cansaço da atenção”(17).
Desnecessário indicar que, mesmo um século mais tarde, as mesmas premissas
seguem verdadeiras.
Nos termos do que ensina Sebastião Geraldo de Oliveira, a fadiga causada em
função de longas jornadas e/ou da intensificação do ritmo laboral pode tornar-se crônica,
de modo a comprometer a saúde do trabalhador e a onerar a produção empresarial.
Além do enfraquecimento do sistema imunológico, o quadro de fadiga patológica enseja
absenteísmo, baixa produtividade e aumento do número de acidentes do trabalho(18).
Ricardo Tadeu Marques da Fonseca chama atenção para o fato de
Flávia Pietá P. da Silva, o estresse ocupacional é responsável não apenas
do trabalho em termos físicos, mas também por diversas naturezas de
psicossomáticas, agravadoras dos quadros de absenteísmo e dos custos
empresas(19).

que, segundo
por acidentes
enfermidades
arcados pelas

Destaque-se que, acerca do estresse ocupacional, Fonseca indica dentre os elementos
causadores o excesso de trabalho e a sobrejornada. Interessante notar que, com a
intensificação do trabalho, as jornadas outrora consideradas normais tornam-se mais
desgastantes atualmente:
Além disso, considerando que o trabalho é cada vez mais tenso, denso e
intenso, conforme já mencionamos, mesmo a jornada que no passado era
(17) MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, p. 85.
(18) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, p.149.
(19) FONSECA, Ricardo Tadeu Marques. Saúde mental para e pelo trabalho. In: REZENDE, Euvânia de Almeida;
PENIDO, Laís de Oliveira; BOJART, Luiz Eduardo Guimarães (coords.). Anais 2º congresso internacional sobre saúde
mental no trabalho, p. 181.
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considerada normal, atualmente produz mais desgaste que pode levar ao
adoecimento.(20)
O Brasil, segundo dados fornecidos pela ISMA (International Stress Management
Association), tem habitado, atrás apenas do Japão, o topo da lista de países onde o
estresse ocupacional mostra-se demasiadamente incidente(21).
Fácil notar, destarte, que, em ambiente povoado por trabalhadores saudáveis, os
índices de absenteísmo e infortunística do trabalho, que no mais das vezes são frutos
da fadiga, diminuem drasticamente. Nestes termos, Mauricio Godinho Delgado explana
que a redução da jornada diminui, de maneira significativa, as probabilidades de doenças
profissionais ou acidentes(22).
A simples constatação de que a redução da jornada de trabalho resulta significativas
melhorias à saúde do trabalhador parece demonstrar que nada mais há a discutir a
respeito da implementação da medida.
O direito à saúde, garantido pelo art. 6º da Constituição Federal, cláusula pétrea,
deve, de per si, isentar de quaisquer dúvidas os partícipes do movimento pela redução
da jornada de trabalho. É direito dos trabalhadores, não obstante, a “redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 7º,
XXII).
Conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos
e dever do Estado, pelo que qualquer ato omissivo ou negativo no sentido de limitar o
acesso à saúde implica conduta inconstitucional que deve ser duramente repreendida e
repudiada. Questão de relevância pública, as ações de execução do direito à saúde
incumbem não apenas ao Poder Público, mas igualmente às pessoas físicas e jurídicas
de direito privado (art. 197)(23).
Indefectível, portanto, a lúcida conclusão de Sebastião Geraldo de Oliveira no sentido
de que no âmbito do Direito do Trabalho, à luz dos arts. 196 e 197 da Constituição
(20) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, p. 365.
(21) “Numa pesquisa recente patrocinada pela ‘ISMA’ (International Stress Management Association), que verificou
a questão nos Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, Israel, Japão, China, Hong Kong e em Fiji, demonstrou-se
que ocupamos segundo lugar em número de trabalhadores acometidos pela ‘Síndrome de Burnout’. Entre os
trabalhadores brasileiros, apurou-se que 70% são afetados pelo stress ocupacional e 30% do total estão vitimados
pela ‘Síndrome de Burnout’. No Japão estes números se elevam. Na terra do sol nascente 85% dos trabalhadores são
estressados crônicos e 70% deles manifestam a ‘Síndrome de Burnout’.” FONSECA, Ricardo Tadeu Marques. Saúde
mental para e pelo trabalho. In: REZENDE, Euvânia de Almeida; PENIDO, Laís de Oliveira; BOJART, Luiz Eduardo
Guimarães (coords.). Anais 2º congresso internacional sobre saúde mental no trabalho, p. 174.
(22) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direio do trabalho, p. 832.
(23) “Art. 196. Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos a ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” BRASIL.
Constituição Federal (1988).
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Federal, “(...) a manutenção do ambiente de trabalho saudável é direito do trabalhador
e dever do empregador”(24).
Nos termos já indicados, ademais, a redução do número de acidentes ou doenças
do trabalho não representa benefício apenas ao trabalhador, mas também vem a significar
grande economia aos empregadores, poupados de desembolsar quantias vultosas a título
indenizatório. Como é cediço, a Constituição Federal atribui ao empregador a
responsabilidade, havendo dolo ou culpa, de indenizar o empregado, vítima de doença
profissional ou acidente do trabalho (art. 7º, XXVIII)(25).
A ISMA dos Estados Unidos da América, segundo Ricardo Tadeu Marques da
Fonseca, aponta dispêndio pelas empresas norte-americanas de cerca de US$ 300 bilhões,
anualmente, em razão do absenteísmo relacionado à saúde e das indenizações cobradas
judicialmente por trabalhadores vítimas de danos causados pelo estresse profissional(26).
Aos cofres públicos, a diminuição dos índices de acidentes e doenças do trabalho
representa também marcante economia, porquanto se desonera a Previdência Social diante
da menor incidência de diminuições e perdas da capacidade laborativa pela classe operária.
Soa de fácil arremate a premissa de que o sujeito submetido à jornada de trabalho
menos extensa, de limitação precisa, se vê mais descansado e distante das moléstias
acessórias ao estresse laboral, tais como depressão e síndromes das mais diversas(27).
Evidente que trabalhadores mais descansados e menos assolados por doenças e
acidentes envolvem-se com as atividades ocupacionais de forma mais prolífica, o que
gera meio ambiente laboral propício ao incremento da própria produtividade. Como
ensina Evaristo de Moraes, a redução da jornada de trabalho sugere aumento e melhoria
da produtividade:
Todas as vezes que o homem excede o limite das suas forças, provocando
fadiga, aparece uma sensação penosa, que modifica a quantidade e a qualidade
das coisas produzidas. Ora, essa perda de energia é, evidentemente, prejudicial
à sociedade.(28)
(24) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, p. 119.
(25) Às empresas, a diminuição dos riscos da infortunística do trabalho tornou-se necessidade econômica, de vez
que a Constituição Federal atribui ao empregador a responsabilidade, havendo dolo ou culpa, de indenizar o
empregado, vítima de doença profissional ou acidente do trabalho (art. 7º, XXVIII). DELGADO, Mauricio Godinho.
Curso de direito do trabalho, p. 832.
(26) FONSECA, Ricardo Tadeu Marques. Saúde mental para e pelo trabalho. In: REZENDE, Euvânia de Almeida;
PENIDO, Laís de Oliveira; BOJART, Luiz Eduardo Guimarães (coords.). Anais 2º congresso internacional sobre saúde
mental no trabalho, p. 175.
(27) “A observação e a experimentação têm demonstrado que tudo que perturba a atenção diminui a energia do
movimento e demora o tempo da reação nervosa. Sob a ação da fadiga, os movimentos são menos enérgicos. (Os
Gregos não estabeleciam, na sua língua tão bem dotada, nenhuma distinção entre dor e fadiga: — quem o notou foi
Cícero). Juntando-se a fadiga e outras condições suscetíveis de deprimir a nutrição, como a falta de ar respirável, o
excessivo calor ou frio intenso, a falta de alimentação sadia, etc., é de imaginar como se deprime a energia humana
e como essa depressão orgânica reage na produção industrial.” MORAES, Evaristo de. Curso de direio do trabalho,
p. 832, p. 84-85.
(28) MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, p. 87 e 832.
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Pelo ora exposto, tem-se que o maior acesso à saúde gerado pela redução da
jornada de trabalho representa benefício ao trabalhador e ao empregador. Daí dizer, sem
medo de errar, que estava certo Mozart Victor Russomano ao aduzir: “a fixação de uma
jornada razoável de trabalho é indispensável à sobrevivência do trabalhador e ao êxito
do empreendimento econômico do empresário”(29).
Inclua-se dentre os benefícios proporcionados pela redução da jornada de trabalho
o fato de que, com mais tempo livre, o trabalhador põe-se diante da possibilidade de
estudar e renovar seus conhecimentos. Destarte, o tempo significa fomento à educação
e representa requisito valioso à qualificação da mão de obra. O meio ambiente do
trabalho povoado por indivíduos conscienciosos é de interesse múltiplo, patronal, obreiro
e social em geral.
A redução da jornada de trabalho permite às famílias maior contato e mais tempo
de convivência, de modo que às crianças se oportuniza a aproximação aos exemplos
parentais, fundamentais na construção do caráter e direção do futuro. Os trabalhadores
com o aumento do tempo livre podem reconstruir seus laços sociais e familiares, servindo
de referência a seus filhos(30).
Merece relevo, entre todo o exposto, a noção de que a redução da jornada de
trabalho trata-se de elemento capaz de assegurar efetividade ao Direito Social ao lazer,
assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, bem como previsto no art. XXIV da
Declaração Universal dos Direitos do Homem(31).
Cogente concluir que as mencionadas benfeitorias sociais e sanitárias propiciam a
construção de um meio ambiente laboral de qualidade, composto por indivíduos
qualificados, devidamente descansados e inseridos no convívio interpessoal de forma
construtiva.
3. Questões econômicas e políticas
Poderia, eventualmente, algum empresário ou intelectual orgânico ligado às classes
patronais argumentar que o aumento do valor da hora-trabalho ocasionado pela redução
da jornada de trabalho sem redução de proventos causaria o encarecimento da mão de
obra em detrimento da economia, a colocar-se, portanto, contra a proposta de redução
da jornada de trabalho sem a correspondente redução salarial. O argumento para tanto
seria que, caso levada a efeito, a redução obrigaria diversas empresas (especialmente as
de menor porte) a fecharem as portas por não suportarem o aumento nos gastos com a
(29) RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de direito do trabalho, p. 244.
(30) SILVA, Alessandro da. Duração do trabalho: reconstrução à luz dos direitos humanos. In: SILVA, Alessandro
da; MAIOR, Jorge Luiz Souto; FELIPPE, Kenarik Boujikian; SEMER, Marcelo (coords.). Direitos humanos: essência
do direito do trabalho, p. 242/243.
(31) “Art. XXIV. Todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e
a férias remuneradas periódicas.” ONU. Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948.
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folha de pagamento. O aumento nos custos do trabalho, ademais, teria de, inevitavelmente,
ser repassado à mercadoria final. O país, por todo o exposto, se tornaria menos
competitivo no cenário internacional.
De se destacar, de todo modo, que uma das mais completas análises acerca dos
efeitos da redução da jornada de trabalho sobre o emprego foi desenvolvida pelo francês
Freyssinet e muito bem destrinchada em português por Dal Rosso.
Para Dal Rosso, segundo Freyssinet, quanto ao tempo de funcionamento das máquinas,
a redução permite às empresas que ampliem o tempo de utilização dos equipamentos e
os horários de operação, o que reduz o custo unitário do serviço. Quanto à compensação
salarial, conclui que o salário afeta a demanda, ou seja, a diminuição de jornada sem
perda salarial aumenta a renda disponível na sociedade e, consequentemente, a demanda,
obedecendo à máxima fordista de transformar os operários em potenciais consumidores.
O aumento de produtividade, por seu turno, resulta sistematicamente da diminuição das
horas de atividade, de modo que há uma relação inversamente proporcional entre duração
e produtividade do trabalho(32).
Proposta como meio de criação de postos de trabalho, pelos cálculos do DIEESE
— Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a redução da
jornada de quarenta e quatro para quarenta horas semanais teria o potencial de gerar
cerca de 2.252.600 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil e seiscentos) novos postos
de trabalho no país(33).
A economia brasileira apresenta atualmente condições favoráveis a esta redução,
pois, de acordo com cálculos formulados pelo DIEESE, o aumento da produtividade da
indústria, entre 1990 e 2000, foi de 113% e, nos primeiros anos do século XXI, os
ganhos de produtividade foram de 27%(34).
Por outro lado, a redução da jornada de trabalho na proporção de 9,09%, ou seja,
de quarenta e quatro para quarenta horas semanais, acarretaria aumento do custo total
da produção em apenas 1,99%(35). Constata-se, portanto, que em comparação ao crescimento da economia e da produtividade nas últimas décadas, se trata de elevação extremamente baixa de custos, os quais, em curto prazo, poderão ser sentidos pelo
empregador, mas, ao longo do tempo, revelar-se-ão fundamentais ao fomento do mercado
interno e externo.
A assertiva patronal de que a redução da jornada de trabalho implicaria aumento
de custo à produção teve origem há tempos. Utilizado mais precisamente desde a década de
1920, se prestou a tentar barrar a proibição do trabalho de crianças de cinco e seis
anos, e a impedir a conquista operária do direito de férias. Veja-se que, ainda em 1922,
(32) ROSSO, Sadi dal. O debate sobre a redução da jornada de trabalho, p. 47. Obra em referência: FREYSSINET,
Jacques. Le temps de travail en mièttes.
(33) DIEESE. Argumentos para a discussão da redução da jornada de trabalho no Brasil sem redução do salário, p. 5.
(34) DIEESE. Argumentos para a discussão da redução da jornada de trabalho no Brasil sem redução do salário, p. 5.
(35) DIEESE. Argumentos para a discussão da redução da jornada de trabalho no Brasil sem redução do salário, p. 4.
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os operários da fábrica Votorantim, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo,
protestavam pelo desrespeito do limite de oito horas para o trabalho de crianças. O
texto de um volante publicado pelo Comitê de Greve da fábrica denuncia os terrores
das razões da greve e as abomináveis atitudes dos patrões:
Hoje, ainda hoje, mais um crime revoltante acaba de perpetrar-se naquela
bastilha: Centenares de crianças que ali se estiolam na seção de fiação, cansadas
de serem exploradas miseravelmente e, ultimamente, coagidas a trabalhar 9
horas por dia, resolveram abandonar o trabalho, para fazerem respeitar a
jornada de 8 horas. Foi quanto bastou para que os janízaros, chefiados pelo
imbecil que responde ao chamado de Pereira Ignácio, trancassem todas as
portas e janelas da fábrica, querendo, assim, evitar que os pequenos mártires
do trabalho pudessem regressar a seus lares.(36)
As despesas com a mão de obra no Brasil, outrossim, já são das mais baixas do
mundo. O DIEESE demonstra que o custo na Coréia do Sul, país que mais se aproxima
dos valores brasileiros, é três vezes maior que o do Brasil. O diferencial na competitividade internacional não está radiado tão somente no custo da mão de obra, assim
fosse, os Estados Unidos e o Japão estariam entre os países menos competitivos do
planeta. Enquanto o custo horário da mão de obra dos trabalhadores ligados à produção
na Indústria Manufatureira no Brasil é de US$ 4,10, nos Estados Unidos e no Japão é
de US$ 23,70 e US$ 21,80, respectivamente.
Para que o país seja de fato competitivo internacionalmente, portanto, é importante
que disponha de economia interna bem desenvolvida, com taxas de desemprego retraídas,
mais fiel distribuição de renda, trabalhadores mais saudáveis e instruídos, aumento na
produtividade e nas taxas de consumo etc. Elementos todos que se aproximam da realidade ao se pensar a redução da jornada de trabalho como medida possível e decente(37).
Além de estar demonstrado que a redução da jornada de trabalho, da maneira
como está sendo proposta, não acarretaria aumento de custos nocivo ao empregador ou
à competitividade internacional, bem pondera Dal Rosso(38) que, um notório aumento
de produtividade resulta sistematicamente da diminuição das horas de atividade, de
modo que há uma relação inversamente proporcional entre duração e produtividade do
trabalho. Mostra-se indene de dúvidas a constatação de que o trabalhador inserido em
jornada menos extensa produz mais, eis que mais disposto. O trabalho desenvolvido
longamente leva à fadiga física e psíquica, o que acarreta queda do rendimento, acúmulo
de ácido lático no organismo e a consequente insegurança do trabalhador.
Os ganhos de produtividade e o tempo livre gerados pela automação dos meios
de produção podem ser apropriados de diversas formas. O líder trabalhista Green(39)
(36) PINHEIRO, Paulo Sérgio; HALL, Michael M. A classe operária no Brasil: 1889-1930 — condições de vida e de
trabalho, relações com os empresários e o Estado, p 124.
(37) DIEESE. Argumentos para a discussão da redução da jornada de trabalho no Brasil sem redução do salário, p. 6/7.
(38) ROSSO, Sadi dal. O debate sobre a redução da jornada de trabalho, pp. 52/53.
(39) HANNICUTT, Benjamin Kline; MCGAUGHEY, Willian (eds.). Society for the reduction of human labor newsletter.
1992-1993, v. 3, # 1, p. 14, citado por RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos, p. 244.
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assevera: “o tempo livre virá. A única escolha é o desemprego ou o lazer.” Este tempo
livre será distribuído sempre de acordo com a correlação de forças entre as classes
sociais. Podem ser incorporados aos lucros ou aos juros, beneficiando apenas os empresários, ou, por outro lado, podem provocar a queda dos preços, beneficiando a sociedade
em geral, e permitir a redução da jornada de trabalho.
Deste modo, a redução em tela é instrumento que permite a participação dos trabalhadores na distribuição dos ganhos de produtividade gerados pelo acúmulo científico
e esforço contínuo de gerações, mérito de toda sociedade, tratando-se de instrumento
eficaz à redistribuição de renda no país, elemento fundamental ao fomento do poder
aquisitivo da população em geral(40). Argumenta Ricardo Tadeu Marques da Fonseca:
(...) há que se garantir critérios de distribuição de riquezas para que o crescente
impulso qualitativo e quantitativo da capacidade produtiva, não se inviabilize
pela derrocada da capacidade de consumo do também crescente exército de
reserva.(41)
A redução da jornada de trabalho, ademais, há de significar que o trabalhador
poderá fruir dos benefícios da automação, a qual deve se expressar como fator de valorização do trabalho humano e não de precarização, afinal, a tecnologia tem de se manifestar
como uma conquista coletiva, um bem concedido à humanidade. Delgado complementa
ao aludir que “a criação de empregos novos em face do encurtamento da duração do
trabalho seria fundamental mecanismo de democratização do progresso científico e
tecnológico alcançado pela humanidade nas últimas décadas”(42).
Com mais tempo livre e instituído de maior poder de compra, o trabalhador tem
acesso a serviços de lazer, cultura, esporte, estética e outros, pelo que aumentará a
demanda de emprego também no setor de serviços.
A Constituição Federal de 1988 enseja a valorização social do trabalho, elencado
como um dos fundamentos da República (art. 1º, IV), tratando-se de Direito Social (art.
6º), sobre o qual deverão apoiar-se e ordem econômica (art. 170) e a ordem social
(art. 193). Tem-se, por conseguinte, como obrigatória a sujeição destas últimas ao
primado do trabalho, pelo que:
A dignificação do trabalho inverte a ordem de apreciação, colocando o homem
como valor primeiro, em função do qual está estruturada a ordem econômica
e social.(43)
O Brasil é signatário da Convenção n. 155 da OIT, que dispõe sobre segurança e
saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho. Com base nisto, Sebastião Geraldo
(40) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho, p. 834.
(41) FONSECA, Ricardo Tadeu Marques. Saúde mental para e pelo trabalho. In: REZENDE, Euvânia de Almeida;
PENIDO, Laís de Oliveira; BOJART, Luiz Eduardo Guimarães (coords.). Anais 2º congresso internacional sobre saúde
mental no trabalho, p. 177.
(42) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho, p. 834.
(43) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, p. 64.
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de Oliveira exalta postura contemporânea de se adaptar o trabalho ao homem, nos
termos do que determina o art. 5º, b(44), do Tratado em apreço. Os equipamentos, a
duração do trabalho, as formas de organização e processos produtivos devem ser
ajustados às capacidades físicas e mentais dos trabalhadore(45).
O combate ao desemprego e o fomento à economia nacional podem ser conquistados sem se lançar mão da flexibilização do Direito do Trabalho. Sindicatos de trabalhadores, principais afetados pelas longas jornadas e contratação flexível, bem afirmam
que a economia deve estar a serviço da população, e que a redução da jornada é necessária
à interrupção da marginalização criada pelo desemprego e precarização das condições
de trabalho, fruto de sua desregulamentação.
4. Dialética entr
eocupação
entree meio ambiente do trabalho e meio ambiente geral: a pr
preocupação
com a qualidade de vida do trabalhador
Nos termos do que define o art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.938(46), de 31 de agosto
de 1981, entende-se por meio ambiente “o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas”.
A Constituição Federal de 1988 assimila este o conceito jurídico aberto de meio
ambiente e determina, pelo caput do art. 225, que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Em face da regulamentação legal, aduz Raimundo Simão de Melo serem dois os
objetos de tutela ambiental: “um imediato — a qualidade do meio ambiente em todos
os seus aspectos — e outro, mediato — a saúde, segurança e bem-estar do cidadão,
expresso nos conceitos vida em todas as suas formas (Lei n. 6.938/1981, art. 3º, inciso
I) e qualidade de vida (CF, art. 225).”(47)
No que tange especificamente ao meio ambiente laboral, a proteção da saúde,
segurança e bem-estar dos trabalhadores é assegurada pelo art. 7º, inciso XXII, da
(44) “Art. 5º A política à qual se faz referência o art. 4º da presente Convenção deverá levar em consideração as
grandes esferas de ação que se seguem, na medida em que possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores e
o meio ambiente de trabalho: (...) b) relações existentes entre os componentes materiais do trabalho e as pessoas que o
executam ou supervisionam, e adaptação do maquinário, dos equipamentos, do tempo de trabalho, da organização
do trabalho e das operações e processos às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores. (...).” OIT. Convenção
n. 155. Ratificada pelo Brasil em 18.5.1992, vigente desde 18.5.1993. SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT e
outros tratados, p. 274-275.
(45) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, p.81.
(46) Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá
outras providências.
(47) MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e saúde do trabalhador: responsabilidades legais, dano
material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de uma chance, prescrição, p. 25.
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Constituição Federal, que garante a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança”.
Ao se pensar a proteção do trabalhador em relação ao meio ambiente laboral, faz-se relevante notar que, como ensina Sebastião Geraldo de Oliveira, a evolução da
medicina do trabalho divide-se em quatro etapas: medicina do trabalho (início por
volta de 1830), saúde ocupacional (início por volta de 1950), saúde do trabalhador
(início por volta de 1970), qualidade de vida do trabalhador (início por volta de
1985) (48).
Nas palavras de Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, é apenas a partir do último
terço do século XX quando se verifica que o trabalho “é cenário de várias questões que
afetam a psique do trabalhador e que urge a prevenção sobre o meio ambiente relacional
do trabalho ou dos chamados riscos que podem sobre ele incidir”(49).
As atenções antes restritas à proteção da integridade física do trabalhador como
peça fundamental da produção voltam-se à manutenção de sua saúde psíquica a fim de
assegurar a satisfação do indivíduo como ente polivalente, integrado a convivências múltiplas.
A exaltação da qualidade de vida no meio ambiente laboral ganha destaque quando se
iniciam os processos de valorização social do trabalho (art. 170 da Constituição Federal) e
de dignificação do ser humano como tal (art. 1º, III, da Constituição Federal)(50).
Demonstra-se mais clara a noção de que do indivíduo contempla a um só tempo
os indissociáveis papéis de trabalhador e de ente participativo da vida social, de modo
que o anseio por qualidade de vida se espalha por todos os âmbitos de sua existência,
inclusive o laboral. A este respeito, observa Sebastião Geraldo de Oliveira:
Aliás, cada vez mais se observa que não é possível isolar o homem-trabalhador
do homem-social, como se o trabalhador pudesse deixar no portão de entrada
da empresa toda a sua história pessoal, ou se na saída retirasse do corpo
físico e mental toda a carga de significado imposta pelo dia de trabalho.
Atualmente, o homem não busca apenas a saúde no sentido estrito, anseia
por qualidade de vida; como profissional não deseja só condições higiênicas
para desempenhar sua atividade, pretende qualidade de vida no trabalho.(51)
(48) “As primeiras preocupações foram com a segurança do trabalhador, para evitar a agressão mais visível dos
acidentes do trabalho; posteriormente, buscou-se o apoio da medicina do trabalho para curar as doenças ocupacionais;
em seguida, ampliou-se a pesquisa para a higiene industrial, visando a prevenir as doenças e garantir a saúde
ocupacional; mais tarde, o questionamento passou para a saúde do trabalhador, na busca do bem-estar físico,
mental e social. Agora, pretende-se avançar além do paradigma da saúde do trabalhador: busca-se a integração deste
com o homem, o ser humano dignificado e satisfeito com a sua atividade, que tem vida dentro e fora do ambiente
de trabalho, que pretende, enfim, qualidade de vida no sentido amplo.” OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção
jurídica à saúde do trabalhador, p. 63.
(49) FONSECA, Ricardo Tadeu Marques. Saúde mental para e pelo trabalho. In: REZENDE, Euvânia de Almeida;
PENIDO, Laís de Oliveira; BOJART, Luiz Eduardo Guimarãe (coords.). Anais 2º congresso internacional sobre saúde
mental no trabalho, p. 182.
(50) A contemporânea concepção de meio ambiente equilibrado como elemento garantidor da qualidade de vida
encontra amparo legal no já citado art. 225, caput, da Constituição Federal.
(51) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, p. 63.
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Ricardo Tadeu Marques da Fonseca leciona que a efetivação da qualidade de vida
do trabalhador ultrapassa os parâmetros da interação homem-máquina, determinando-se de acordo com parâmetros colhidos desde as relações interpessoais desenhadas pela
organização do trabalho até as circunstâncias gerais de manutenção do trabalho(52).
Segundo Sebastião Geraldo de Oliveira:
No enfoque global verificam-se todos os fatores que interferem no bem-estar
do empregado. Não só o posto de trabalho, mas tudo que em está em volta,
o ambiente de trabalho. E não só o ambiente físico, mas todo o complexo de
relações humanas na empresa, a forma de organização do trabalho, sua duração,
os ritmos, os turnos, os critérios de remuneração, as possibilidades de
progresso, o “clima” organizacional, a satisfação dos trabalhadores etc.(53)
O direito constitucional ao meio ambiente laboral equilibrado como elemento
garantidor da qualidade de vida do trabalhador se efetiva, destarte, a partir da dialética
que trava com o meio ambiente em geral e com a qualidade de vida do cidadão como
tal. Inviável o meio ambiente do trabalho equilibrado caso desequilibrado se constate o
panorama ambiental geral no qual se insira o trabalhador enquanto cidadão. Verdadeira
a recíproca.
Uma vez garantida qualidade do meio ambiente em seus aspectos sociais, sanitários,
políticos e/ou econômicos (objeto imediato da tutela ambiental), tem-se por efetivados
o bem-estar, a saúde e a segurança dos cidadãos, expressos nos conceitos de vida em
todas as suas formas e qualidade de vida (objeto mediato da tutela ambiental).
Neste contexto, ganha relevância toda a carga argumentativa exposta acerca da
redução da jornada de trabalho sem redução salarial, indicada no presente artigo como
elemento equilibrador dos contextos ambientais gerais e laborais. Os benefícios sociais,
de saúde, políticos e econômicos sugeridos pela medida em comento têm o potencial
de refletir no meio ambiente em geral de modo a assegurar o equilíbrio do meio ambiente
de trabalho e qualidade de vida do trabalhador.
Em outras palavras, a redução da jornada de trabalho como ora se apresenta passa
a ser elemento assegurador da efetividade do caput do art. 225, e do inciso XXIII do
art. 7º, ambos da Constituição Federal, bem como de todos os demais dispositivos
legais atinentes direta ou indiretamente à qualidade de vida no meio ambiente laboral.
5. Ciclo virtuoso
O meio ambiente do trabalho e o meio ambiente externo no qual se insere o
trabalhador se intercomunicam, sendo certo que um tem aval de causar relevantes
(52) FONSECA, Ricardo Tadeu Marques. Saúde mental para e pelo trabalho. In: REZENDE, Euvânia de Almeida;
PENIDO, Laís de Oliveira; BOJART, Luiz Eduardo Guimarães (coords.). Anais 2º congresso internacional sobre saúde
mental no trabalho, p. 172.
(53) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, p. 64.
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influências nas configurações do outro. Necessária, portanto, a atenção simultânea a
ambos a fim de se garantir a manutenção da qualidade de vida do trabalhador, sob pena
de se incorrer em ciclo vicioso nocivo ao desenvolvimento nacional. É o que indica
Sebastião Geraldo de Oliveira:
E mais ainda. Não só o ambiente da empresa, mas o ambiente externo em
que vive o trabalhador. O operário que ganha mal, inevitavelmente, alimenta-se mal e mora mal, sem descanso satisfatório. Como ganha pouco, é obrigado
a estabelecer residências nas regiões periféricas, distantes dos locais de trabalho,
o que adiciona, ainda, o desgaste do longo período diário em deslocamento
incômodo, subtraindo o tempo que poderia ser aproveitado no repouso,
convivência familiar e lazer. Consequentemente, esse operário terá desgaste
acelerado (por não repor as calorias que despende no trabalho), baixa
produtividade, menos resistência imunológica, mais doenças e mais ausências
no trabalho, continuando, por tudo isso, a ganhar mal, sem perspectivas de
promoção, tendo de se conformar com as tarefas mais pesadas e desqualificadas, quando não perde o emprego, prosseguindo, assim, o ciclo vicioso
e tormentoso da pobreza...(54)
O que se intenta demonstrar, é que a redução da jornada laboral sem redução
salarial tem o potencial de iniciar um ciclo virtuoso e efetivar-se como elemento concretizador da qualidade de vida no meio ambiente do trabalho em geral, não só em termos
sanitários e biológicos, mas sociais, políticos e econômicos.
Exposto à jornada de trabalho reduzida, o trabalhador vê-se diante da possibilidade
de renovar suas energias físicas e mentais, a distanciar-se, portanto, do absenteísmo e
das armadilhas da infortunística do trabalho relacionadas à fadiga e estresse. O meio
ambiente laboral assim designado oportuniza não somente melhoria às condições de
saúde dos trabalhadores, mas também ao meio ambiente em geral por meio da desoneração da previdência e economia aos empregadores sujeitos a adimplir indenizações
em função de perdas ou diminuições na capacidade laborativa de empregados acidentados.
O tempo destinado ao lazer, contato com a família, estudos e convívio social em
geral, reflete no aumento da produtividade, pois é certo que o trabalhador descansado e
qualificado produzirá muito mais e melhor, o que se verifica pela relação inversamente
proporcional entre duração e produtividade do trabalho.
A manutenção dos salários, por seu turno, significa a valorização da hora trabalhada,
o que, somado à distribuição de renda radiada nas contratações necessárias ao
preenchimento das vagas criadas pela redução da jornada, representa aumento do poder
aquisitivo da população.
A elevação da produtividade verificada em função do trabalho prestado por empregados mais descansados e qualificados será consumida por esta população com maior
(54) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, p. 64.
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poder de compra. O aumento da produtividade e o aumento da demanda, portanto, se
retroalimentam.
Ao constatar que a redução da jornada resultará aumento da produtividade, tanto
pelo fato de o trabalhador estar mais descansado, quanto pelo aumento na demanda, o
empregador percebe que é maior o benefício de contratar novos empregados do que de
intensificar a jornada dos já contratados, ou estendê-las em horas extraordinárias de
trabalho, caras ao empregador e penosas ao empregado.
Conforme bem anuncia Michel Miné, em linhas gerais, a redução da jornada de
trabalho, diante de seus efeitos acima indicados, resulta em efetivação dos direitos
fundamentais ao emprego, à liberdade de empreender, e dos direitos humanos de
dignidade, vida familiar normal, vida pessoal, liberdade do trabalho, igualdade e saúde
no trabalho(55).
Ganha oportunidade a Recomendação n. 116, de 1962, que sugere a redução
progressiva da duração do trabalho até alcançar quarenta horas semanais, com severas
restrições à prorrogação da jornada normal. Saliente-se, ademais, a tendência fixada pela
Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU-1948), no sentido da “limitação
razoável das horas de trabalho” (art. XXIV).
A redução da jornada de trabalho sem redução salarial dá coesão, destarte, a um
ciclo virtuoso assegurador da qualidade de vida à população e da prosperidade ao país,
a externar-se como representação da ambivalência do próprio Direito do Trabalho. Implica,
some-se, atuação positiva do Estado na efetivação do direito fundamental à saúde e à
valorização social do trabalho.
Conclusão
O estudo desenvolvido demonstra que a questão em debate é naturalmente
controvertida, eis que agita ânimos antagônicos dos agentes sociais.
A localização de consensos deve guiar-se, destarte, à luz dos princípios constitucionais de vida digna, valorização social do trabalho, saúde e meio ambiente equilibrado.
O desenvolvimento econômico não pode, jamais, dar-se em detrimento de tais
princípios.
A se pensar a ordem econômica fundada nos ditames da justiça social, tem-se que
a redução da jornada de trabalho sem redução salarial sugere impactos sociais, biológicos,
políticos e econômicos capazes de reverberar positivamente no âmbito específico do
meio ambiente laboral, bem como nas condições regentes do meio ambiente em geral.
Verifica-se, então, a fluidez do movimento dialético responsável pelo ritmo de
efetivação do ciclo virtuoso que funciona na concretização da qualidade de vida do
trabalhador.
(55) MINÉ, Michel. Droit du temps de travail, p. 169-181.
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A TUTELA COLETIVA DO
MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

Maria da Graça Bonança Barbosa(*)
A quem pertence o ar que respiro?
Cappelletti(1)

Introdução
A famosa frase do jurista italiano bem sintetizou a perplexidade dos operadores de
direito que frente aos novos interesses e direitos, não encontravam meios de tutela, pois
interesses e direitos que não eram de ninguém especificamente, não poderiam ser
postulados em juízo, em razão de o ordenamento jurídico ser estruturado para solucionar
apenas as demandas relativas a direitos individuais.
O presente artigo traça um comparativo entre a realidade que exigia a tutela daqueles
que eram chamados de novos interesses e direitos e a estruturação do ordenamento,
avançando sobre a própria cultura dos estudiosos e operadores do direito.
A questão ambiental é apontada como fundamental para a evolução que se seguiu
no âmbito do processo, não obstante as relações de consumo, antes sem qualquer
proteção, também fizessem parte das preocupações dos juristas a partir da segunda
metade do século XX.
O meio ambiente do trabalho é destacado como integrante do meio ambiente como
um todo e cuja proteção visa, tal como ocorre em todas as questões afetas à natureza e
à ecologia, a preservação da própria espécie humana.
Nesse contexto, são apresentadas duas premissas, como pressupostos para melhor
entender-se os conflitos relativos ao meio ambiente do trabalho, a transindividualidade e
a interconexão entre interesses e direitos objeto da tutela coletiva.
(*) Juíza do Trabalho da 15ª Região desde 1993, como titular da 4ª Vara de São José dos Campos desde 1998 e da 5ª Vara
de São José dos Campos desde 2010, tendo autuado como Juíza Convocada do TRT até 2008. É especialista em Direito
Civil, mestre em Direito do Trabalho e doutoranda em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo — SP.
(1) CAPPELLETTI. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de Processo, n. 5, p. 135.
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Finalmente, a conclusão pontua a importância do papel da jurisprudência em matéria
de meio ambiente do trabalho, na busca de soluções práticas que, mais que reparar,
efetivem interesses e direitos coletivos dos trabalhadores.
1. O descompasso entr
entree as lesões de massa e os or
ordenamentos
denamentos moldados para a tutela
do dir
eito individual
direito
As sociedades contemporâneas, marcadamente urbanas e consumistas, acarretaram
mudanças na vida dos homens, quanto às suas necessidades, interesses e direitos, pois
os atos humanos passaram a trazer riscos potenciais de danos às pessoas e ao meio
ambiente, fenômeno que se intensifica em todo o mundo no século XX e que passa a
ser objeto dos estudos de juristas italianos a partir da década de 70.
Mauro Cappelletti foi um dos juristas a chamar a atenção da comunidade jurídica
para a necessária proteção desses novos interesses e direitos(2), que envolviam não apenas
as pessoas, mas a própria natureza, como o ar que respiramos, bem como para o fato
de não ser mais suficiente que o Estado assegurasse apenas o direito subjetivo de ação.
A evolução da própria concepção de acesso à Justiça, que passou do conceito
meramente formal próprio dos Estados Liberais do final do século XVIII para um modelo
mais próximo de acesso a uma ordem jurídica justa(3), e ainda, de que o acesso à Justiça
é o mais elevado valor a ser considerado no processo, foi, assim, fundamental para
viabilizar a tutela dos novos interesses e direitos coletivos no sentido lato(4).
O processo na sua concepção individualista foi o principal obstáculo a ser
transposto, exigindo uma nova e criativa visão de institutos tradicionalmente concebidos
pela legislação, doutrina e jurisprudência, como a legitimidade de agir, o interesse
processual e os efeitos da coisa julgada, além da extensão do dano e a execução da
sentença, sendo necessária uma mudança da própria cultura jurídica, pois também
estratificados na mente dos operadores do direito.
A ideologia individualista, contrária à participação dos grupos intermediários na
vida da sociedade, positivada pela Constituição promulgada pela Emenda n. 1/1969(5) e
pelo art. 6º do CPC(6), também constituía uma barreira à defesa coletiva de interesses e
direitos que pertenciam exatamente a grupos, classes ou categorias e não a um individuo
plenamente identificado.
(2) CAPPELLETTI. Op. cit.
(3) A expressão é adotada por WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER;
DINAMARCO; WATANABE. Participação e processo, p. 135.
(4) A expressão “interesses e Direitos Coletivos em sentido lato” abrange a atual concepção de interesses e direitos
difusos, coletivos em sentido strictu e individuais homogêneos.
(5) O art. 153, § 4º da Constituição de 1969 tinha a seguinte redação: “A lei não poderá excluir da apreciação do
Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual.” (grifei)
(6) O art. 6º do CPC, ainda vigente, dispõe: “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei.”
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Assim era a própria concepção do processo que teria de ser alterada para viabilizar
a tutela dos novos interesses e direitos coletivos — decorrência do fato de o processo e
seus principais institutos e, em especial, a ação, terem sido concebidos a partir da teoria
individual e liberal do século XIX(7), cuja origem foi fundada nas duas Revoluções
Liberais do século XVIII nos Estados Unidos e na França, nos anos de 1779 e 1789,
respectivamente.
A “herança individualista marca ainda hoje os instrumentos com que costumamos
operar”, como constatou Barbosa Moreira que ainda fez, com perspicácia, uma avaliação
sobre como os operadores do direito estudavam e aplicavam as normas jurídicas:
[...] as concepções tradicionais miravam em regra situações de confronto entre
indivíduos isolados, ou dispostos em grupos bem definidos. Do legislador
esperava-se que disciplinasse, e do juiz que declarasse, direitos e obrigações
atribuídos em termos bem precisos a titulares fáceis de identificar. Era a uma
pessoa, ou a um número conhecido e fechado de pessoas, que se reservava o
lugar de honra, assim nas vicissitudes jurídicas puramente particulares, como
nos episódios que envolviam o Estado, ele próprio convertido, pelo requinte
da técnica, em pessoa singular.(8)
Interesses e direitos coletivos estão ligados a uma coletividade, que podem se
apresentar com titulares indetermináveis, tal como ocorre nas questões relativas ao
meio ambiente que, mesmo localizadas no espaço, têm consequências que se irradiam
para toda a comunidade e, agora já se admite, para todo o mundo, ou ainda serem
pertinentes a titulares determináveis, integrantes de grupos, classes ou categorias que
unem determinadas pessoas em razão de uma comunhão de interesses.
Ou seja, se os novos interesses e direitos eram coletivos e, portanto, em boa parte
pertencente a grupos, classes e categoriais de pessoas, e se somente o indivíduo era
detentor do direito de ação e, ainda assim, para defender direito próprio, sendo a exceção
a legitimação extraordinária, a consequência é que os interesses coletivos não seriam
tutelados, pois não chegariam sequer ao Judiciário.
Nesse sentido, usando um tom até mesmo pessimista, mas que serviu para motivar
os mais atentos juristas, asseverou Mauro Cappelletti:
[...] continuar, segundo a tradição individualista do modelo oitocentista, a
atribuir direitos exclusivamente a pessoas individuais — como, por exemplo,
ao proprietário vizinho, no caso de abusiva construção edilícia, ou ao
adquirente pessoalmente prejudicado no caso da fraude alimentar perpetrada
em larga escala por um fabricante — significaria tornar impossível uma efetiva
proteção jurídica daqueles direitos, exatamente na ocasião em que surgem
como elementos cada vez mais essenciais para a vida civil.(9)
(7) Nesse sentido, ver CAPPELLETTI. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de
Processo, n. 5, p. 129.
(8) MOREIRA. A proteção jurídica dos interesses coletivos. In: Temas de direito processual civil. 3. série, p. 173.
(9) CAPPELLETTI. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de Processo, n. 5, p. 131.
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E Barbosa Moreira, jurista foi atento à realidade social e de visão vanguardista do
direito, demonstrou sua preocupação frente a um sistema processual concebido e
manejado para a solução do conflito individual e que, portanto, não possibilitava a
defesa de interesses e direitos coletivos, afirmando:
[...] tem sabor de lugar-comum a observação de que a estrutura clássica do
processo civil, tal como subsiste na generalidade dos ordenamentos de nossos
dias, corresponde a um modelo concebido e realizado para acudir fundamentalmente a situações de conflito entre interesses individuais. O campo de
eleição dos instrumentos tradicionais de tutela judiciária é o das relações
obrigacionais, com a rotineira contraposição entre duas pessoas, uma das
quais se atribui a condição de credora e reclama do suposto devedor certa
prestação.(10)
A concepção filosófica do homem enquanto ser abstrato, e nessa condição sujeito
de direitos proclamados e formalmente declarados, cede lugar para outra dimensão em
que não se concebe mais esse homem como ser ausente de concretude, mas sim o
homem enquanto cidadão, trabalhador, pessoa, em suas múltiplas perspectivas e
necessidades, o que é corroborado pela lição trazida do direito comparado por Humberto
Theodoro Júnior:
Trocker, analisando as Constituições da Alemanha e da Itália, assinalou, com
toda precisão, que a imagem do homem, naquelas cartas, não era mais a do
indivíduo solitário e isolado, que decidia soberanamente seu destino, mas sim
“quella della persona umana dotata si de un proprio valore, ma legata da
vincoli ed impegni allá comunità in cui vive”.(11)
Essa mudança de perspectiva do homem, primeiro filosófica e depois jurídica,
ocorrida no momento em que os direitos sociais e, portanto, coletivos, foram inseridos
nas principais declarações de direitos internacionais e, finalmente, consagrada pelas
modernas Constituições do século XX, não mais se coadunava com o modelo processual
cristalizado por meio das grandes codificações, inspiradas pela concepção individualista,
racionalista e positivista do século XIX.
Se a teoria do direito e do processo eram concebidas com base no indivíduo, os
juristas também tinham uma visão individualista do ordenamento e é por essa razão
que Barbosa Moreira falava em iniciar um “trabalho de adaptação” e de um “esforço de
imaginação criadora” para possibilitar a tutela de interesses cuja “dimensão extravasava a
dimensão interindividual”(12) e Ada Pellegrini Grinover conclamava os demais processualistas a terem “a coragem intelectual de admitir que hoje afloram no processo situações
diversas daquelas que constituíam o suporte dos institutos tradicionais”(13).
(10) MOREIRA. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados
“interesses difusos”. In: Temas de direito processual civil, p. 110.
(11) THEODORO JÚNIOR. Relatório geral luso-americano para o tema Azioni popolari e azioni per la tutela di
interessi collettivi. In: VII Seminário Internazionale Formazione a Caratteri del Sistema Giuridico Latinoamerico, p. 4.
(12) Ibidem, p. 10.
(13) GRINOVER. A problemática dos interesses difusos. In: A tutela dos interesses difusos, p. 42.
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Diagnóstico elaborado por Grinover mostrou que as mudanças que se faziam
necessárias deveriam ser realizadas na esfera da legitimação, do interesse de agir, na
representação e na substituição processual, na exigência de ciência bilateral dos atos do
processo, do contraditório, dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Esses
institutos continuavam a ser de grande importância na regulação das relações interindividuais e também do Estado com o indivíduo, mas não se adaptavam, “em sua
configuração tradicional, às novas situações”, em que se achavam envolvidas “coletividades
mais ou menos amplas de pessoas”(14).
Para Mariz de Oliveira, essas outras questões também deveriam ser enfrentados na
busca da tutela coletiva de direitos, como as garantias processuais das partes, o ressarcimento do dano coletivo, a execução e os poderes do juiz, admitindo que “todas essas
indagações não podem ser respondidas de pronto, merecendo muito estudo, muita
meditação e, sobretudo, devendo ser as respostas submetidas ao crivo da experiência”(15).
O principal obstáculo que teve de ser superado para tutela dos novos interesses e
direitos coletivos foi, assim, a própria natureza do processo, individualista, por meio
do qual apenas direitos subjetivos eram tutelados, não comportando a defesa de interesses
de grupos, classes ou categorias de pessoas.
2. O dir
eito à defesa e pr
oteção do meio ambiente por meio da tutela coletiva
direito
proteção
As questões ambientais tiveram, sem dúvida, papel de destaque para que se envidassem estudos e esforços para dotar o processo de instrumentos para tutela coletiva,
pois a acelerada degradação do meio ambiente, impulsionada pelo consumo de massa,
passou a ter um apelo universal para todos os povos, a partir da segunda metade do
século XX.
O fundamento constitucional para defesa dos interesses e direitos coletivos era
uma das preocupações de Ada Pellegrini Grinover, que afirma que a “individualização
desses novos direitos, como o direito ao ambiente, à saúde e à informação”, poderia ser
objeto de regulação expressa na Constituição ou “defluir do ordenamento, independentemente de regras constitucionais expressas”(16).
No rol dos exemplos trazidos por Ada Pellegrini Grinover, de normas constitucionais que tutelavam interesses coletivos, estava o da Constituição italiana, art. 9º, inciso
II, que dispunha sobre a paisagem e o patrimônio histórico e artístico daquela nação, e
o art. 32, inciso I, que tutelava a saúde como direito fundamental do indivíduo
e interesse da coletividade(17).
(14) GRINOVER. A problemática dos interesses difusos. In: A tutela dos interesses difusos, p. 37.
(15) OLIVEIRA JUNIOR. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos. In: GRINOVER. A tutela dos interesses difusos,
p. 27.
(16) GRINOVER. A problemática dos interesses difusos. In: A tutela dos interesses difusos, p. 34.
(17) GRINOVER. A problemática dos interesses difusos. In: A tutela dos interesses difusos, p. 34 e nota 13.
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Essas disposições da Constituição italiana foram igualmente objeto da atenção de
Mauro Cappelletti ao referir que já existiam estudos “sobre a afirmação, por exemplo,
da existência, no Direito Italiano, de ‘um direito constitucional à preservação do meio
ambiente’, tendo como base normativa os arts. 9º e 32 da Constituição”(18).
José Carlos Barbosa Moreira também apontava a “recente Carta espanhola”, que
em mais de um dispositivo tutelava interesses e direitos coletivos, mencionando:
[...] o art. 45, segundo o qual “todos têm o direito de desfrutar de um meio
ambiente adequado ao desenvolvimento da pessoa, assim como o dever de
conservá-lo” e “os poderes públicos velarão pela utilização racional de todos
os recursos naturais, com o fim de proteger e melhorar a qualidade da vida e
de defender e restaurar o meio ambiente, apoiando-se na indispensável
solidariedade coletiva”.(19)
A questão dos interesses e direitos de natureza coletiva decorrer de uma interpretação
da Constituição, apesar de não estarem nela previstos de forma expressa, foi defendida
por Ada Pellegrini Grinover com base no direito comparado, como no caso do
[...] constitucional right of environment, no sistema norte-americano, direito
esse extraído da Constituição, que não o contempla expressamente, por
intermédio de princípios diversos, como a due process clause, a teoria da
“penumbra” do Bill of Rights, ou a interpretação da IX Emenda.
A autora esclarecia, em nota explicativa, que esse caminho vinha sendo seguido
pelo Supremo americano para chegar ao reconhecimento do direito ao meio ambiente
ambiente,
não obstante já existissem discussões sobre a conveniência de emendar a Constituição,
para consagrar a proteção a esse direito, como já havia feito a Constituição de Nova
Iorque(20).
Seguindo essa mesma linha, José Carlos Barbosa Moreira afirmou que,
[...] mesmo onde inexiste previsão legal expressa, os espíritos menos acomodados esforçam-se em descobrir nas entrelinhas das Constituições ou nos
princípios gerais do ordenamento um ponto de apoio para construções às
vezes arrojadas, que permitam incorporar os interesses coletivos ao rol dos
bens juridicamente protegidos.
Mencionava ainda Barbosa Moreira que tanto a doutrina como a legislação, em
vários países, “têm andado a reboque da jurisprudência, cujas antenas sensíveis, estimuladas pela necessidade de dar solução prática a problemas concretos, são as primeiras
a detectar caminhos e desvelar horizontes”(21).
(18) CAPPELLETTI. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de Processo, n. 5, p. 131
e nota 10.
(19) MOREIRA. A proteção jurídica dos interesses coletivos. In: Temas de direito processual civil. 3. série, p. 175.
(20) GRINOVER. A problemática dos interesses difusos. In: A tutela dos interesses difusos, p. 34 e nota 15.
(21) MOREIRA. A proteção jurídica dos interesses coletivos. In: Temas de direito processual civil. 3. série, p. 175.
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Essa solução apontada pelos dois dos mais brilhantes processualistas brasileiros
— Grinover e Barbosa Moreira — era, sem dúvida, a mais criativa e inovadora, pois já
fazia uma interpretação evolutiva(22) da Constituição, não obstante inexistissem, no caso
brasileiro, normas constitucionais de proteção ao meio ambiente, omissão suprida pela
Constituição Democrática de 1988.
Na vigência da Constituição outorgada pela EC n. 1/1969, a ação popular foi
durante longo tempo o único instrumento previsto no ordenamento para tutela de
interesses coletivos lato sensu e, não obstante sua importância histórica, o fato é que ela
se apresentava insuficiente para tutela dos novos interesses e direitos que surgiam juntamente com a evolução da própria sociedade, como os relativos à preservação e proteção
do meio ambiente.
Esse quadro começou a mudar com a edição da Lei n. 6.938/1981, que instituiu
a política nacional do meio ambiente
ambiente, considerada um avanço na tutela coletiva, por
ser a primeira lei brasileira a reconhecer um direito difuso e a prever a sua tutela por
meio de um instrumento novo — a ação de responsabilidade civil e criminal, conforme
previsto no art. 14, § 1º — além de atribuir ao Ministério Público da União e dos
Estados a legitimidade exclusiva para propositura dessa ação.
A Lei n. 7.347, de 1985 — LACP, que representou um marco para consolidação
da tutela coletiva no Brasil, dispôs sobre a responsabilidade por danos ao meio
ambiente
ambiente, além daqueles acarretados ao consumidor e aos bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 1º), além de outorgar legitimidade
ativa a outros entes, que não apenas o Ministério Público (art. 5º).
Luís Roberto Barroso destacou a importância da LACP para o Direito brasileiro:
“A ação civil pública, no tratamento que lhe foi dado pela Lei n. 7.347/1985, foi um
salto do direito processual brasileiro rumo à contemporaneidade
contemporaneidade”(23) (sem grifos no
original).
E esse salto foi dado, em especial no que se refere ao meio ambiente, conforme
constatava Celso Antonio Pacheco Fiorillo: “particularmente em face da tutela ambiental,
em seu sentido amplo, a Ação Civil Pública tem sido instrumento importante, senão
fundamental
fundamental, para defesa de direitos metaindividuais”(24) (sem grifos no original).
Mas foi com a Constituição de 1988 que, além de várias disposições consagrando
instrumentos coletivos, como a ação civil pública (art. 129, III); o mandado de segurança
coletivo (art. 5º, LXX) e o mandado de injunção (art. 5º, LXXI), bem como de importante
avanço quanto à legitimação dos sindicatos (art. 8º, III), restou assegurada a proteção
(22) Sobre a moderna doutrina de interpretação evolutiva da Constituição, ver BARROSO, Luís Roberto. Interpretação
e aplicação da Constituição. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 145.
(23) BARROSO. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição
brasileira, p. 139-140.
(24) FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Os sindicatos e a defesa dos interesses difusos no direito processual civil
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 107. (Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio
Liebman).
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constitucional ao meio ambiente (art. 225) e ao meio ambiente de trabalho,
especificamente (art. 200, VIII).
Assim, o meio ambiente que engloba também o meio ambiente do trabalho, passou
a ter sua proteção assegurada pela Lei Maior que ainda constitucionalizou diversos
instrumentos para a respectiva defesa em juízo, restando definitivamente superados os
primeiros obstáculos encontrados pelos juristas do mundo todo, inclusive para efetiva
proteção “do ar que respiramos”.
3. A apr
esentação de duas pr
emissas especialmente aplicáveis à tutela coletiva do meio
apresentação
premissas
ambiente do trabalho
Esclareça-se inicialmente que o termo premissa é aqui empregado com o significado
de fundamentos ou pressupostos e não no sentido próprio da Lógica, segundo a qual,
se existem duas premissas verdadeiras, uma maior e outra menor, a conclusão que se
extrai por meio de uma terceira será necessariamente correta e, portanto, também
verdadeira.
Premissas em um sentido mais geral, como o aqui adotado, são os pressupostos
ou pontos de partida de um raciocínio ou argumento(25). Ou, como disse Fábio Konder
Comparato, quando afirmou em artigo sobre os direitos humanos que as suas conclusões
eram embasadas em proposições ou teses a serem demonstradas, esclarecendo, contudo,
que:
É claro que a defesa dessas teses, tendo em vista a matéria que se trata, não é
uma demonstração geométrica, mas sim a apresentação de razões justificativas,
análoga aos arrazoados forenses, como convém a um professor de direito e
antigo advogado, falando a magistrados.(26)
Importante ressaltar que as premissas aqui consideradas têm aplicação indistinta
para todos os interesses e direitos coletivos em sentido lato, sendo aplicáveis no campo
tanto do direito comum, como no do direito especializado do Trabalho, mas foram
escolhidas(27) por terem aplicação especial em matéria de meio ambiente laboral.
3.1. A opção pela denominação transindividual
Como visto, os novos interesses e direitos que emergiam a partir do século XX,
pertencentes a toda uma coletividade, e que cada vez mais exigiam proteção jurisdicional,
especialmente aqueles pertinentes ao meio ambiente e ao consumo, não contavam com
instrumentos processuais para sua defesa e tutela.
(25) JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1996. p. 219.
(26) COMPARATO, Fábio Konder. O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos. In: Direitos humanos —
visões contemporâneas. São Paulo: Publicação especial em comemoração aos 10 anos de fundação da AJD, 2001.
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Com a evolução dos estudos e regulação da matéria pelo ordenamento jurídico,
observou-se que aquela expressão inicial, dos novos interesses e direitos foi substituída
por interesses e direitos transindividuais” e também por “interesses ou direitos metaindividuais” que são adotadas pela doutrina(28) e pela jurisprudência de forma indistinta,
como explica Hugo Nigro Mazzilli, que, em razão da formação gramatical, diz preferir a
“primeira expressão, porque é neologismo formado com o prefixo e radical latinos (a
valermo-nos da segunda que soma prefixo grego a radical latino)”(29).
Registre-se que também a denominação interesse ou direito superindividual(30) e
ainda interesse coletivo em sentido amplo, ou interesse coletivo em sentido lato(31), são
utilizadas para identificar os interesses que foram eleitos pelo legislador como objeto da
tutela coletiva, por meio da LACP e também do Código de Defesa do Consumidor.
E, por fim, Rodolfo de Camargo Mancuso confirma que no Brasil os termos
metaindividuais, supraindividuais e também interesses de grupo ou interesses de classe
são usados de forma indistinta pelos doutrinadores, embora haja posições de respeito
que procurem fazer as respectivas diferenciações entre eles(32).
Seguindo a linha de Mazzilli, a melhor denominação é a de “interesses e direitos
transindividuais”, não apenas pelo aspecto gramatical, mas também porque o termo foi
adotado pelo CDC, art. 81, parágrafo único, incisos I e II, que definem os interesses ou
direitos difusos e coletivos.
Uma explicação deve desde logo ser dada, a fim de evitar quaisquer confusões: o
termo transindividual é aqui empregado para identificar todos os interesses ou direitos
que são objeto de tutela coletiva, ou seja, os difusos, coletivos e individuais homogêneos(33), embora o legislador não tenha assim identificado esses últimos, conforme se
infere do disposto no art. 81, parágrafo único, inciso III, do CDC.
(27) Essas duas premissas foram escolhidas no rol de cinco premissas que aponto como pressupostos ou “pontos de
partida” para melhor compreensão do que sejam os interesses e direitos coletivos lato sensu, apresentadas no
Capitulo III do livro Ação Coletiva Trabalhista — novas perspectivas. São Paulo: LTr, 2010.
(28) GRINOVER et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, p. 905.
(29) MAZZILLI. A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 46.
(30) GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas, p. 25, adota tal expressão de forma restritiva, já
que para esse autor ela identificaria apenas os direitos difusos e coletivos stricto sensu, ao contrário de Vincenzo
Vigoriti (Interessi collettivi e processo, p. 279), ao se referir à “dimensione superindividuale” das class actions com base
na Rule 23 (b)(3) da “Federal Rules of Civil Procedure” que disciplina a reparação de danos individuais e na qual se
inspirou o CDC em seu art. 81, parágrafo único, inciso III.
(31) Ricardo de Barros Leonel (A causa petendi nas ações coletivas, p. 145/165) utiliza ambas as expressões; Gregório
de Almeida Assagra (Direito processual coletivo brasileiro — um novo ramo do direito processual, p. 487) ressalta que,
“em sentido amplo, a expressão direito ou interesses coletivos abrange os direitos ou interesses difusos, os direitos
ou interesses coletivos em sentido estrito e os direitos ou interesses individuais homogêneos”; também Tereza Arruda
Alvim (Apontamentos sobre ações coletivas, p. 271) afirma que direitos coletivos lato sensu identificam os direitos
difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos.
(32) MANCUSO. Interesses difusos — conceito e legitimação para agir, p. 76.
(33) Mazzilli (A defesa dos interesses difusos em juízo) adota igual posicionamento, o que se infere pelas seguintes
passagens: “Com o fito de melhor identificar a natureza de interesses transindividuais ou de grupos, devemos, pois,
atentar para estas questões: a) o dano provocou lesões divisíveis, individualmente variáveis e identificáveis? Se sim
estaremos diante de interesses individuais homogêneos” (p. 52) e “Constitui erro supor que numa ação civil pública
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E essa opção se justifica em consequência da alteração do foco do processo, que
não mais se volta para um titular e seu respectivo interesse, nos moldes do tradicional
direito subjetivo, mas sim para a necessidade da tutela coletiva de todos os direitos
definidos pelo art. 81, parágrafo único, do CDC
CDC.
Cumpre, por fim, mas não de somenos importância, salientar que tanto o prefixo
grego meta, quanto o prefixo latim trans têm o significado de transcendência(34), o que
confirma que interesses e direitos transindividuais, apesar de terem, na tutela coletiva, o
meio mais adequado para sua proteção, transpassam e transcendem o interesse meramente
individual, mas não o superam ou ignoram, pois é o homem que deve sempre estar na
base da construção dos direitos.
Nesse sentido, a preocupação de José Luiz Bolzan de Morais, que explica preferir
o termo transindividual exatamente porque esse dá ideia de que “se trata de pretensões
que, embora ultrapassem o indivíduo singularmente definido, perpassam-no”, o que
permite “apreender a ideia de que os interesses ora debatidos, apesar de comuns(nitários),
tocam imediata e individualmente — embora esse termo individual não tenha o mesmo
conteúdo excludente de quando está empregado como direito individual, como salientado
há pouco — cada componente desta coletividade”(35).
Em suma: a adoção de tal premissa tem como finalidade instigar a reflexão para o
fato de que ainda que a ação seja coletiva e que os interesses e direitos objetivados
sejam de natureza transindividual, sendo indetermináveis ou indeterminados os
respectivos sujeitos, não se pode esquecer que o provimento que será outorgado deverá
visar o ser humano, em sua dignidade, para concretização do princípio fundamental
erigido pelo art. 1º, III, da Constituição.
Ainda que o meio ambiente seja preservado por meio da proteção da flora e da
fauna, da diversidade das espécies e dos ecossistemas, nos termos do art. 225 da Constituição, essa proteção não tem um fim em si mesma, mas transcende a natureza para
atingir como fim primordial a manutenção da vida humana na terra.
Em matéria de meio ambiente do trabalho, o provimento outorgado por meio de
uma ação coletiva visará o equilíbrio entre homem, trabalho e produção, mas terá como
finalidade última e mais significativa, garantir e preservar a vida, a segurança e a saúde
do ser humano.
ou coletiva, só se discuta, por vez, uma só espécie de interesse transindividual (ou interesses difusos, coletivos ou
individuais homogêneos)” (p. 53, sem grifos no original). Também Humberto Dalla Bernardina de Pinho (A natureza
jurídica do direito individual homogêneo e sua tutela pelo Ministério Público como forma de acesso à justiça. Rio de
Janeiro: Forense, 2002. p. XIII) esclarece na apresentação que a obra pretende examinar “o direito individual
homogêneo, enquanto espécie do gênero direito transindividual [...]”.
(34) “META — transcendência” (p. C5) e “TRANS — para além, através; mudança” (p. C7). In: Grande Dicionário
Larousse Cultural de Língua Portuguesa.
(35) Do direito social aos interesses transindividuais: o estado e o direito na ordem contemporânea, p. 126, apud
LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública, p. 50, nota 20.
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Assim, a tutela coletiva do meio ambiente do trabalho transcende o interesse meramente individual, mas não o supera, pois será o trabalhador a pessoa a ser protegida
pelo respectivo provimento jurisdicional.
3.2. O fenômeno da interconexão dos interesses e direitos transindividuais
A opção pela denominação transindividual para todos os interesses e direitos
tutelados coletivamente foi justificada em razão de sua natureza transcender o indivíduo,
mas não superá-lo, pois também tais direitos e interesses estão fundamentados no
próprio homem enquanto sujeito de direitos.
A história mostra que os direitos acompanham a evolução da humanidade, não
sendo reconhecidos de imediato e de forma simultânea, pelos diversos ordenamentos.
O pensamento de Norberto Bobbio confirma essa percepção de evolução dos direitos
[...] os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou
podem nascer. E é com exemplos extraídos da própria história dos direitos
que ratifica sua assertiva: “Os direitos de terceira geração, como o de viver
num ambiente não poluído, não poderiam ter sido sequer imaginados quando
foram propostos os de segunda geração, do mesmo modo como esses últimos
(por exemplo o direito à instrução ou à assistência) não eram sequer concebíveis quando foram promulgadas as primeiras Declarações setecentistas. Essas
exigências nascem somente quando nascem determinados carecimentos.(36)
A construção filosófica de Norberto Bobbio quanto aos direitos que se sucederiam
como as gerações humanas, repercutiu na doutrina brasileira, o que se constata com
clareza pela seguinte lição de Ada Pellegrini Grinover:
Aos direitos clássicos de primeira geração, representados pelas tradicionais
liberdades negativas, próprias do Estado liberal, com o correspondente dever
de abstenção por parte do Poder Público, aos direitos de segunda geração, de
caráter econômico-social, compostos por liberdades positivas, com o correlato
dever do Estado a uma obrigação de dare, facere ou praestare, acrescentou-se
o reconhecimento dos direitos de terceira geração, representados pelos direitos
de solidariedade, decorrentes dos interesses sociais.(37)
Grinover confirmava a preexistência e importância desses interesses para o reconhecimento dos direitos que identifica como de solidariedade: “E assim foi que o que
aparecia inicialmente como mero interesse elevou-se à dimensão de verdadeiro direito
direito,
conduzindo à reestruturação de conceitos jurídicos, que se amoldassem à nova
realidade”(38) (sem grifos no original).
(36) BOBBIO, A era dos direitos, p. 6-7.
(37) GRINOVER. Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos. Revista de Processo, n. 97, p. 10.
(38) GRINOVER. Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos. Revista de Processo, n. 97, p. 10.
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A mesma jurista, em estudo pioneiro sobre os interesses difusos, pois precedente
à própria Lei da Ação Civil Pública, afirmava:
Trata-se de interesses espalhados e informais à tutela de necessidades, também
coletivas, sinteticamente referidas à qualidade de vida
vida. E essas necessidades
e esses interesses, de massa, sofrem constantes investidas, frequentemente
também de massas, contrapondo grupo versus grupo, em conflitos que se
coletivizam em ambos os polos.(39) (sem grifos no original)
Os exemplos dados por diversos juristas de direitos de terceira geração refletem
os interesses atuais de todas as sociedades, como aquele de viver em um meio ambiente
equilibrado, de ter segurança, saúde e trabalho
trabalho, bens que, não obstante garantidos
pelo direito objetivo e pertencerem a todos indistintamente enquanto coletividade, não
correspondem ao clássico direito subjetivo.
Em razão das peculiaridades e características próprias desses novos interesses e
direitos, defende-se uma classificação própria
própria, visto que esses interesses e direitos não
se enquadram na clássica dicotomia público e privado, mas sim constituem um terceiro
gênero ou uma nova categoria de direitos.
Constituindo-se em nova categoria de direitos, são caracterizados pelo que eu denomino fenômeno da interconexão, que se caracteriza pela ligação estreita e também por
uma frequente mutação entre as diferentes espécies de interesses e direitos passíveis de
tutela coletiva, que pode dar-se de forma complementar ou de maneira contraditória.
A interconexão é complementar no exemplo fornecido por Rodolfo de Camargo
Mancuso, na atuação do sindicato de classe que visa proteger determinados trabalhadores,
mas que o fazendo “tutela também o direito do trabalho que é uma liberdade pública”,
o que pode ser explicado com base em outra constatação do mesmo autor ao se referir
ao fenômeno coletivo como uma “realidade nova” e que, “conquanto originário dos
interesses individuais, representa uma síntese, uma amálgama daqueles”(40).
Isso significa que direitos e interesses que possam, à primeira vista, transparecer
como sendo individuais, acabam por ter uma dimensão coletiva e até difusa tão ou
mais importante que aquele aspecto individual, pois ao se proteger os interesses de
determinados trabalhadores, individualmente considerados, protege-se também o
interesse de toda a respectiva categoria e, num plano ainda mais abrangente, a própria
classe trabalhadora e a sociedade em geral.
Waldemar Mariz de Oliveira Jr. também refere que conflitos antes resolvidos apenas
sob o aspecto individual têm outra dimensão que somente agora vem sendo reconhecida
e estudada pelo direito, em razão da complexidade da própria sociedade moderna. E
exemplifica: “a proibição a uma pessoa de hospedar-se em um hotel, por força da cor
(39) GRINOVER. A problemática dos interesses difusos. In: A tutela dos interesses difusos, p. 30-31.
(40) MANCUSO. Interesses difusos — conceito e legitimação para agir, p. 42 e 51, respectivamente.
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de sua pele, representa, por parte da direção do estabelecimento, uma discriminação de
natureza racial, que afronta os direitos constitucionais dos cidadãos.”(41)
A tutela que seria antes buscada apenas na esfera individual, por aquele que sofreu
a discriminação, passa a ter uma amplitude que caracteriza uma ofensa a um direito
coletivo, de todos aqueles que pertencem à mesma raça daquele que foi discriminado e,
mais ainda, a todas as pessoas, pois a discriminação é algo que ofende a toda a sociedade.
A interconexão entre os interesses e direitos transindividuais pode, no entanto,
dar-se num plano de confronto e até de contradição entre esses interesses e direitos, o
que se verifica inclusive na seara do Direito do Trabalho, como reconhece Manoel Jorge
e Silva Neto: “No campo dos interesses transindividuais trabalhistas, observa-se não
apenas a contraposição entre interesses difusos mas igualmente entre eles e os coletivos”.
E dá dois exemplos desse possível confronto: o primeiro, o da empresa que polui e
degrada o meio ambiente e que é interditada e, finalmente, fechada; e o segundo, o da
contratação de empregados pela Administração Direta da União, Estados ou Municípios,
sem o devido concurso público, dando-se, na primeira hipótese, a contradição entre o
direito de proteção ao meio ambiente e a perda de postos de trabalho e, na segunda,
entre a observância dos princípios da legalidade e moralidade administrativa e a nulidade
do contrato do empregado ou servidor(42).
Em consequência da interconexão entre direitos e interesses transindividuais, poderá
ocorrer a complementação ou o confronto entre direitos de natureza diversa, cuja proteção
e defesa são igualmente previstas pelo ordenamento jurídico.
E é exatamente essa característica intrínseca dos interesses e direitos transindividuais
que torna difícil ao intérprete e aplicador do direito a sua identificação na prática, pois
a sua formação jurídica lastreou-se na concepção de que apenas os direitos subjetivos e,
portanto, com exatos contornos, titulares conhecidos e provimento previsível, são
passíveis de proteção jurisdicional, o que não se aplica aos interesses e direitos transindividuais, por natureza fluídos, que se modificam e se transmutam, dependendo da
situação fática na qual se encontram em dado momento da vida.
No diagnóstico desse quadro, contou-se com o pioneirismo de José Carlos Barbosa
Moreira, ao apontar que “as dificuldades naturalmente se acentuam na medida em que
as situações da vida se vão distanciando, na sua estrutura, do modelo dualístico identificável na contraposição entre credor e devedor”, quais sejam, para interesses com múltiplos titulares, interesses comuns a um grupo (sociedade ou condomínio) e, finalmente,
interesses de toda uma comunidade, dos habitantes de uma região, dos consumidores
de determinado produto que não poderiam ser classificados com a nitidez dos interesses
individuais, ainda que na forma de um feixe de interesses ou de um grupo, já que o
(41) OLIVEIRA JUNIOR. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos. In: GRINOVER. A tutela dos interesses difusos,
p. 10.
(42) SILVA NETO. Proteção constitucional dos interesses trabalhistas — difusos, coletivos e individuais homogêneos,
p. 34-35, respectivamente.
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próprio “conjunto dos interessados apresenta contornos fluidos, móveis, esbatidos, a
tornar impossível, ou quando menos superlativamente difícil, a individualização exata
de todos os componentes”(43).
E com grande sinceridade reconhecia o mestre processualista que não pretendia,
com a referida classificação, exaurir as possibilidades da tutela coletiva:
Quisemos unicamente ressaltar três momentos característicos, sem ignorar
que na realidade objetiva a passagem de um a outro se faz, com frequência,
por graus insensíveis, e que a riqueza policrômica das situações da vida
em sociedade não deixa aprisionar num espectro intencionalmente
esquemático
esquemático, como o que acima se esboçou.(44) (sem grifos no original)
Em consequência da interconexão entre os interesses e direitos, a transposição do
plano fático para o plano processual é igualmente complexa, e não poderia ser diferente,
pois, diante de um mesmo fato, diversas situações da vida se chocam, entram em conflito
e suscitam, muitas vezes, a perplexidade de não se saber ao certo qual interesse ou
direito deve ser tutelado.
Nesse sentido, a constatação de Kazuo Watanabe:
É na transposição do conflito de interesses do plano extraprocessual para o
processual e na formulação do pedido de provimento jurisdicional que são
cometidos vários equívocos. A tutela de interesses “coletivos” tem sido tratada,
por vezes, como tutela de interesses ou direitos “individuais homogêneos”, e
a de interesses ou direitos “coletivos”, que por definição legal são de natureza
indivisível, tem sido limitada a um determinado segmento geográfico da sociedade, com uma inadmissível atomização de interesses ou direitos de natureza
indivisível.(45)
Defende-se, em resumo, que se os interesses e direitos transindividuais forem vistos
sob o prisma do fenômeno da interconexão, poderão ser mais efetivamente tutelados,
pois não causará estranheza o fato de um interesse ou direito da categoria dos trabalhadores, como aquele dos vigilantes contarem com rendição durante o intervalo, ser
fundamentado, além na saúde dos trabalhadores, na segurança da própria população(46).
Por fim, não se deve esquecer de que o fenômeno da interconexão aclara a questão
da competência para o conhecimento e julgamento da ação coletiva, pois não obstante
a interação entre os interesses e direitos transindividuais, que podem ser afetos a diferentes
(43) MOREIRA. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados
“interesses difusos”. In: Temas de direito processual civil, p. 110-113.
(44) MOREIRA. A ação popular do Direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados
“interesses difusos”. In: Temas de direito processual civil, p. 113.
(45) GRINOVER et al. Código brasileiro de defesa dos consumidores: comentado pelos autores do Anteprojeto, comentário
[8] ao art. 81, p. 811.
(46) Processo n. 01329-2004-089-15-00-3 do TRT da 15ª Região, promovido pelo Sindicato da Categoria Profissional
dos Empregados e de Trabalhadores em Vigilância na Segurança Privada/Conexos e Similares afins de Bauru e
Região — Sindivigilância Bauru x Banco Nossa Caixa S.A. Disponível em: <www.trt15.jus.br> Acesso em 30.10.2010.
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classes de pessoas, a ação será da competência da Justiça do Trabalho, sempre que o
seu objeto seja a preservação do meio ambiente laboral(47).
Conclusão
É no cenário de consolidação das sociedades urbanas e de massa do século XX
que se destacaram os conflitos coletivos, sendo os primeiros a serem identificados
os que envolviam o meio ambiente e o consumo, cujas lesões afetavam grande número
de pessoas, muitas delas sequer passíveis de identificação.
Não foi apenas o processo, mas toda uma cultura fundada no direito individual e
numa concepção estreita de acesso à Justiça que teve que ser repensada, para que a
tutela coletiva fosse introduzida no ordenamento jurídico e se tornasse uma promissora
realidade no início do século XXI.
Inicialmente identificados como os novos interesses e direitos, pois não mais pertencentes a sujeitos conhecidos, mas a grupos, classes ou categorias de pessoas que
poderiam sequer serem identificadas, trouxeram a necessidade de uma revisão dos
institutos tradicionais do processo, especialmente quanto à legitimidade, ao interesse e
à coisa julgada.
Também a concepção de indivíduo, como único sujeito de direitos, cede lugar aos
interesses e direitos que são de todos, mas talvez não pertençam a ninguém especialmente
e, nem por isso deixarão de ser passíveis de postulação jurisdicional, ao contrário, por
essa razão devem ser mais efetivamente tutelados e protegidos.
Observa-se um movimento de superação da concepção filosófica do homem como
único sujeito de direitos proclamados, o que bastava para uma formal garantia de
igualdade, para uma nova categoria de interesses e direitos da coletividade, um terceiro
gênero, que assegurados no ordenamento jurídico, devem buscar sua concretização na
vida real.
O homem como ser puramente abstrato cede lugar para o homem concreto,
enquanto cidadão, trabalhador, pessoa, em suas múltiplas perspectivas, interesses,
necessidades e direitos.
No aspecto do processo, toma relevo o pressuposto de que a tutela se fundamenta
na existência do homem, enquanto sujeito “real” de direitos e é em seu nome erigida e
organizada, razão pela qual se justifica uma primeira premissa, calcada na adoção da
denominação interesses e direitos transindividuais.
Essa premissa nos remete àquilo que é transcendental, que supera o meramente
individual, mas não ignora ou sobrepõe-se ao ser humano, que constitui a razão pela
qual há que se proteger o meio ambiente e, em especial, o meio ambiente do trabalho.
(47) RE n. 206.220-1 — Minas Gerais, Relator Min. Marco Aurélio. Ministério Público Estadual x Banco do Estado
de Minas Gerais S.A. e outros. Disponível em: <www.stf.jus.br> Acesso em: 30.10.2010.
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A interconexão entre interesses e direitos foi igualmente apresentada como premissa,
visando compreender os interesses e direitos que são fluidos e se modificam de forma
dinâmica, próprios das sociedades de massa, de consumo e de alta competitividade,
nas quais se inserem as questões do meio ambiente do trabalho.
Interconexão identificada por estarem os interesses e direitos transindividuais em
constante intercâmbio (no sentido de troca e permuta) e interação (influência recíproca),
mas também em contradição, exigindo mais rápida e efetiva proteção jurisdicional, o
que somente será possível com um esforço de romper, em definitivo, com o que pode
ser chamado de o “conforto” da tutela individual.
O enfrentamento das inúmeras questões atinentes ao meio ambiente do trabalho,
exigirão dos Juízes do Trabalho uma força criativa, pois não mais encontrarão a solução
codificada, com os direitos e obrigações delimitadas e claramente atribuídas a sujeitos
previamente identificados no processo.
Ao contrário, os interesses e direitos são transindividuais e estarão em permanente
interconexão, exigindo soluções que devolvam um equilíbrio possível à preservação da
saúde, da segurança e das condições de trabalho e de vida do trabalhador.
A palavra preservação foi destacada pois é importante que se diga que por meio da
tutela coletiva ao meio ambiente do trabalho, poderão ser efetivados direitos
direitos, ao contrário
do que ocorre com tutela individual que apenas repara direitos, muitas vezes lesados de
maneira irreversível, como nos casos de doenças de natureza ocupacional e acidentes
de trabalho ou de trabalho em condições de periculosidade ou insalubridade, sem
nenhuma proteção.
E incumbe aos juízes do Trabalho, como já reconhecia Barbosa Moreira ao destacar
o papel da jurisprudência, a sensibilidade de dar soluções inovadoras a velhos problemas,
a colocar em prática medidas que assegurem a saúde e a segurança no meio ambiente
do trabalho e, dando um passo à frente, ir além da reparação do direito lesado ao
longo do tempo, buscando a preservação de direitos e interesses de natureza transindividual da classe trabalhadora.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR —
EFETIVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EXISTENTE

Pedro Henrique Guedes Bueno(*)
“... o homem não pode ser empregado como um meio
para a realização de um fim, pois é um fim em si mesmo,
haja vista que, apesar do caráter profano de cada indivíduo,
ele é sagrado, porquanto na sua pessoa pulsa a humanidade.”
Immanuel Kant

1. Introdução
O presente artigo aborda a questão referente à responsabilização do empregador
por danos causados ao trabalhador no decurso da relação de trabalho, sob a ótica dos
princípios constitucionais e da legislação vigente, aliada à uma nova visão relacionada à
necessidade de se readequar o sistema de medidas protetivas no ambiente de trabalho.
À vista das várias possibilidades de abordagem que o assunto permite, limitar-se-á o
objeto do estudo à problemática relativa à eliminação ou à redução dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas em condições precárias e que afetam a saúde e a
integridade física do trabalhador.
O artigo não possui a pretensão de esgotar a extensa questão, mas, tão somente,
trazer argumentos — passíveis de discussão — que possam servir de material de apoio
aos profissionais do Direito, sejam magistrados, advogados ou estudantes.
2. As condições de trabalho e a saúde do trabalhador
No processo histórico evolutivo dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa
humana foi promovida à tutela de direitos extrapatrimoniais, de cunho pessoal, compreendendo os direitos civis e políticos das pessoas, direitos individuais, bem como o
direito do trabalho.
(*) Chefe de Gabinete (nova nomenclatura da função — Resolução n. 63, CSJT — a partir de janeiro) — Gsb.
Claudinei Sapata Marques. Licenciado em História. Bacharel em Direito. Pós-graduado em Direito e Processo do
Trabalho. Especialista em Psigopedagia clínica e Institucional.
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Nascimento, 2006, p. 463, ao se referir sobre o tema, destaca que:
Esses direitos, na relação de trabalho, têm como fundamento a necessidade
de garantia de um mínimo ético, que deve ser preservado nos ordenamentos
jurídicos, nas relações de trabalho como forma de organização jurídico-moral da sociedade quanto à vida, saúde, integridade física, personalidade e
outros bens jurídicos valiosos para a defesa da liberdade e integração
dos trabalhadores na sociedade, perante a qual têm o dever-direito ao
trabalho.
No Brasil, é possível afirmar que a Carta Magna elevou os direitos dos trabalhadores
a um caráter universal, indivisível, irrenunciável e interdependente, e que devem ser
tratados globalmente, de forma justa e equitativa, com o mesmo fundamento e relevância
que os demais direitos fundamentais, pois não basta consagrar o direito à vida e à
integridade física, sem assegurar os pilares básicos do desenvolvimento do trabalho.
Todavia, não obstante a existência de proteção constitucional aos direitos e garantias
individuais, o cerne da questão reside no fato de se aferir se o Estado, a quem incumbe
a efetivação de tais direitos, tem desempenhado o seu papel a contento — seja por meio
da elaboração de normas que assegurem o mínimo de condições de sobrevivência, seja
por meio da fiscalização do cumprimento do quando nelas disposto pelo Poder
competente.
Isso decorre do fato de que não basta a simples previsão de um direito, é necessário
que o Órgão do Poder que o conferiu ao cidadão lhe dê condições de exercitá-lo plenamente, sob pena de a sua previsão tornar absolutamente inócua.
Temos nos deparado com um Estado nacional amplamente preocupado mais com
a aparência do direito do que com a sua efetivação. Isso porque, ao mesmo em que
eleva a saúde e a integridade física do ser humano como fundamento da República, não
fornece condições de que o cidadão carecedor de um sistema de saúde possa dele usufruir
com dignidade.
Assim, para que o Estado esteja de fato a serviço do homem, é preciso que, além
de reconhecê-lo como centro de todas as suas ideologias, coloque à sua disposição
mecanismos e condições que lhe possibilitem a realização dos seus anseios básicos.
Nesse contexto, os direitos fundamentais surgem como um fator que transforma o
direito ao trabalho em expressão de cidadania e de respeito à dignidade do trabalhador,
em contraposição aos antigos conceitos que inseriam o obreiro na base da pirâmide da
subordinação econômica.
Essa postura faz-se necessária, principalmente em razão de os direitos humanos
terem se tornado a grande ideologia mundial. Por outro lado, não se deve perder de
vista que o homem, antes de ser o centro de todas as garantias e direitos reconhecidos
pelo Estado, é detentor, pela sua própria natureza — de pessoa humana — de valores
que transcendem a qualquer codificação. A sua simples existência exige o respeito à sua
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dignidade e reclama condições mínimas de sobrevivência que devem refletir, inclusive,
no local em que ele coloca a sua força de trabalho a favor de terceiro. A vida e a saúde
antes de serem um direito, são um dom, assim, o dever ético de preservação de tais
dádivas é questão que deve estar acima de qualquer discussão jurídica.
3. Conceito de acidente do trabalho
Preconizam os arts. 19, caput, 20, caput e § 2º e 21 da Lei n. 8.213/1991:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo
exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII 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.
Art. 20. Consideram-se acidente do 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 de condições
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação
mencionada no inciso I.
(...)
§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos
incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e
com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:
I — o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído
diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
II — o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de
trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao
trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de
trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
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ão acidental do empregado no exercício de
III — a doença proveniente de contaminaç
contaminação
atividade;
sua atividade
IV — o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho
trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou
proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro
de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de
locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer
segurado.
que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado
§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras
necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado
no exercício do trabalho.
§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que,
resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do
anterior. (não destacado no original)

Pelo que se infere da leitura do dispositivo legal, o conceito vem amplamente
definido, não desafiando maiores digressões, à exceção do contido no § 2º do art. 20,
que deverá ser analisado a partir da ocorrência de um caso concreto.
Nada obstante, destaco os ensinamentos de Araújo Junior, 2009, p. 55, sobre o
tema:
A definição legal de acidente do trabalho é bastante didática e estabelece os
principais aspectos concernentes ao infortúnio laboral, que podem ser enumerados da seguinte forma: primeiro, reconhece como sujeito passivo o
trabalhador empregado, temporário, avulso, autônomo e o integrante de
economia familiar; segundo, decorre do exercício do trabalho; terceiro, proporciona no obreiro lesão psicofísica; quarto, acarreta a morte ou a perda ou a
redução, permanente ou temporária, da capacidade laboral do obreiro.
4. Responsabilidade civil pelos infor
túnios decor
elação de trabalho
infortúnios
decorrrentes da rrelação
O enfoque deste artigo não será a evolução da responsabilidade civil, por se tratar
de questão bastante debatida em congressos e relatada em várias obras. Assim, passo à
análise da responsabilidade pelos infortúnios sofridos pelo empregado durante o
desenvolvimento das suas atividades laborais ou em razão delas.
A princípio, destaco o contido nos §§ 1º a 4º do art. 19 da Lei n. 8.213/1991, de
seguinte teor:
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§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de
proteção e segurança da saúde do trabalhador.
§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas
de segurança e higiene do trabalho.
§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação
a executar e do produto a manipular.
§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades
representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos
anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

De se concluir, pois, que a responsabilidade pela reparação de eventuais danos que
possam acometer o trabalhador durante o desenvolvimento das suas atividades é do
empregador, haja vista a sua responsabilidade contratual — e social — de adoção
de medidas eficazes que coloquem a salvo a saúde e a integridade física dos seus
empregados.
Nesse contexto, indiscutível a responsabilidade patronal, que pode ser reforçada,
pelo teor do art. 2º da Norma Consolidada que assevera ser do empregador os riscos
da atividade econômica.
Não bastassem as considerações retrodeclinadas, que entendo suficientes à atribuição
da responsabilidade às empresas, necessário ressaltar — a fim de reiterar o já esboçado
entendimento — o contido nos arts. 160 e 161 do mesmo diploma legal.
Os mencionados dispositivos preveem a necessidade de o empreendedor, ao iniciar
suas atividades, submeter as suas instalações à autoridade competente em matéria de
segurança e medicina do trabalho que, com fundamento em laudo técnico comprobatório
do grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar o estabelecimento, o
setor de serviço, as máquinas ou equipamentos, ou embargar a obra, indicando na
decisão quais providências que deverão ser adotadas para a prevenção de infortúnios de
trabalho.
Há de se reconhecer, nesse passo, que o Estado poderia ser responsabilizado em
razão da avaliação insuficiente das condições de segurança do local da prestação de
serviços. Isso porque, segundo Maria Inês M. S. Cunha, em obra organizada por
Machado, 2007, p. 134, “é bem verdade que a atuação do fiscalizador nem sempre tem
demonstrado a eficiência necessária, o que coloca o país entre aqueles que apresentam o maior índice de acidentes de trabalho”. Mas, isso será tema para um próximo
trabalho.
De se destacar, por oportuno, que associada à responsabilidade do empregador
está o dever do empregado de observar as normas de segurança e medicina do trabalho,
utilizar os equipamentos de proteção individual e colaborar com a aplicação das medidas
que possam eliminar ou reduzir a limites toleráveis eventuais riscos inerentes às atividades
desenvolvidas. Trata-se da mitigação pontual da responsabilização patronal.
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5. T
eorias
Teorias
Definida a responsabilidade do empregador pelos infortúnios sofridos por seus
empregados, resta-nos estabelecer o tipo de responsabilidade a que estaria sujeito, haja
vista tratar-se de matéria ainda não pacificada pela jurisprudência pátria.
Destaco a existência de quatro posicionamentos relacionados à responsabilização
do empregador por danos causados ao trabalhador.
O primeiro, manifestado pelo Ministro Barros Levenhagem ao relatar o Recurso de
Revista n. 831/2005-003, que fixa a responsabilização exclusivamente subjetiva do empregador aos danos causados aos trabalhadores, nos seguintes termos “havendo previsão
na Constituição da República sobre o direito à indenização por danos material e moral,
provenientes de infortúnios do trabalho, na qual se adotou a teoria da responsabilidade
subjetiva do empregador, não cabe trazer à colação a responsabilidade objetiva de que trata
o parágrafo único do art. 927 do Código Civil de 2002”.
O segundo entendimento propõe a responsabilização objetiva em todos os eventos
danosos ocorridos nos local de trabalho, ao argumento de o empregador é o detentor
dos riscos da atividade econômica.
O terceiro também fixa a responsabilização objetiva irrestrita, porém com fundamento no art. 14, § 1º da Lei n. 8.938/1981. Com base em tal posicionamento, o
ambiente de trabalho está inserido no conceito de meio ambiente (art. 200 da CF) e,
portanto, o empregador, na condição de “poluidor”, responde objetivamente pelos danos
gerados na empresa.
O quarto e último entendimento é o mais adotado pelo judiciário brasileiro e
restou sintetizado pelo Enunciado n. 37 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual
na Justiça do Trabalho. Em resumo, propugna a convivência pacífica entre a responsabilização objetiva nos casos específicos em que as atividades desenvolvidas pelo
empregador envolvam riscos aos trabalhadores (parágrafo único do art. 927 do CC) e a
subjetiva, nas demais hipóteses. Dispõe o referido enunciado: “O art. 7º, XXVIII, da
Constituição da República, não constitui óbice à aplicação desse dispositivo legal, visto
que seu caput garante a inclusão de outros direitos que visem à melhoria da condição
social dos trabalhadores.”
6. Atividades de risco x atividades normais
Nos termos do art. 927, do Código Civil, são atividades de risco aquelas que
implicam, por sua natureza, riscos aos direitos de outrem.
É importante assinalar que não se trata, tão somente, de atividades que envolvam
periculosidade, mas sim todas aquelas em que o risco é intrínseco à atividade normal
da empresa.
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7. Doenças equiparadas ao acidente de trabalho — agentes físicos, químicos e
biológicos
Nos termos da NR-9 do Ministério do Trabalho, consideram-se riscos os agentes
físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função da
sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar
danos à saúde do trabalhador.
Os agentes físicos, consubstanciam-se nas diversas formas de energia a que possam
estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, assim como o infrassom
e o ultrassom.
Agentes químicos, por sua vez, são as substâncias, compostos ou produtos que
podem penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas,
neblinas, gases ou vapores, ou ser absorvidos pela pele ou por ingestão, dependendo
da natureza da atividade de exposição.
Por fim, consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas,
protozoários, vírus, entre outros.
7.1. Lesão por esforço repetitivo
A LER e DORT são as siglas para Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, e são doenças caracterizadas pelo desgaste
das estruturas do sistema musculoesquelético que atingem várias categorias profissionais.
Segundo Rocha, 1997, p. 91-92:
Essas alterações na organização do trabalho estabelecem diversos fatores de
risco, além do trabalho automatizado, como: a obrigatoriedade de manter o
ritmo acelerado de trabalho para a garantia da produção (mantendo mãos e
braços em constante funcionamento durante toda a jornada de trabalho); a
ausência de pausas intrajornadas; trabalhos rigidamente hierarquizados com
pressão e estresse contínuo; trabalho realizado em ambientes frios, ruidosos
e mal ventilados; equipamentos inadequados, que obriga que o trabalhador
adote posturas incorretas.
8. PPRA
Nos termos da cláusula 9.1.1 da Norma Regulamentar n. 9 do MTE, é obrigatória
a elaboração por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores
como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA, visando à
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhe-
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cimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou
que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio
ambiente e dos recursos naturais.
A adesão ao programa em referência integra o conjunto de iniciativas que as empresas
devem adotar com o intuito de preservar a saúde e a integridade física e psicológica
daqueles que colocam em seu benefício a sua força de trabalho.
Oportuno, ainda, destacar que a Norma Regulamentar em estudo estabelece
parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados pelo plano de prevenção
adotado pelas empresas, podendo ser ampliados por iniciativa patronal ou por meio de
negociação coletiva. As empresas, todavia, não devem vincular a ampliação do sistema
protetivo à negociação coletiva. Antes, devem ter consciência da sua responsabilidade
empresarial e social e promover ações independentemente de provocação, ou seja, não
se deve aguardar a ocorrência do evento danoso para adequar o sistema às normas de
segurança e proteção.
9. Eliminação dos riscos
Ainda segundo as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
deverá o programa de prevenção de acidentes incluir a antecipação, a avaliação e o reconhecimento dos riscos da atividade, a implantação das medidas de controle e avaliação
da sua eficácia e o monitoramento da exposição dos trabalhadores aos riscos, podendo,
para tanto, utilizar-se do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho — SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o quanto disposto na NR em referência.
As medidas a serem implementadas deverão ter por objetivo a eliminação ou a
redução dos agentes prejudiciais à saúde do trabalhador, a prevenção no que concerne
à liberação ou disseminação dos agentes.
10. Nova visão judicial. A definição do risco a partir da possibilidade ou não da
exclusão do agente insalubr
insalubree ou perigoso
Entendo, com relação ao tema proposto, que o que se deve mudar é a maneira de
se definir quais são as atividades consideradas como de risco.
Proponho, nesse contexto, que a análise do caso concreto leve em consideração
se, com relação ao dano causado, o empregador cumpriu a sua obrigação constitucional
de manutenção de um ambiente de trabalho seguro e saudável ou se eximiu de fazê-lo.
Se restar evidenciado que o empregador cumpriu os ditames legais e preveniu a
ocorrência de um prejuízo ao trabalhador, não haverá falar em reparação a ser exigida,
na medida em que, como é cediço, a indenização pressupõe a ocorrência de um dano
efetivo.
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Por outro lado, caso as medidas não tenham sido suficientes à redução dos agentes
agressores a níveis suportáveis, ou se não forem passíveis de eliminação por nenhum
meio disponível, estar-se-ia diante de uma autêntica atividade de risco. Assim, sendo o
dano a ela inerente, nasce para o empregador a responsabilidade objetiva — desde que
configurado o nexo de causalidade, por óbvio. Nesse contexto, bastaria a ocorrência do
infortúnio para que o empregador fosse obrigado a repará-lo, uma vez as atividades
desenvolvidas são propensas à produção do dano
dano.
Nada obstante, deixando o empregador de adotar as medidas preventivas eficazes à
eliminação do agente causador do dano e assumindo os riscos de provocar lesões nos
trabalhadores, sua conduta importará em omissão abusiva ao dever que lhe é imputado
pela Constituição, restando, por consequência, configurada a sua culpa pelos prejuízos
que os trabalhadores possam sofrer em decorrência do dano que este empregador
provocou no meio ambiente do trabalho..
Nesse caso, é de se destacar que a fixação da sua responsabilidade não está diretamente ligada à lesão suportada pelo empregado, mas decorre do dano por ele causado
— ou não reparado — ao meio ambiente do trabalho.
Exemplifico.
Consideremos uma empresa que opere com altos níveis de ruído, mesmo sendo
possível o isolamento acústico, e que opta por manter o ambiente insalubre a provocar
alteração na unidade fabril.
Se levarmos em consideração que o ruído excessivo pode causar lesões irreparáveis
ao obreiro e que o empregador dispõe de meios eficazes, ainda que mais dispendiosos
à atividade empresarial, para a eliminação ou a redução aos limites de tolerância preconizados no anexo I da NR-15 da Portaria n. 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego,
e deixa de fazê-lo, omite-se abusivamente
abusivamente, devendo, pois, por tal motivo, ser obrigado
a reparar os danos suportados pelos trabalhadores. Hipótese que, a toda evidência,
implica o reconhecimento da responsabilização por omissão.
Assevera, o Código Civil, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O caput do art. 927 do mesmo Texto
legal, por sua vez, dispõe que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo”. Assim, configurado o dano, o nexo causal e a omissão do empregador, a obrigação de reparar independe da demonstração de culpa no evento que
ocasionou o acidente ou a doença a ele equiparada.
Isso porque, a responsabilização decorreria do fato de se demonstrar que as atividades desempenhadas, nos moldes em que desenvolvidas, provocam danos ao meio
ambiente do trabalho e expõem o empregado a um dano em potencial.
É necessário destacar que o que não se deve permitir é a ocorrência do dano.
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Infelizmente temos nos envolvido na tarefa de criar critérios de reparação — fixando
percentuais mínimos de valores a serem quitados de acordo com o tipo de lesão
suportada (vide tabela SUSEP, em muitos casos adotada pelo Poder Judiciário em suas
decisões), quando se deveria, em verdade, envidar esforços para que o trabalhador não
tenha a sua saúde tarifada.
Isso porque, os decretos condenatórios de reparação não devolvem a saúde ao
trabalhador, não lhe restituem a autoestima, não lhe devolvem a dignidade.
Assim, deve-se buscar a reparação não da lesão, mas do local onde o trabalhador
desenvolve as suas atividades — o meio ambiente do trabalho. Uma nova consciência
deve ser instaurada e, se esta não for possível por meio de uma reeducação dos empresários, que seja por meio de uma inspeção eficiente nas empresas que apresentem riscos
de dano, com a imposição de pesadas multas àquelas que optam por correr os riscos de
serem obrigadas à reparação de um dano específico causado a um trabalhador por meio
de um processo administrativo ou judicial, a cuidar, de fato, da saúde e da integridade
física daqueles que lhes colocam à disposição a sua força de trabalho.
Nesse caso, entendo que as perícias realizadas — por determinação judicial ou
administrativa — devem esclarecer se os agentes causadores de eventuais danos podem
ser eliminados, por quais meios, sob quais circunstâncias e custos. Assim, em eventual
processo judicial, incumbiria à empresa a comprovação de que adotou as medidas capazes
de eliminar os riscos ou, ao menos, os reduziu para níveis suportáveis de tolerância,
hipóteses que a eximiriam de culpa no evento danoso, e, por consequência a isentariam
de uma possível condenação.
11. A aplicação efetiva da legislação vigente
Como se infere do quanto se expôs, de se concluir que, na verdade, o que propõe
este trabalho é a aplicação efetiva da legislação vigente.
Nesse contexto, ajuizada a ação por meio da qual se pretende a reparação por
eventual lesão sofrida no ambiente de trabalho, o empregador, ao ser notificado para
comparecer à audiência, deverá ser instado a colacionar com a sua defesa, todos os
documentos necessários à comprovação de que o ambiente de trabalho é saudável,
principalmente aquele relacionado ao Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes (PPRA).
Por certo que aqui também se dirá que o empregador não dever ser obrigado a
fazer prova contra si. Todavia, há que se presumir que se este dispõe dos documentos
e eles lhe são favoráveis, não há porque não juntá-los aos autos, uma vez que por meio
deles haverá de se livrar de eventual acusação que sobre si recaia.
Por outro lado, a sua não juntada injustificada leva à presunção de que, de fato,
não adotava as medidas necessárias e eficientes à redução ou eliminação dos riscos,
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razão pela qual os fatos narrados pelo trabalhador deverão ser considerados como
verdadeiros, podendo, por óbvio, ser elididos pelos demais elementos constantes dos
autos.
12. A inversão do ônus da prova
À luz do acima disposto, conclui-se que, sendo o empregador o detentor dos
documentos inerentes à efetivação do programa de prevenção de acidentes do trabalho,
assim como daqueles atinentes à adoção de medidas que possam eliminar a possibilidade
de desencadeamento das doenças ocupacionais, por certo que a ele incumbe comprovar
que todas as medidas foram adotadas e que o infortúnio reclamado teve causa diversa
daquela eventualmente apontada pelo obreiro.
Trata-se, a hipótese, da distribuição dinâmica do encargo probatório, por meio do
qual, este é atribuído à parte com maiores condições de produzi-la, no caso, o
empregador, haja vista que dispõe dos documentos mencionados no parágrafo anterior.
13. Responsabilidade exclusiva do obr
eir
obreir
eiroo
Embora não seja objeto do presente trabalho, destaco que a comprovação acerca
da culpa exclusiva do obreiro no infortúnio que lhe acometeu exclui a responsabilidade da empregadora.
Tal possibilidade pode decorrer da inobservância, pelo empregado, das normas
básicas de segurança adotadas pela empresa.
Com efeito, o contrato de trabalho é comutativo, ou seja, é obrigação do empregador
adotar medidas eficazes à eliminação dos eventuais riscos ao meio ambiente do trabalho
e, em contrapartida, cabe ao empregado a observância das normas legais de segurança,
além daquelas instruções repassadas pela própria empresa.
Por derradeiro, acrescento que a recusa injustificada do trabalhador no que tange à
observância das normas de segurança no trabalho, constitui ato faltoso que pode ensejar
a ruptura do pacto laboral por justa causa, nos termos do parágrafo único do art. 158
da Norma Consolidada.
14. Conclusão
Do acima exposto, é possível concluir que, independentemente do tipo de responsabilidade que se pretenda atribuir ao empregador, em razão da ocorrência de
infortúnios decorrentes da relação de trabalho, possuímos legislação que permite a
proteção integral do trabalhador.
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Com efeito, as normas legais em vigência preconizam as medidas que devem ser
adotadas pelos empregadores, com o intuito de promover a eliminação ou a redução
dos riscos inerentes às atividades laborais, garantindo, desse modo, a proteção à saúde
e à integridade física do trabalhador.
Assim, a responsabilidade do empregador pelos eventos danosos deve ser analisada
a partir da aferição acerca do cumprimento das indigitadas disposições legais. Nesse
contexto, o encargo probatório transferir-se-ia ao empregador, que dele se desincumbiria
por meio da comprovação de que adotou todas as providências legais e administrativas
para tornar o ambiente de trabalho saudável. Nesse caso, por decorrência, isentar-se-ia
da responsabilidade de indenizar o empregado eventualmente vitimado. Por outro lado,
nada comprovando, responsabilizar-se-ia objetivamente, haja vista que seu ato implicaria
o reconhecimento de omissão abusiva com relação ao seu dever legal de garantir um
ambiente de trabalho livre de riscos.
Essa postura faz-se necessária, principalmente em razão de os direitos humanos
terem se tornado a grande ideologia mundial. Por outro lado, não se deve perder de
vista que o homem, antes de ser o centro de todas as garantias e direitos reconhecidos
pelo Estado, é detentor, pela sua própria natureza — de pessoa humana — de valores
que transcendem a qualquer codificação. A sua simples existência exige o respeito à sua
dignidade e reclama condições mínimas de sobrevivência que devem refletir, inclusive,
no local em que ele coloca a sua força de trabalho a favor de terceiro. A vida e a saúde
antes de serem um direito, são um dom, assim, o dever ético de preservação de tais
dádivas é questão que deve estar acima de qualquer discussão jurídica.
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SEGURANÇA E SAÚDE DOS
TRABALHADORES DA MINERAÇÃO E DA
CONSTRUÇÃO NAS CONVENÇÕES DA OIT

Sebastião Geraldo de Oliveira(*)
1. Introdução
Em maio de 2007, entraram em vigor no Brasil duas Convenções da Organização
Internacional do Trabalho — OIT a respeito da proteção jurídica à saúde e à segurança
dos trabalhadores, quais sejam: a Convenção n. 167 que trata da “Segurança e Saúde na
Construção” e a Convenção n. 176 a respeito da “Segurança e Saúde nas Minas”.
A OIT tem como objetivos, dentre outros, a elevação dos níveis de vida e a proteção
adequada da vida e da saúde dos trabalhadores em todas as ocupações. O atual Diretor-Geral da OIT, o chileno Juan Somavía, asseverou que “a tarefa mais importante da OIT
no século XXI é a criação de oportunidades de trabalho digno para as mulheres e os
homens”(1). Na realidade, a OIT vem promovendo, na medida do possível, a uniformização internacional do Direito do Trabalho, de modo a propiciar uma evolução harmônica das normas de proteção ao trabalhador e alcançar a universalização da justiça social
e o trabalho digno para todos.
A ratificação das mencionadas Convenções representa um avanço normativo
importante em benefício do trabalhador brasileiro, mormente porque as atividades da
construção civil e da mineração produzem um elevado número de acidentes do trabalho
e doenças ocupacionais, conforme indicam as estatísticas oficiais. Pontua o professor
Edwar Abreu Gonçalves, estudioso do tema, que “a atividade da construção civil, em
face de suas características próprias geradoras de riscos ambientais múltiplos e variáveis
aliada à capacidade de grande absorção de mão de obra desprovida de maiores
qualificações profissionais, tem se destacado como um dos ramos produtivos que
apresenta elevados índices de acidentes do trabalho”(2).
(*) Desembargador do Trabalho do TRT da 3ª Região e autor do livro Proteção jurídica à saúde do trabalhador.
(1) SOMAVÍA, Juan. En busca de un nuevo espíritu de empresa. Trabajo — Revista da la OIT, Ginebra, n. 32, p. 15,
dez. 1999.
(2) GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde no trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2010. p. 492.
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Não se ignora que as referidas atividades contribuem decisivamente para o
crescimento do Brasil como País emergente no cenário econômico mundial. Entretanto,
o progresso não pode ser alcançado ao preço incômodo de muitas vidas, acidentes e
doenças de origem ocupacional, ainda mais que a Constituição da República tem como
fundamentos, dentre outros, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.
Além disso, o comando da Carta Maior previsto no art. 170 determina que a ordem
econômica deve estar fundada na valorização do trabalho humano e da livre-iniciativa,
para assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.
Essas duas Convenções da OIT complementam, considerando as especificidades
das atividades da construção civil e da mineração, as previsões genéricas da Convenção
n. 155 da OIT que trata da “Segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente do
trabalho” e que entrou em vigor, no Brasil, em maio de 1993(3).
2. Eficácia jurídica das convenções da OIT
Antes de analisar separadamente o conteúdo das duas convenções internacionais,
convém esboçar uma rápida noção a respeito desse instrumento normativo e sua eficácia
jurídica no Brasil atualmente.
A OIT realiza conferências com a participação de quatro delegados de cada Estado-Membro, sendo dois representantes do governo, um dos empregados e outro dos
empregadores, reunidos em assembleia geral. Nessas assembleias, são votadas as
convenções e as recomendações.
As convenções adotadas pela OIT devem ser apresentadas ao órgão competente de
cada Estado-Membro para fins de apreciação, sendo que, no caso do Brasil, essa
competência é exclusiva do Congresso Nacional(4). Se for ratificada, a Convenção adquire
força normativa e passa a integrar o direito positivo do Estado-Membro.
Já as Recomendações da OIT indicam as normas desejáveis, sobre as quais ainda
não foi obtido consenso para serem incorporadas nas convenções, mas servem de
paradigma para o progresso normativo dos Estados-Membros. Podem servir também
como regulamento da convenção adotada, descrevendo com maior riqueza de detalhes
as normas estipuladas.
Nota-se atualmente uma firme tendência de conferir maior prestígio às normas
internacionais sobre direitos e garantias fundamentais do ser humano, o que reforça a
(3) A Convenção n. 155 da OIT foi promulgada pelo Decreto n. 1.254/1994.
(4) O Congresso Nacional tem competência exclusiva para resolver definitivamente sobre as Convenções Internacionais
(art. 49, I, da Constituição de 1988). Se a Convenção for aprovada, o Congresso expede Decreto Legislativo para que
o Presidente da República promova sua ratificação. A Convenção entra em vigor, internamente, um ano após a data
de sua ratificação formal perante a Repartição Internacional do Trabalho da OIT. Normalmente, o Presidente da
República expede Decreto de promulgação, tornando pública a Convenção aprovada, sua ratificação e início de
vigência.
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importância das Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. Já em 1988, a Constituição
introduziu o dispositivo do art. 5º, § 2º, que prevê: “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”. Desde então, como defende Flávia Piovesan, ainda que estes direitos não sejam
enunciados sob a forma de normas constitucionais, a Constituição lhes confere valor
jurídico de norma constitucional, já que preenchem e complementam o catálogo de
direitos fundamentais previsto no texto constitucional(5).
A Emenda Constitucional n. 45/2004, em sintonia com a tendência mencionada,
deu um passo significativo na valorização dos tratados e convenções internacionais, ao
introduzir o § 3º no art. 5º, com o seguinte teor: “Os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.”
Diante das mudanças do Texto Constitucional, o STF alterou sua jurisprudência
em 2008, atribuindo status normativo diferenciado aos Tratados e Convenções
internacionais ratificados pelo Brasil sobre direitos humanos. Durante o julgamento do
RE n. 466.343, o Ministro Cezar Peluso que atuou como relator, asseverou: “Eu estava
até recentemente algo hesitante em relação à taxinomia dos tratados em face da nossa
Constituição, mas estou seguramente convencido, hoje, de que o que a globalização faz
e opera em termos de economia, no mundo, a temática dos direitos humanos deve
operar no campo jurídico. Os direitos humanos já não são propriedade de alguns países,
mas constituem valor fundante de interesse de toda Humanidade”. Já o Ministro Gilmar
Mendes registrou: “O Supremo Tribunal Federal acaba de proferir uma decisão histórica.
O Brasil adere agora ao entendimento já adotado em diversos países no sentido da
supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos na ordem jurídica
interna.”(6)
Na linha desse novo entendimento, é oportuno indicar alguns acórdãos do STF,
enfatizando o caráter supralegal das Convenções internacionais ratificadas pelo Brasil:
Ementa: Direito processual. Habeas corpus. Prisão civil do depositário infiel. Pacto de São José
da Costa Rica. Alteração de orientação da jurisprudência do STF. Concessão da ordem. 1. A
matéria em julgamento neste habeas corpus envolve a temática da (in)admissibilidade da
prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico brasileiro no período posterior ao
ingresso do Pacto de São José da Costa Rica no direito nacional. 2. Há o caráter especial do
Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos — Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ratificados, sem reserva,
pelo Brasil, no ano de 1992. A esses diplomas internacionais sobre direitos humanos é
reservado o lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém
(5) Apud SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2000. p. 71.
(6) Cf. Julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários ns. 466.343 e 349.703, bem como dos Habeas Corpus ns.
87.585 e 92.566. O inteiro teor do acórdão foi publicado em 5 de junho de 2009.
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acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de
direitos humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com
ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. 3. Na atualidade a única
hipótese de prisão civil, no Direito brasileiro, é a do devedor de alimentos. O art. 5º, § 2º, da
Carta Magna, expressamente estabeleceu que os direitos e garantias expressos no caput do
mesmo dispositivo não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados,
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O Pacto
de São José da Costa Rica, entendido como um tratado internacional em matéria de direitos
humanos, expressamente, só admite, no seu bojo, a possibilidade de prisão civil do devedor
de alimentos e, consequentemente, não admite mais a possibilidade de prisão civil do
depositário infiel. 4. Habeas corpus concedido. STF. 2ª Turma. HC 95967, Relatora: Min. Ellen
Gracie, DJ 28 nov. 2008.
Ementa: Habeas corpus. Salvo-conduto. Prisão civil. Depositário judicial. Dívida de caráter não
alimentar. Impossibilidade. Ordem concedida. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
firmou a orientação de que só é possível a prisão civil do “responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia” (inciso LXVII do art. 5º da CF/88).
Precedentes: HCs 87.585 e 92.566, da relatoria do ministro Marco Aurélio. 2. A norma que
se extrai do inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal é de eficácia restringível. Pelo
que as duas exceções nela contidas podem ser aportadas por lei, quebrantando, assim, a
força protetora da proibição, como regra geral, da prisão civil por dívida. 3. O Pacto de San
José da Costa Rica (ratificado pelo Brasil — Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992),
para valer como norma jurídica interna do Brasil, há de ter como fundamento de validade o
§ 2º do art. 5º da Magna Carta. A se contrapor, então, a qualquer norma ordinária
originariamente brasileira que preveja a prisão civil por dívida. Noutros termos: o Pacto de
San José da Costa Rica, passando a ter como fundamento de validade o § 2º do art. 5º da
CF/88, prevalece como norma supralegal em nossa ordem jurídica interna e, assim, proíbe a
prisão civil por dívida. Não é norma constitucional — à falta do rito exigido pelo § 3º do art.
5º —, mas a sua hierarquia intermediária de norma supralegal autoriza afastar regra ordinária
brasileira que possibilite a prisão civil por dívida. 4. No caso, o paciente corre o risco de ver
contra si expedido mandado prisional por se encontrar na situação de infiel depositário
judicial. 5. Ordem concedida. STF. 1ª Turma. HC 94.013, Rel. Ministro Carlos Britto, DJ 13
mar. 2009.
Ementa: Habeas corpus — Prisão civil — Depositário judicial — A questão da infidelidade
depositária — Convenção americana de direitos humanos (art. 7º, n. 7) — Natureza
constitucional ou caráter de supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos
— Não mais subsiste, no sistema normativo brasileiro, a prisão civil por infidelidade depositária,
independentemente da modalidade de depósito, trate-se de depósito voluntário (convencional)
ou cuide-se de depósito necessário, como o é o depósito judicial. Precedentes. Revogação da
menêutica e dir
eitos humanos: a nor
ma mais favorável como
Súmula n. 619/STF. (...) Her
Hermenêutica
direitos
norma
critério que deve rreger
eger a interpr
etação do poder judiciário. Os magistrados e Tribunais,
interpretação
no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados
internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal
como aquele proclamado no art. 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos),
consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em
ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. O Poder Judiciário, nesse processo
hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela
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prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno
do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações
constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos
sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos
direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito
à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. Aplicação, ao caso, do art. 7º, n. 7, c/c o art.
29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica):
um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano. STF. 2ª
Turma. HC n. 96.772, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 21 ago. 2009.

Podemos concluir, portanto, que as Convenções da OIT ratificadas sem observância
do rito especial previsto na Emenda Constitucional n. 45/2004 ostentam no Brasil
natureza supralegal, pelo que afastam a aplicação de toda legislação ordinária ou
complementar com elas conflitante. Só não podem contrariar a Constituição da República
pela sua supremacia sobre todo o ordenamento jurídico nacional. Então, as Convenções
da OIT ratificadas ocupam na hierarquia normativa brasileira um espaço intermediário
entre a Constituição e a lei ordinária, ou seja, têm status infraconstitucional, mas, ao
mesmo tempo, supralegal.
Por outro lado, as Convenções ratificadas após 1º de janeiro de 2005, com observância do procedimento previsto no § 3º, do art. 5º da Constituição, são equiparadas
às Emendas Constitucionais, até porque devem atingir o mesmo quorum de aprovação
destas. Neste sentido, aliás, já foi ratificada pelo Brasil a “Convenção Internacional
de Direitos da Pessoa com Deficiência”, pelo Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de
2008, a qual passa a integrar o bloco de constitucionalidade das normas fundamentais(7).
Entendemos que as Convenções da OIT sobre segurança, saúde e meio ambiente
do trabalho devem ser enquadradas como “convenções sobre direitos humanos”, conforme mencionado no art. 5º, § 3º, da Constituição da República. O Ministro do STF
Sepúlveda Pertence, por ocasião do julgamento da ADI-MC n. 1.675, anotou: “Parece
inquestionável que os direitos sociais dos trabalhadores enunciados no art. 7º da Constituição, se compreendem entre os direitos e garantias constitucionais incluídos no âmbito
normativo do art. 5º, § 2º, de modo a reconhecer alçada constitucional às convenções
internacionais anteriormente codificadas no Brasil.” Também o Ministro do TST Mauricio
Delgado pontua que as Convenções internacionais sobre direitos trabalhistas “têm óbvia
natureza de direitos humanos”(8).
A Declaração de Seul sobre segurança e saúde no trabalho, adotada em julho de
2008, por ocasião do “XVIII Congresso Mundial sobre segurança e saúde no trabalho”
organizado pela OIT, anotou no preâmbulo: “Recordando que o direito a um ambiente
de trabalho seguro e saudável deve ser reconhecido como um direito humano fundamental
e que a globalização deve ser acompanhada de medidas preventivas que garantam a
segurança e saúde de todos no trabalho...” Nessa mesma linha de entendimento, em 28
(7) A Convenção em análise foi promulgada no Brasil pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009.
(8 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: LTr, 2010. p. 145.

revista amatra n. 4 2011.pmd

245

02/07/2013, 17:48

246

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

de abril de 2009, por ocasião do dia mundial da segurança e saúde no trabalho, a OIT
lançou publicação intitulada: “Saúde e vida no trabalho: um direito humano
fundamental”(9).
Como visto, as convenções da OIT ratificadas pelo Brasil incorporam-se à legislação
interna, podendo, assim, criar, alterar, complementar ou derrogar as normas em vigor.
A OIT controla a aplicação das convenções ratificadas, devendo o Estado-Membro
remeter relatórios e comunicações periódicos para acompanhamento. Além disso, as
organizações profissionais de empregados ou de empregadores também podem apresentar
reclamação à Repartição Internacional do Trabalho, de acordo com o que estabelecem
os arts. 24 e 25 da Constituição da OIT(10).
Os Informes da Comissão de Peritos em Aplicação das Convenções da OIT estão
apontando diversas reclamações apresentadas por sindicatos brasileiros.
Assevera o professor Haroldo Valladão que esse controle permanente, provocado
ou de ofício, do cumprimento das convenções internacionais sobre trabalho, pela OIT,
isto é, pela quase totalidade dos Estados do mundo, com as sanções morais de publicação
e até de inclusão em relação de faltosos (lista negra) — forma inédita no Direito Internacional dos Tratados —, merece os maiores louvores(11).
3. Análise da Convenção n. 167 da OIT
A Convenção n. 167 da OIT tem como objeto a segurança e a saúde nas construções.
Foi adotada na 75ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra no
ano de 1988 e de acordo com os registros da OIT, até novembro de 2010, havia sido
ratificada por 24 países, dentre eles Alemanha, Áustria, Espanha, Estados Unidos, Peru
e Portugal. Foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 61/2006, ratificada em
19 de maio de 2006 e entrou em vigor um ano após, em 19 de maio de 2007. Foi
promulgada pelo Decreto Federal n. 6.271/2007.
A Convenção n. 167 estipula um corpo de regras técnicas minuciosas no sentido
de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores nas construções em geral, oferecendo
aos Engenheiros de Segurança no Trabalho, aos Médicos do Trabalho e aos outros
(9) (Apenas suprimi o ponto) Disponível em: <http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/
declaracaoseul.pdf> Acesso em: 8.3.2010.
(10) Art. 24: “Toda reclamação, dirigida à Repartição Internacional do Trabalho, por uma organização profissional
de empregados ou de empregadores, e segundo a qual um dos Estados-Membros não tenha assegurado
satisfatoriamente a execução de uma convenção a que o dito Estado haja aderido, poderá ser transmitida pelo
Conselho de Administração ao Governo em questão e este poderá ser convidado a fazer, sobre a matéria, a
declaração que julgar conveniente.” Art. 25: “Se nenhuma declaração for enviada pelo Governo em questão, num
prazo razoável, ou se a declaração recebida não parecer satisfatória ao Conselho de Administração, este último terá
o direito de tornar pública a referida reclamação e, segundo o caso, a resposta dada”. Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo. Op.
cit., p. 63.
(11) VALLADÃO, Haroldo. Direito internacional privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1978. v. 3, p. 94.
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profissionais que atuam nos serviços de prevenção um conjunto normativo fundamental
para tal finalidade.
Naturalmente, não cabe nos limites deste estudo jurídico reproduzir ou comentar
disposições da Convenção de conteúdo técnico do campo da Engenharia. Com certeza,
os Engenheiros e os Técnicos de Segurança das empresas deverão debruçar sobre as
normas prescritas para implementar o seu efetivo cumprimento. Cumpre-nos, porém,
destacar algumas disposições que ampliam as normas jurídicas de proteção à segurança
e saúde dos trabalhadores que atuam nas atividades de construção.
De início, convém indicar a disposição do art. 1º, item 3, estabelecendo a aplicação
da Convenção também aos “trabalhadores autônomos que a legislação nacional possa
designar”. Dessa forma, cabe ao responsável pela construção zelar também pela saúde e
segurança dos trabalhadores autônomos que atuam no empreendimento, não obstante
não tenham o vínculo formal de emprego. Seguindo a mesma diretriz, o art. 7º da
Convenção estabelece que “a legislação nacional deverá prever que os empregadores e
trabalhadores autônomos estarão obrigados a cumprir no local de trabalho as medidas
prescritas em matéria de segurança e saúde”. Também o item 2 do art. 8º menciona a
obrigação de cooperação entre empregadores e trabalhadores autônomos que realizarem
atividades simultaneamente em uma mesma obra, a respeito das medidas de segurança
e saúde. Como se vê, a diretriz principal da Convenção é proteger a pessoa do trabalhador,
independentemente da natureza do vínculo mantido com o responsável pela obra.
Para evitar discussões desnecessárias, a Convenção estabeleceu, no art. 2º, um
conceito bem amplo da atividade de construção que engloba, por exemplo, os trabalhos
de renovação, reparo, manutenção e demolição, além daquelas tarefas típicas da construção civil. Já no art. 9º estipula que a segurança e a saúde dos trabalhadores deverão
ser consideradas desde a concepção do projeto e do planejamento da construção.
Convém destacar o tema da responsabilidade pela implementação dos dispositivos
previstos na Convenção. Estabelece o art. 8º da Convenção que a coordenação das
medidas prescritas em matéria de segurança e saúde recairá sobre o empreiteiro principal
ou sobre aquele que estiver exercendo o controle efetivo pelo conjunto das atividades
na obra. Esse dispositivo está em sintonia com o entendimento da Súmula n. 331 do
colendo TST, no sentido da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços
quando o trabalhador for vítima de algum dano (acidente ou doença ocupacional), em
decorrência de descumprimento dos preceitos sobre segurança e saúde no local de
trabalho(12).
(12) Em julgado de nossa lavra, adotamos a seguinte ementa: “Terceirização — Responsabilidade subsidiária — A
ordem jurídica reconhece como válidos os contratos de subempreitada, de serviços temporários ou de prestação de
serviços, mas vincula o beneficiário do trabalho para responder subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações
relacionadas com o contrato de trabalho. Nada mais justo, porquanto quem usufrui dos bônus deve suportar os
ônus, como assevera a antiga parêmia “qui habet commoda, ferre debet onera”. Em sintonia com esse pensamento
central, estão o art. 455 da CLT, o art. 16 da Lei n. 6.019/1974, que trata do trabalho temporário, o art. 8º da
Convenção n. 167 da OIT, o Enunciado n. 331/TST e farta jurisprudência. (Minas Gerais. TRT 3ª Região. 2ª Turma.
RO n. 9706/2000, Relator: Des. Sebastião Geraldo de Oliveira, DJ 7 mar. 2001).
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A Convenção atribui também um papel importante ao trabalhador conferindo-lhe
o “direito e o dever” de participar do estabelecimento de condições seguras de trabalho
(art. 10), bem como a obrigação de cooperar com os empregadores na aplicação e
cumprimento das medidas estabelecidas (art. 11). Ademais, o trabalhador deverá zelar
pela própria segurança e informar, sem demora, ao superior hierárquico qualquer situação
que possa a seu ver conter riscos (art. 11).
Merece destaque o preceito do art. 12 da Convenção assegurando ao empregado o
direito de se afastar do trabalho se considerar, por motivos razoáveis, que está exposto
a uma situação de risco imediato e grave para a sua segurança e saúde(13). Se o empregado
adotar essa atitude, não deverá sofrer punição alguma por parte do empregador.
Segundo o art. 13, o responsável pela obra da construção deverá adotar “todas as
precauções adequadas para garantir que todos os locais de trabalho sejam seguros e
estejam isentos de riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores”. Deve, portanto,
o empregador rastrear, prever e adotar as medidas de precaução para proteger todas as
pessoas presentes na obra ou em suas imediações. Daí por que a tendência atual é de
caracterizar a culpa da empresa quando se percebe que o acidente ocorrido era previsível
e, por isso, poderiam ter sido adotadas medidas de prevenção para evitá-lo. Aliás, o art.
14.2 estabelece que os andaimes e escadas de mão deverão impedir até mesmo o
movimento involuntário do trabalhador.
Quanto ao uso de máquinas e equipamentos, a Convenção enfatiza que só deverão
ser operadas por trabalhadores que tenham recebido treinamento apropriado, cabendo
ao empregador fornecer instruções adequadas para uma utilização segura e de forma
inteligível para os usuários (arts. 16, d; 17.1, d e 17.2). Também os equipamentos e
instalações elétricas deverão ser construídos, instalados e conservados por pessoa
competente (art. 26.1). Prevê, ainda, que os explosivos somente deverão ser guardados,
transportados, manipulados ou utilizados por pessoa competente (art. 27). Assim,
também caracteriza culpa do empregador e o consequente dever de indenizar aos lesados
quando o acidente ocorre por falta de habilitação ou treinamento insuficiente do operador.
A preocupação com o bem-estar do trabalhador nas obras de construção está
demonstrada no art. 32 que prevê o abastecimento de água potável, os serviços de
instalações sanitárias e higiene pessoal, bem como locais para refeições e abrigo durante
as interrupções provocadas por intempéries. Além disso, a Convenção estabelece que
os trabalhadores deverão ser informados sobre os riscos para a sua segurança e saúde,
bem como receber as instruções cabíveis para a prevenção e a proteção diante de tais
riscos (art. 33).
Finalmente merece destacar o compromisso que o País assumiu de “adotar e manter
em vigor legislação que assegure a aplicação das disposições da Convenção” (art. 4º). O
Brasil deverá, também, estabelecer sanções e medidas corretivas apropriadas e, ainda,
(13) Nesse mesmo sentido, é o teor do art. 13 da Convenção n. 155, também ratificada pelo Brasil, e promulgada pelo
Decreto n. 1.254/1994.

revista amatra n. 4 2011.pmd

248

02/07/2013, 17:48

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

249

organizar os serviços de inspeção, com os meios necessários para supervisionar a
aplicação das medidas previstas na Convenção n. 167 (art. 35).
4. Análise da Convenção n. 176 da OIT
A Convenção n. 176 da OIT tem como objeto a segurança e a saúde nas minas.
Foi adotada na 85ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra no
ano de 1995 e de acordo com os registros da OIT, até novembro de 2010, havia sido
ratificada por 24 países, dentre eles Alemanha, Áustria, Espanha, Estados Unidos, Peru
e Portugal. Foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 62/2006, ratificada em
18 de maio de 2006 e entrou em vigor um ano após, em 18 de maio de 2007.
Finalmente, foi promulgada pelo Decreto Federal n. 6.270/2007.
Como anotamos na análise da Convenção n. 167, não cabe nos limites deste
estudo jurídico reproduzir ou comentar disposições da Convenção de conteúdo técnico
do campo da Engenharia nas minerações. Com certeza, os Engenheiros e os Técnicos
de Segurança das empresas deverão debruçar sobre as normas prescritas para assegurar
o seu efetivo cumprimento. Nossa pretensão é destacar algumas disposições especiais
que ampliam as normas jurídicas genéricas de proteção à segurança e saúde dos
trabalhadores que atuam nas atividades de mineração.
Com a ratificação dessa Convenção, o Brasil assumiu o compromisso de formular,
aplicar e revisar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança
e saúde nas minas(14). Deve-se observar que há três exigências para essa política nacional:
primeiramente, há que ser coerente; em segundo lugar, deve ser colocada em prática; e
finalmente deve ser reexaminada periodicamente.
Pode parecer óbvio demais a norma estabelecer a obrigatoriedade de “pôr em
prática”. Não é. A luta dos dias atuais, no campo jurídico, é pela efetividade do direito,
havendo mesmo certo cansaço diante de muito consenso e pouca ação. Como acentuou
o atual Diretor-Geral da OIT, Juan Somavía, “Las personas hoy en dia no buscan retórica,
buscan resultados”(15).
Para dar efetividade à Convenção, estabelece o art. 4.2 que a legislação nacional
seja completada com “normas técnicas, diretrizes ou repertórios de recomendações
práticas”, o que no Brasil tem sido feito pelas Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho. Atualmente, a NR do Ministério do Trabalho que trata do assunto é a de
n. 22, intitulada como “NR-22: Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração”(16).
(14) Há dispositivo semelhante no art. 4º da Convenção da OIT n. 155, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo
Decreto n. 1.254/1994.
(15) Trabajo — Revista de la OIT, Ginebra, n. 61, p. 41, dez. 2007.
(16) Antigamente esta NR era denominada como “Trabalhos Subterrâneos”, mas desde a Portaria n. 2.037/1999
que promoveu substancial modificação do seu texto passou para a atual denominação de “Segurança e Trabalho
na Mineração”.
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Importante assinalar a ordem de prioridade estabelecida no art. 6º da Convenção
para avaliação e tratamento dos riscos por parte do empregador:
a) eliminar os riscos;
b) controlar os riscos em sua fonte;
c) reduzir os riscos ao mínimo mediante medidas que incluam a elaboração de métodos de
trabalho seguros;
d) enquanto perdure a situação de risco, prever a utilização de equipamentos de proteção
pessoal, levando em consideração o que seja razoável, praticável e factível e o que esteja em
consonância com a prática e o exercício da devida diligência.

Essa ordem estabelecida está afinada com os conhecimentos atuais na área de
segurança e saúde do trabalhador que centralizam os esforços na prevenção e na
precaução, em vez de começar pela via mais cômoda e econômica da proteção do
trabalhador pela utilização dos equipamentos de segurança individual.
A rigor, o empregador só deveria considerar a opção seguinte depois de esgotados
todos os meios possíveis e factíveis de implementação da prioridade indicada. Sem
dúvida, é muito mais seguro eliminar os riscos do que adotar medidas para controlá-lo; é mais adequado controlar os riscos na sua origem, em vez de tentar minimizar os
seus efeitos danosos... O empregador que inverte a ordem dessas prioridades está violando
um mandamento nuclear da mentalidade atual a respeito de segurança e saúde dos
trabalhadores.
Na mesma linha da ênfase na prevenção, determina o art. 8º que o empregador
deverá preparar um “plano de ação e urgência específico para cada mina, destinado a
enfrentar os desastres naturais e industriais razoavelmente previsíveis”. Além disso, deverá
adotar um sistema que permita saber com precisão, a qualquer momento, os nomes de
todas as pessoas que estão sob a terra, assim como a localização provável das mesmas
(art. 10).
Importante diretriz de segurança foi adotada no art. 10, alínea d, ao determinar
que o empregador investigue todos os acidentes e incidentes perigosos, adotando as
medidas corretivas apropriadas. Quando o empregador cumprir efetivamente esse dispositivo, com certeza, cada investigação realizada redundará na adoção de medidas preventivas apropriadas para evitar novas ocorrências. A experiência acumulada serve de material
didático para futuros acertos na prevenção.
Em razão do fenômeno atual das terceirizações, o art. 12 da Convenção estabelece
que “o empregador responsável pela mina deverá coordenar a aplicação de todas as
medidas relativas à segurança e à saúde dos trabalhadores e terá igualmente a responsabilidade principal no que concerne a segurança das operações”. O dispositivo reforça
a garantia do trabalhador da mineração que foi vítima de acidente do trabalho ou doença
ocupacional por descumprimento de algum dos preceitos da Convenção, visto que
poderá incluir no polo passivo da reclamação trabalhista o empregador responsável

revista amatra n. 4 2011.pmd

250

02/07/2013, 17:48

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

251

pela mina, quando houver dúvida se a empresa interposta suporta os ônus de uma
eventual condenação.
4. Conclusão
As duas Convenções ratificadas trazem significativo reforço na política nacional de
segurança e saúde dos trabalhadores. São documentos normativos importantes, com
minucioso e avançado conteúdo técnico na área da Engenharia de Segurança no Trabalho
e que ingressaram no ordenamento jurídico nacional com status superior às leis
ordinárias, conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal.
Considerando a natureza supralegal dessas Convenções da OIT, todas as disposições
da legislação ordinária ou complementar com elas conflitantes ficam afastadas. Caberá,
portanto, ao Ministério do Trabalho promover a imediata revisão das Normas Regulamentadoras para encampar o detalhamento dos preceitos instituídos nas referidas Convenções.
Assim, deverá ser revista e ampliada a NR-18 da Portaria do Ministério do Trabalho e
Emprego n. 3.214/1978 que trata das “Condições e meio ambiente de trabalho na
indústria da construção”, bem como a NR-22 da mesma Portaria que trata da “Segurança
e Saúde Ocupacional na Mineração”.
É certo que no Brasil as Convenções da OIT não são muito divulgadas e por isso
são pouco aplicadas, mas em razão da força normativa que agora ostentam deveriam ser
mais indicadas para sustentar pretensões daqueles que sofreram acidente do trabalho ou
doença ocupacional, bem como para fundamentar as ações civis públicas ajuizadas por
intermédio do Ministério Público do Trabalho ou, ainda, os pedidos de tutelas de urgência
formulados pelos sindicatos das categorias profissionais.
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C ONTAMINAÇÃO DO BAIRRO R ECANTO DOS
P ÁSSAROS EM P AULÍNIA (SP): C ASO S HELL /B ASF

Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa(*)

O Conselho Editorial da Revista da Anamatra resolveu publicar, na íntegra, a
sentença que analisou o feito de n. 0022200-28.2007.5.15.0126, ao qual foi reunido
o de n. 0068400-59.2008.5.15.0126.
Trata-se, em síntese, da sentença proferida nas ações movidas em face das empresas
Shell e Basf, em decorrência de um dos maiores casos de contaminação ambiental já
ocorrido no Brasil. O desastre ambiental foi produzido no parque fabril por elas ocupado
na cidade de Paulínia, onde foram descartados indiscriminadamente pesticidas cuja
produção e comercialização já era, há muito, proibida nos Estados Unidos da América.
A decisão teve repercussão internacional em face da relevância econômica da
condenação imposta às empresas rés: R$ 1.100.000.000,00, que resultou no imediato
recolhimento das custas processuais, pela empresa Shell Brasil Ltda., no importe de R$
22.000.000,00.
Entretanto, muito mais importante do que a repercussão econômica da decisão, é
o drama daqueles que viveram no entorno do Recanto dos Pássaros, bairro hoje
interditado e desocupado, e pelos trabalhadores que atuaram no parque fabril desativado.
Não menos relevantes são as reflexões advindas da análise do caso concreto. Os
fatos que acarretaram a decisão — contaminação de trabalhadores e de seus descendentes,
em decorrência de poluição ambiental — exigem amplo debate. Podem ser questionados
os seguintes temas: competência da Justiça do Trabalho quanto aos direitos dos
dependentes dos trabalhadores afetados pela contaminação produzida pelo empregador
ou pelo tomador de seus serviços, prazo prescricional aplicável e destino a ser conferido
às indenizações decorrentes da reparação imposta em ações que discutam o cometimento
de dano moral coletivo.
É este o teor da sentença proferida. Serão muito bem-vindas as críticas e observações,
através do endereço eletrônico mariatarga@trt15.jus.br.
(*) Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia, Mestre em Direito Processual Civil pela Puccamp e Doutora em
Educação pela Unicamp.
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Processo 0022200-28.2007.5.15.0126
Autores: Ministério Público do Trabalho — Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região,
ACPO — Associação de Combate aos Pops, Instituto “Barão de Mauá” de Defesa de Vítimas e
Consumidores contra entes Poluidores e Maus Fornecedores e ATESQ — Associação dos
Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas
Réus: Shell Brasil Ltda. e Basf S.A.
Processo 0068400-59.2008.5.15.0126
Autores: ATESQ — Associação dos Trabalhadores Expostos à Substâncias Químicas e Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias dos Ramos Químicos, Farmacêuticos, Plásticos, Abrasivos e
Similares de Campinas e Região
Réus: Shell Brasil Ltda. e Basf S.A.
Sentença
A Ação Civil Pública n. 0022200-28.2007.5.15.0126 foi distribuída em 7.3.2007 e ajuizada,
inicialmente, pelo Ministério Público do Trabalho, conjuntamente com a Associação de Combate
aos POPS (ACPO), em face das empresas Shell Brasil Ltda. e Basf S.A., com fulcro nos arts. 796 e
seguintes, arts. 849 e seguintes do CPC e arts. 4º e seguintes da Lei n. 7.347/1985.
Sustentam os autores, às fls. 2/208, que, na década de 1970, a empresa Shell se instalou na
cidade de Paulínia, no complexo industrial denominado Centro Industrial Shell Paulínia. A atividade
principal seria a produção de praguicidas, o que teria culminado em um desastre ambiental de tal
proporção que atingiu toda uma coletividade, abarcando os trabalhadores que se ativaram no
local.
Narraram que, em 1994, a Shell apresentou autodenúncia ao Ministério Público Estadual,
noticiando a contaminação no local em que instalado seu parque fabril. Tal contaminação afetou
lençóis freáticos e o solo e teria sido causada pela inadequação do tratamento biológico dos dejetos
industriais, do tratamento de águas, da utilização do incinerador de líquidos e das bacias de
evaporação.
Embasada em auditoria ambiental que foi obrigada a realizar quando da venda de seus ativos
para a empresa Cyanamid, a Shell firmou, em 2.8.1995, Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta com o Ministério Público Estadual, reconhecendo a existência de danos ao meio
ambiente. Comprometeu-se a construir um sistema de recuperação da qualidade do aquífero e se
responsabilizou pelo controle do avanço da contaminação, com a elaboração de relatórios
periódicos.
O processo de descontaminação é acompanhado pelo Instituto de Química da Universidade
de Campinas (Unicamp), o qual concluiu que, mesmo após 20 anos, subsistem no solo e no lençol
freático altos níveis de contaminação por compostos organoclorados, da classe dos DRINS. O
Instituto de Química também demonstrou que a contaminação decorreu não só da toxicidade dos
compostos lá produzidos, mas, também, da manipulação inadequada dos produtos pela empresa.
Em julho de 1998, mesmo após a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta, a Shell prosseguiu
descumprindo a legislação ambiental, tendo sido lavrado, pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb), auto de infração e imposição de penalidade.
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Os autores narram que, em março de 2000, a planta industrial foi alienada para a empresa Basf
S.A., tendo sido uma parcela remanescente da área adquirida pela empresa Kraton Polymers S.A.
Relatórios posteriormente realizados indicaram a presença de contaminação do local por
outros compostos químicos, além daqueles da classe dos DRINS, todos de alta toxicidade.
O Departamento de Medicina Preventiva e Social da Unicamp demonstrou a existência de
danos à saúde dos trabalhadores, na medida em que os organoclorados atuam sobre vários sistemas
do organismo humano, podendo determinar efeitos prejudiciais ao sistema neurológico,
cardiovascular, gastrointestinal e renal.
Ainda foi narrado na petição inicial, que, no início do ano de 2001, fora constatada a existência
de contaminação por DRINS em pontos externos do parque industrial.
Em março de 2001, foi realizada avaliação de riscos à saúde humana, elaborada pela Shell
Internacional Chemicals B. V., estudo que reconhece o potencial prejuízo à saúde dos residentes
nas proximidades do parque fabril em face do contato com os DRINS. Indicam os autores que, se
há risco para os moradores do entorno, por óbvio também há para os trabalhadores que lá se
ativaram.
Segundo os autores a CETESP elaborou análise evidenciando que os incineradores operados
pela Shell não atendiam os padrões adequados de operação do equipamento, bem como que os
resíduos das incinerações, pelo menos até 1992, eram enterrados no solo.
Além disso, a narrativa dá conta de que, mesmo após mais de cinco anos do início do
tratamento ambiental, a contaminação do solo e do lençol freático permanece crítica.
Em 2002, narram que a Basf encerrou suas atividades no local e, na época, a planta industrial
foi interditada pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista a contaminação existente e o grave
risco à saúde humana.
Conforme parecer elaborado em 2003 pela Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp,
restou patente que os níveis de contaminação permaneciam acima dos limites admissíveis. Neste
contexto, ficaria evidente a exposição dos trabalhadores das empresas rés a diversos contaminantes
de altíssima toxicidade, pois teriam se submetido a condições inadequadas de manuseio, produção,
embalagem, estocagem e transporte das matérias-primas, produtos e derivados de processos de
degradação.
Também foi alegada a lesão a direitos indisponíveis dos trabalhadores, bem como a ofensa à
ordem jurídica vigente, fatos que legitimariam a atuação do Ministério Público do Trabalho.
Apontam que os poluentes orgânicos são substâncias químicas persistentes, voláteis ou
semivoláteis, bioacumulativas, mutagênicas e cancerígenas, sendo inconteste que a exposição do
ser humano a tais produtos causa dano, no mínimo, impondo-lhes a possibilidade de aquisição de
doenças de difícil ou remota cura.
Listam que são produtos potencialmente carcinogênicos os compostos químicos aldrim,
dieldrin, pentaclorofenol, DDT e seus isômeros, triclorometano, 1,2— dicloroetano, diclorometano,
benzeno e etilbenzeno, produtos esses utilizados como matérias-primas no processo produtivo da
Shell e que acarretaram sérios danos à saúde dos trabalhadores.
Sustentam os autores que artigo científico produzido por médico do trabalho da Shell indica
177 casos de intoxicações subclínicas e 1 caso de intoxicação aguda, ocorridos na empresa entre
1978 a 1982.
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Dizem que os trabalhadores foram expostos à contaminação por inalação, ingestão e contato
dérmico. Segundo os autores, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador avaliou a saúde
dos trabalhadores que laboravam nas empresas Shell, Cyanamid e Basf e, em 2005, emitiu parecer,
reconhecendo a superior incidência de câncer de tireoide em homens (166 vezes maior que a
incidência na população masculina de Campinas, tendo indicado, o documento, que a probabilidade
dessa alteração ter ocorrido por acaso é de 1 em 1.000.000).
Ainda informaram que, mesmo antes do início de suas atividades em Paulínia (1977), a Shell
já tinha ciência da impropriedade da utilização dos DRINS e ao manter sua manipulação, atentou
contra o Princípio da Precaução e assumiu o risco de expor seus trabalhadores a risco.
Aduziram que as rés não observaram os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos
contratos e da propriedade. Expuseram os trabalhadores a riscos, prejudicando sua saúde, segurança
e o seu bem-estar, além de terem violado o direito fundamental dos trabalhadores a um meio
ambiente do trabalho saudável e seguro.
Em razão da natureza indisponível dos bens atingidos (vida, saúde, integridade física e psíquica,
valor social do trabalho e, principalmente, dignidade da pessoa humana), os autores pleitearam
reparação à sociedade, pois o direito extrapola os interesses dos trabalhadores envolvidos.
Afirmaram haver lesão moral em âmbito coletivo e que a responsabilidade das demandadas pela
sua reparação é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981.
Indicam os autores que o desenrolar dos fatos no curso do tempo demonstra a conduta
ilícita das rés, principalmente no que tange às irregularidades cometidas na manipulação,
conservação, eliminação dos resíduos dos compostos tóxicos e exposição deliberada dos
trabalhadores à situação de risco, aplicando-se ao caso o Princípio do Poluidor-pagador, sendo
devida, portanto, a reparação dos danos causados pelas empresas rés, notadamente em face da
gravidade de suas condutas e da natureza indisponível dos bens tutelados. Requerem a condenação
solidária das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, mostrando-se razoável
o montante equivalente a 3% do lucro líquido por elas obtido no ano de 2006, no valor de R$
622.200.000,00 (conforme planilha de fl. 172), que deve ser revertido ao Fundo do Amparo do
Trabalhador (FAT).
Requerem, em adição, que as impetradas sejam condenadas a contratar plano vitalício de
saúde para todos os trabalhadores que lhes prestaram serviços no polo industrial de Paulínia
(empregados, terceiros e autônomos), seus familiares, bem como em favor de todos os trabalhadores
que prestaram serviços nas chácaras localizadas no Bairro Recanto dos Pássaros, no período
compreendido entre o início e o encerramento das atividades desenvolvidas pelas rés no local.
Pleiteiam que à concessão de plano de saúde fosse concedida ampla divulgação, para que os
trabalhadores pudessem se habilitar ao direito e que as demandadas fossem condenadas à
contratação de empresa que anotasse os tratamentos conferidos aos trabalhadores envolvidos na
contaminação, bem como se abstivessem de explorar qualquer atividade econômica nas áreas
contaminadas.
Pugnaram os autores pela antecipação dos efeitos da tutela. Atribuíram à causa o valor de
R$ 622.200.000,00. A inicial foi instruída com 22 volumes de documentos.
Em 28.5.2007 foi realizada audiência (fls. 4.828/4.830), ocasião em que passaram a integrar
o polo passivo da lide o Instituto “Barão de Mauá” de Defesa de Vítimas e Consumidores Contra
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entes Poluidores e Maus Fornecedores e a Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias
Químicas (ATESQ). A audiência foi redesignada em face da possibilidade de acordo.
Novas audiências foram realizadas em 3.7.2007 (fls. 4.870/4.872) e em 13.9.2007 (fl. 4.918)
em razão de diversas propostas de composição efetivadas, tanto pelas partes, quanto por esta
magistrada. Foram, ainda, realizadas inúmeras reuniões com o escopo de buscar a conciliação das
partes em conflito, das quais participaram representantes do Sistema Único de Saúde (SUS) e das
Secretarias Municipais de Saúde, tal a gravidade do problema narrado na presente ação.
Está assim descrita a fase processual de tentativa de conciliação, na decisão desta magistrada
que antecipou os efeitos da tutela:
Em data anterior à audiência una a princípio designada, as partes fizeram reuniões no
Ministério Público do Trabalho, objetivando a conciliação (fl. 4.817). Já nessas reuniões
participaram representantes do Sistema Único de Saúde (doravante designado meramente
como SUS) e as Secretarias de Saúde de Paulínia e de Campinas, porque oneradas com os
custos do atendimento que prestam às populações contaminadas e porque tais entidades já
assinaram, com o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, um Termo de Ajuste de
Conduta, que gerou a realização de um “Protocolo de Assistência à Saúde das Populações
Expostas aos Contaminantes Ambientais Gerados pelas Empresas Shell, Cyanamid e Basf em
Paulínia (SP)”.
Realizada por esta Magistrada a audiência inicial, ocasião em que se fizeram presentes, como
se pode verificar às fls. 4.828/4.830, representantes de inúmeras entidades públicas e privadas,
entre elas as Secretarias de Saúde, SUS, sindicatos e organizações de trabalhadores, ficou
patente a busca das partes pela solução negociada do conflito.
Foi proposto, em todo o curso do processo por esta Magistrada, que a Shell ofertasse planos
de saúde aos empregados e construísse uma unidade de atenção à saúde do trabalhador no
Município de Paulínia, e à Basf que fizesse aportes de valores à entidade que dê atendimento
a pessoas portadoras de necessidades especiais.
A partir da audiência supra consignada, inúmeras reuniões foram realizadas pelas partes,
algumas delas, ainda quando realizadas no Ministério Público do Trabalho, com a presença
desta Magistrada.
Mais de um ano depois, entretanto, não se viabilizou a conciliação entre as partes, conquanto,
diga-se por amor à verdade, a empresa Basf pretendesse atender às reivindicações de uma
das entidades de Paulínia que confere atendimento a crianças e jovens portadores de
necessidades especiais, a saber, o Núcleo Educacional e Terapêutico Vida em Movimento.
Por sua vez, a Shell propôs-se a pagar às entidades envolvidas na presente ação o valor de
R$ 2.500.000,00.
Esta última proposta, bem como o desenrolar das negociações, que se desenvolveram por
quase um ano, estão estampadas no documento de fls. 5.085/5.093, bem como nos que
acompanham a petição. Demonstram que muito se negociou naquelas reuniões, inclusive o
pagamento antecipado, pela Basf, de honorários prévios, que viabilizaram a contratação da
Dra. Berenice Blanes para a efetivação de perícias em processos individuais, há muito
paralisados neste Fórum à falta de profissional habilitado para realizar tais laudos.
Em dezembro de 2007, compareceu esta Magistrada ao Ministério Público do Trabalho e lá
se chegou à proposta então ofertada à empresa Shell, pelos autores da presente ação: a
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realização de um acordo judicial para pôr fim a esta demanda. A ata encontra-se juntada às fls.
5.147/5.148.
Não foi possível obter acordo entre as partes e, em 10.12.2008 foram antecipados,
parcialmente, os efeitos da tutela requerida, por meio da decisão de fls. 5.189/5.200, determinandose às rés, em resumo:
[...] sob pena do pagamento de multa diária ora fixada, em face da gravidade da situação, em
R$ 100.000,00 por dia de atraso, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador que:—
contratem plano de saúde vitalício, que não exija qualquer carência, de abrangência nacional
e que permita cobertura de consultas, exames, todo o tipo de tratamento médico, nutricional,
psicológico, fisioterapêutico e terapêutico, além de internações, em favor de todos os
trabalhadores, quer tenham sido seus empregados ou empregados das empresas por elas
contratadas, ou ainda lhes tenham prestado serviços autônomos, desde que isso tenha
ocorrido no Recanto dos Pássaros, à Rua Roberto Simonsen, 1.500, em Paulínia (SP), bem
como em favor dos filhos desses trabalhadores nascidos no curso ou após tais contratações.
As reclamadas deverão indicar a entidade por elas contratada nestes autos, em 30 dias, e tal
empresa, no mesmo prazo, indicará os dados necessários ao cadastramento dos beneficiários
e se comprometerá, por seus dirigentes e sob as penas da lei, a relatar todos os atendimentos
realizados a esta Vara, dados que serão mantidos sob sigilo e em arquivos eletrônicos; —
que a notícia da presente decisão, nos termos consignados no anexo 2, seja veiculada pelas
rés em dois domingos consecutivos, em pelo menos dois dos jornais a seguir citados, em
suas páginas frontais: Correio Popular, Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo. Essas
publicações devem ser realizadas no terceiro domingo após a intimação da presente decisão
e no subsequente, com a finalidade de que sejam os beneficiários concitados a se habilitar
ao recebimento do plano de saúde e — que as rés noticiem os termos da presente decisão,
nos termos consignados no anexo 2, entre 20:00 e 21:00 horas, ao menos em duas das TVs
a seguir indicadas, a saber, Globo, Record e SBT, em duas oportunidades, observado o
interregno de dois dias, no prazo máximo de 10 dias, com a finalidade de que sejam os
beneficiários concitados a se habilitar nos mesmos moldes indicados no item anterior. Os
interessados deverão, no prazo de noventa dias, sob pena de preclusão, se habilitar através
de endereço eletrônico a ser, em 48 horas, informado pelos autores da ação, indicando, como
assunto, “HABILITAÇÃO Shell/Basf”. Na correspondência eletrônica, consignarão nome,
período laborado, empresa contratante, CPF, RG, data de nascimento e nome dos pais. Os
dados, em arquivo PDF, deverão ser acompanhados de cópia digitalizada do registro da CTPS
ou do contrato e do documento de identidade. A empresa contratada pelas reclamadas
informará todos os atendimentos realizados e os diagnósticos que deles decorrerem ao
endereço eletrônico a ser informado pelos autores. Para facilitar a recepção desses dados,
tal arquivo deverá ser anexado à mensagem eletrônica com indicação do número do CPF do
trabalhador ou de seu dependente. Na ausência de CPF do dependente, o arquivo indicará
o número do CPF do trabalhador e um traço com a sigla DP. O anexo e os documentos que
o acompanharem, digitalizados, serão remetidos no formato PDF. Para viabilizar o
cumprimento da presente decisão sem que haja tumulto processual, bem como para que se
adotem as providências que o caso requer, determino aos autores: — que reúnam as
habilitações e os atendimentos em pastas distintas e informatizadas, das quais se façam cópias
de segurança ao menos uma vez por semana. Outrossim, determino à Secretaria da Vara: —
que cópia da presente decisão seja juntada em todas as ações, inclusive cautelares, propostas
em face das empresas Shell e Basf, neste Fórum, intimando-se seus autores; — que a presente
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decisão seja comunicada ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público Estadual de
Paulínia, para que esses órgãos adotem as providências pertinentes quanto à continuidade
de atividades que sejam realizadas em área que se sabe contaminada e— que, após o
cumprimento de todas as determinações, o processo seja incluído na pauta de audiências
Unas, para que se propicie seu regular trâmite. Finalmente, determino a imediata intimação
dos autores, observadas as prerrogativas do Ministério Público do Trabalho e das rés, essas
últimas para que cumpram as determinações ora exaradas nos prazos já fixados. Intime-se,
também, o Sindicato dos Químicos Unificados — Regional Campinas. Concito o Sindicato
dos Químicos, bem como as demais entidades que se associaram ao Ministério Público do
Trabalho no polo ativo da presente ação, a propiciarem condições para que os trabalhadores
realizem a habilitação por meios eletrônicos, ou que encaminhem esses trabalhadores,
munidos dos documentos já indicados, a endereço que deverá, em 48 horas, ser informado,
efetivando gratuitamente o atendimento. Campinas, 10 de dezembro de 2008. Maria Inês
Corrêa de Cerqueira César Targa. Juíza do Trabalho.
Houve oposição de embargos declaratórios que foram decididos e rejeitados às fls. 5.866/
5.867 e 5.918/5.920.
Da decisão que antecipou, parcialmente, os efeitos da tutela, as rés impetraram Mandado de
Segurança com pedido de liminar (fl. 5.401), medida que, em 15.1.2009, foi parcialmente deferida
pelo Juiz Wilton Canicoba.
Em 21.5.2009 (fl. 5.937) foi realizada audiência, na qual as demandadas apresentaram defesa
escrita.
Sustenta a Shell Brasil Ltda. às fls. 5.938/6.056, que nos estudos por ela providenciados não
foram encontrados casos de intoxicação nos trabalhadores, conquanto tenha sido verificada a
presença dos compostos por ela manipulados no corpo humano.
A demandada reconhece, em defesa, que foram tomadas medidas “para eliminar ou atenuar
as repercussões ambientais de suas atividades industriais na cidade de Paulínia” (fl. 5.941) e que
“as atividades ... em Paulínia suscitaram problemas ambientais” (fl. 5.942). Nega, entretanto, com
veemência, que suas atividades tenham causado problemas à saúde humana e, em especial, à saúde
dos trabalhadores.
Assevera que o meio ambiente não se confunde com o ambiente de trabalho, que o pedido
efetivado nesta ação representa “indenização por cautela” ou “perdas e danos por precaução” e
que o binômio risco-hipótese, por si só, não culmina no dever de indenizar.
Preliminarmente, indica que há litispendência, tendo em vista a existência do processo 006842008-126-15-00-4 e, parcialmente, com os processos 829/2002 e 2409/2001, o que impõe a
extinção da presente ação.
Defende a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para analisar a demanda, voltada
para a discussão do direito ambiental. Diz haver incompetência quantos aos pleitos realizados em
favor dos empregados das chácaras do entorno de seu parque fabril e dos dependentes de seus
antigos empregados.
Indica que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Ataca a presença, no
polo ativo, do Instituto Barão de Mauá e da ATESQ, apontando que essas entidades ingressaram
tardiamente na ação, sem o seu consentimento, sendo vedada a inclusão de tais pessoas na relação
processual, tendo em vista o disposto no art. 264, do CPC. Alega que as associações sequer possuem
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interesse de agir, bem como que o Ministério Público não possui legitimidade para defender os
direitos personalíssimos pleiteados, não homogêneos e disponíveis, não se tratando, aqui, de direitos
transindividuais. Afirma que as associações não provaram a pertinência temática e que há carência
de ação, em razão da inadequação da via eleita.
Com relação à prescrição, entende a ré que a pretensão encontra-se por ela fulminada, seja
pela adoção da regulamentação trabalhista ou pela adoção do prazo civil. Assevera que a ação
somente foi ajuizada após doze anos do encerramento de suas atividades.
No mérito propriamente dito, afirma que jamais operou em desacordo com a legislação em
vigor; que detinha licenças ambientais; que não foram utilizados insumos proibidos ou condenados
pela ciência ou pelas leis; que atendeu a todas as normas de proteção e segurança vigentes à época;
que se utilizou de tecnologia de ponta, segundo os padrões então conhecidos e praticados e que,
até hoje, não há consenso sobre os alegados efeitos danosos provocados pelos chamados poluentes
orgânicos persistentes.
Afirma que a Convenção de Estocolmo teve vigência internacional a partir de 2004 e foi
incorporada ao direito brasileiro somente em 2005, não podendo retroagir para alcançar situações
pretéritas.
Indica que na literatura médica não há dados científicos comprobatórios da ligação entre o
DDT e possíveis alterações endócrinas; que existe nível seguro de exposição humana às substâncias
citadas na ação; que recentes estudos sobre os efeitos de pesticidas no organismo humano
demonstraram reversão e não aumento dos casos em câncer e que todos os empregados laboravam
com equipamentos de proteção e segurança individual.
Periodicamente, a ré diz ter providenciado exames médicos nos trabalhadores e monitorado
a presença dos compostos organofosforados e organoclorados em seus organismos, por exames
cujos resultados revelaram baixos índices de alteração.
Em relação ao artigo científico assinado pelo do Dr. Reinaldo Farina, afirma que o texto indica
a existência de efetivo controle e avaliação de saúde dos seus empregados; que, “de qualquer modo,
o fato de o referido artigo apontar alterações subclínicas (antes de aparecerem sinais e sintomas
de doenças) permitiu ao médico da companhia tomar as medidas preventivas necessárias, tais como
promover o afastamento temporário do empregado das atividades por ele desenvolvidas,
encaminhamento para exames complementares, dentre outras. Medidas essas que se mostraram
eficazes já que, ao longo de 5 anos (tempo avaliado no artigo), apenas um trabalhador apresentou
sinais clínicos de intoxicação, tendo a empresa, imediatamente, tomado as providências cabíveis”
(fl. 5.989).
Nega ter agido com negligência ou desatenção para com a saúde de seus empregados.
Aponta que os depoimentos colhidos no Inquérito Civil n. 10.425/2001 não são suficientes
para comprovar sua negligência, tendo em vista que foram colhidos unilateralmente, sem a garantia
do direito ao contraditório; que não há nexo de causalidade entre os danos ambientais e supostos
danos à saúde dos trabalhadores.
Relata a venda de seu patrimônio à Cyanamid em 1995, precedida de avaliação ambiental,
que culminou na autodenúncia e na assunção de Termo de Ajuste de Conduta junto ao Ministério
Público Estadual.
Assevera que o acordo previa medidas de remediação ambiental, mas não contemplava a
necessidade de suspensão de atividades da fábrica; que o programa de remediação foi fiscalizado
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pela Cetesb; que, entre 2001 e 2006, foram realizadas diversas auditorias ambientais independentes,
que concluíram pela inexistência de riscos efetivos à saúde e pela existência de risco potencial
insignificante.
Em 2001, diante da veiculação de notícias falsas e alarmistas sobre as condições de saúde de
seus empregados, conta que disponibilizou aos interessados atendimento em clínica independente,
providenciando exames que evidenciaram a inexistência de alterações orgânicas que pudessem ser
atribuídas aos antecedentes ocupacionais.
Com relação ao monitoramento biológico por ela realizado, indica que não acusaram
concentrações de organofosforados e organoclorados acima dos limites de tolerância; que os
autores deformam a finalidade e o alcance do princípio da precaução, sendo incabível o deferimento
de indenização nele baseada; que não há nexo de causalidade para a responsabilização pretendida
e, muito menos, danos a serem reparados; que não se pode admitir condenação baseada em
presunção e que é necessária a prova de dolo ou culpa grave para autorizar a condenação.
Atribuiu aos autores o ônus de provar os fatos constitutivos dos direitos vindicados. Diz ser
impossível a condenação ao pagamento de plano de saúde, o qual possui abrangência excessiva,
sendo o direito manifestamente improcedente; que não é possível a contratação de empresas que
criem software para armazenamento dos atendimentos dos trabalhadores, disponibilizando os dados
ao SUS.
Com relação ao pleito de danos morais coletivos, diz que o pedido é uma aberração jurídica,
sendo o valor inadequado; que se mostra impossível a imposição da obrigação de veicular a
condenação, referente ao custeio do plano de saúde, nos meios de comunicação; que a interdição
judicial pleiteada viola a separação de poderes; que não tem relação com os problemas ambientais
que resultaram na interdição da Basf S.A.; que se mostra ilegal a antecipação de tutela concedida
porque foram violados direitos líquidos e certos e que a ação deve ser extinta ou, em face do
princípio da eventualidade, julgada improcedente, devendo aos autores ser atribuído o ônus pelas
custas e honorários advocatícios.
A contestação veio acompanhada de esclarecimentos adicionais (fls. 6.057/6.075). Foram
encartados aos autos procuração e preposição.
A Basf S.A., por seu turno, se defendeu às fls. 6.079/6.165, asseverando que a adoção do
procedimento trabalhista para a tramitação da Ação Civil Pública violou seu direito à ampla defesa.
Aponta que a petição inicial é inepta, na medida em que nenhuma conduta ilícita lhe foi
atribuída.
Nega que a Justiça do Trabalho tenha competência para apreciar a ação. Discute a legitimidade
dos autores e a possibilidade de proteção a interesses individuais. Nega ser sucessora da Shell,
asseverando que tal empresa, além de ter assumido o passivo ambiental, tem condições de arcar
com eventuais direitos. Afirma que seus empregados jamais se ativaram na área em que os poluentes
foram pela Shell manipulados, permanecendo a área isolada; que não há nexo de causalidade entre
o dano ocorrido e sua conduta; que todos os fatos alegados decorreram de atos praticados pela
Shell; que a aquisição do local foi precedida de todas as cautelas; que a questão versada nos autos
não a envolve. Irresigna-se acerca do valor da pretensão, calculado sobre o faturamento mundial.
Juntou procuração e preposição aos autos.
As rés carrearam aos autos as provas documentais que julgaram necessárias, de acordo com
a determinação contida na audiência de fl. 5.937.
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De acordo com o teor da ata de fl. 5.937, as partes deveriam indicar, em petição específica,
as provas, justificando-as.
Cumprindo a determinação supra, consignou a Shell, às fls. 6.698/6.699 que, caso o feito
não fosse extinto,
[...] a única prova adequada e pertinente, no caso, pelo princípio da eventualidade, seria a
realização da oitiva de testemunhas, para fins de comprovação da ausência de irregularidade
nas atividades laborativas desempenhadas no site da Shell em Paulínia. Com efeito, a produção
de prova oral demonstraria a esse MM. Juízo que a Shell sempre disponibilizou, de modo
adequado e efetivo, aos trabalhadores, regulares equipamentos de proteção individual e
coletiva para o exercício de cada atividade específica, aptos a minimizar, para os níveis
tolerados pelas normas de regulamentação do trabalho, ou mesmo neutralizar, qualquer tipo
de exposição que eventualmente pudesse causar prejuízos à saúde dos trabalhadores.
A prova oral demonstrará, pois, que não se pode vislumbrar qualquer ilicitude na conduta
da Shell, pois utilizava tecnologia de ponta; empregava mecanismos efetivos e eficazes de
segurança segundo os padrões aceitos à época pela ciência e pela boa técnica; e sempre agiu
com prudência, fornecendo a seus ex-empregados, nos estritos termos da legislação
trabalhista, equipamentos de segurança necessários à função por eles exercida. Ressalte-se,
ademais, que as empresas auditoras concluíram que os níveis das substâncias ali encontradas
não implicavam riscos à saúde dos empregados. Além disso, a unidade fabril da Shell não
consistia em um empreendimento clandestino. Muito ao contrário: a Shell, com efeito, obteve
todas as licenças e autorizações legais necessárias, de acordo com as leis então em vigor.
Assim, se não há atividade ilícita, não há que se falar, pois, em indenização, seja por dano
material, seja por dano moral.
O Ministério Público do Trabalho apresentou réplica às fls. 8830/8918 e juntou documentos
(fls. 8.921/9.829).
Às fls. 9.844 e 9.845 foram juntadas cópias das decisões proferidas nos Mandados de
Segurança impetrados pelas demandadas e, em ambos, foi concedida, em parte,
... a ordem de segurança para converter a obrigação de contratar planos de saúde vitalícios,
na obrigação de custear previamente as despesas com assistência médica, por meio de
entidades hospitalares, clínicas especializadas e consultórios médicos, psicológicos,
nutricionais, fisioterapêuticos e terapêuticos da cidade de São Paulo e da Região
Metropolitana de Campinas, para atendimento médico, nutricional, psicológico,
fisioterapêutico e terapêutico, além de internações, aos ex-trabalhadores, empregados da Shell
Brasil S/A, da Basf S/A ou das empresas por elas contratadas, prestadores de serviços
autônomos e dos filhos desses obreiros nascidos no curso ou após tais contratações,
consoante suas necessidades, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) por dia de atraso reversível ao FAT e revogar a liminar anteriormente deferida,
tudo consoante fundamentação. Intimem-se as autores, os litisconsortes e dê-se ciência à D.
autoridade impetrada. (Julgamentos realizados em 7.4.2010, Desembargadora Relatora Helena
Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho)
A Shell Brasil Ltda., às fls. 9.852/9.901, manifestou-se sobre a réplica e documentos.
Realizada audiência em 5.8.2010, conforme ata de fls. 10.203/10.205, determinei a reunião,
a esta ação, da Ação Civil Pública n. 0068400-59.2008.5.15.0126 para julgamento simultâneo, em
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face da clara existência de conexão entre elas em face da identidade de causa de pedir. As
demandadas protestaram, conquanto em diversos momentos processuais tenham apontado a
conexão reconhecida.
Em razão da reunião dos feitos, passo a relatar os principais atos contidos na Ação Civil
Pública n. 0068400-59.2008.5.15.0126, que, se diga, praticamente repetem a presente ação, sendo
diversos, somente, seus pedidos.
A ação a esta apensada, distribuída em 27/6/2008 por dependência aos autos da Ação n.
222/2007, foi apresentada pela ATESQ — Associação de Trabalhadores Expostos à Substâncias
Químicas e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias dos Ramos Químicos, Farmacêuticos,
Plásticos, Abrasivos e Similares de Campinas e Região em face das empresas Shell Brasil Ltda. e
Basf S.A.
Apontam os autores os mesmos fatos narrados na Ação Civil Pública anteriormente relatada
e, assim, deixo de citá-los. Basicamente, as requerentes reprisam tudo quanto alegado na ação civil
pública anteriormente relatada, para, ao final, afirmar que a atitude das rés lesou os trabalhadores,
sendo devida a justa reparação a cada um deles. Afirmam que os trabalhadores sofrem com a
possibilidade de fragilização da saúde, têm desgaste emocional e que as rés foram, no mínimo,
negligentes em relação à saúde, à vida e à integridade física e psíquica daqueles que lhes prestaram
serviços.
Mais, afirmam os autores que a segunda ré, empresa Basf, articulou a dispensa dos
trabalhadores quando não poderia fazê-lo por força de negociação com o sindicato de classe, sendo
devida a reintegração dos trabalhadores ou o pagamento dos salários até a data da propositura da
ação ora analisada. Atribuíram à causa o valor de R$ 10.000,00. A inicial foi instruída com três
volumes de documentos.
Em 21.5.2009 foi realizada audiência (fl. 751), na qual as demandadas apresentaram suas
defesas.
Sustenta a Shell Brasil Ltda., às fls. 780/861, os mesmos fatos antes apontados na sua defesa
à ação anteriormente relatada.
Preliminarmente, entretanto, a Shell aponta existir litispendência parcial desta ação com a
Ação Civil Pública n. 00222-2007-126-15-00-6, sendo patente a conexão entre ambas, o que impõe
a reunião dos processos. Aponta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, a inépcia
em face de ausência de causa de pedir; que só a Basf é entidade legítima para responder quanto ao
pleito de reintegração; que os autores não possuem legitimidade ativa, em face da ausência de
prova de que seus associados residam na comarca e que há carência de ação em razão da escolha
de via inadequada. Assevera que o pedido de indenização se refere a situações personalíssimas,
sequer homogêneas e que a pretensão se encontra prescrita, seja pela adoção da prescrição
trabalhista ou civil.
Nega, assim como na defesa anterior, a contaminação dos trabalhadores. Diz que não se
aplica, no caso, os dispositivos do Código de Proteção ao Consumidor, sendo indispensável a prova
do dano e do nexo de causalidade e que não cabe deferir o pagamento de danos morais por meio
de ação coletiva.
Nega que os trabalhadores tenham experimentado qualquer espécie de humilhação, dor ou
sofrimento, ou que tenham tido sua honra, intimidade e nome violados. Aponta que o valor proposto
à reparação se mostra desproporcional e absolutamente inaceitável.
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Assevera que os empregados da Basf foram dispensados antes da interdição da fábrica, não
havendo nulidade do ato.
Havendo condenação, pugna para que juros e correção observem a legislação pertinente e
para que sejam autorizados os descontos fiscais. Indica, finalmente, que, havendo condenação, o
direito não pode ser transferido, seja por sucessão inter vivos ou causa mortis.
A Basf S.A., por seu turno, defendeu-se às fls. 868/926, asseverando, resumidamente, que há
continência ou, pelo menos, conexão entre a presente ação e a de n. 222/2007, pedindo a reunião
e julgamento simultâneo dos feitos. Apresentou defesa quase idêntica àquela resumida quando do
relatório da ação anterior. Em adição, aponta que não há nexo de causalidade entre o dano e sua
conduta; que o valor pretendido a título de indenização não encontra justificativa ou amparo legal,
bem como viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que eventual indenização
deveria ser apurada, individualmente, em liquidação de sentença.
As rés carrearam aos autos as provas documentais que julgaram necessárias, de acordo com
a determinação contida na audiência de fl. 751.
De acordo, ainda, com o teor da referida ata de audiência, as partes deveriam indicar, em
petição própria, as “provas que pretendem produzir, justificando-as detidamente e indicando os meios
pelas quais serão realizadas”.
Cumprindo a determinação supra, as partes juntaram documentos e requereram a produção
de outras provas.
Os requerentes não se manifestaram sobre os documentos juntados pelas rés e, conforme
determinação contida na ata de fl. 751, os autos foram remetidos à Procuradora do Trabalho para
manifestação, nos termos do art. 82 do CPC.
O Ministério Público do Trabalho manifestou-se às fls. 3.970/3.985 e juntou os documentos
de fls. 3.986/4.042.
Indeferi a produção de outras provas em audiência, por entender que os fatos que a empresa
Shell pretendia provar fossem incontroversos e irrelevantes para o deslinde das ações. Na mesma
audiência, consignei, erroneamente, que a empresa Basf não havia protocolado petição requerendo
a realização de provas. Trata-se de um equívoco e por ele me penitencio. A petição está às fls. 6.689/
6.690, ocasião em que a ré, oportunamente, asseverou que pretendia provar a “inexistência de nexo de
causalidade entre a sua conduta e os alegados danos supostamente causados aos trabalhadores da
fábrica de Paulínia, bem como sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação”.
As partes protestaram em decorrência do encerramento da instrução processual.
Na audiência, determinei o cumprimento da decisão que proferi em sede de antecipação dos
efeitos da tutela, com as modificações nela realizadas pelo E. Regional e por aquelas realizadas, em
favor da Basf S.A., exclusivamente, pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
As partes apresentaram razões finais. As da Basf estão juntadas às fls. 10.247/10.260, as do
Ministério Público às fls. 10.261/10.273 e as da Shell, finalmente, às fls. 10.274/10.330.
As inúmeras tentativas de conciliação resultaram infrutíferas.
É o relatório.
DECIDO.
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Passo ao julgamento conjunto das ações.
Cerceamento de defesa
Inicialmente, não analisarei a perícia técnica de contaminação ambiental que foi realizada
em face de determinação exarada nos autos da ação cautelar já por mim extinta.
Como aponta a primeira demandada à fl. 10.107, o material foi colhido em 2007 e o relatório
do exame só foi apresentado em 2010, sem que houvesse tempo hábil para seu questionamento e
efetivação de contraprovas. E, mais do que isso, a análise do laudo pericial é desnecessária para o
julgamento dos pedidos realizados nos processos ora analisados, os quais contêm vasto material
para formar a convicção desta magistrada.
O encerramento da instrução processual, em audiência, no presente caso, não configura
cerceamento de defesa para as demandadas.
Instadas a indicar provas, a Basf requereu provar a “inexistência de nexo de causalidade
entre a sua conduta e os alegados danos supostamente causados aos trabalhadores da fábrica de
Paulínia, bem como sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação”.
A Shell, por seu turno, pleiteou a realização de prova oral com o intuito específico de
demonstrar os seguintes fatos: a ausência de irregularidades nas atividades laborais desempenhadas
em seu parque industrial; a disponibilização adequada e efetiva da proteção individual e coletiva
para minimizar ou neutralizar qualquer tipo de exposição prejudicial aos trabalhadores e a
inofensividade das substâncias ali encontradas para a saúde dos empregados.
Todavia, as provas requeridas são absolutamente desnecessárias.
Em primeiro lugar, tenho como fato incontroverso a regularidade do estabelecimento da Shell
em Paulínia, pois ela detinha licenças do Poder Público, fornecia equipamentos de proteção aos
seus empregados e adotava condutas destinadas a minimizar os riscos de sua atividade. Enfim,
cumpriu a legislação então vigente.
Em segundo lugar, foram juntados aos autos centenas de documentos que demonstram suas
alegações quanto à existência de equipamentos de proteção individuais e coletivos e quanto à posse
de licenças ambientais.
Em terceiro lugar, são inúmeros os laudos periciais realizados por empresas e peritos
competentes.
Enfim, os documentos carreados permitem a esta magistrada elementos suficientes para a
análise das questões postas, motivo pelo qual seria absolutamente inócua a realização de qualquer
outra prova, quer requerida oportunamente pela Basf, quer pela Shell.
Ressalto que a prova do fornecimento de equipamentos proteção, da existência de alvarás
de funcionamento, é de cunho documental. Sequer, trata-se de prova que possa ser realizada pela
apresentação de testemunhas.
Finalmente, só por perícias técnicas se prova a questão da contaminação e de sua repercussão
no organismo humano. E são muitos, repriso, os laudos periciais juntados aos autos, os quais
discutem a contaminação e a toxicidade dos compostos utilizados à época.
Deste modo, desnecessária a prova complementar postulada, que, em face do disposto nos
arts. 130 do CPC e 765 da CLT, não poderia sequer ter sido produzida. Ratifico, nesta oportunidade,
a desnecessidade da realização de qualquer outra prova pleiteada e, com tal decisão, analiso a
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irresignação manifestada pelas requeridas em suas petições protocoladas após a audiência realizada,
na qual a instrução processual foi encerrada.
Mas não é só. Sustenta a Basf, em sua defesa, sem qualquer razão, que a adoção do
procedimento trabalhista para a tramitação da Ação Civil Pública violou seu direito à ampla defesa.
Todas as fases do rito ordinário, previsto nos arts. 282 e seguintes do CPC, foram regularmente
observadas, motivo pelo qual não há qualquer prejuízo efetivo que possa ser suscitado em razão
do procedimento adotado, aplicando-se, a este caso, os efeitos do art. 794 da CLT.
Conexão, continência e da litispendência
A conexão entre as ações foi pleiteada pelas rés e foi reconhecida em audiência, motivo por
que os feitos foram reunidos. Dessa forma, resta prejudicado este tópico da defesa, assim como a
irresignação apresentada pela Shell em audiência e, posteriormente, nas petições apresentadas.
Afinal, o seu pleito foi atendido!
No que tange à continência, não assiste razão às demandadas. As ações civis 0068459.2008.5.15.0126 e 0022200-28.2007.5.15.0126 possuem pedidos absolutamente distintos, não
estando um deles contido no outro.
As demandadas alegaram, também, a existência de litispendência entre as Ações n. 0068459.2008.5.15.0126 e 0022200-28.2007.5.15.0126 e, ainda, a litispendência parcial com os processos
n. 829/2002 e 2409/2001.
Todavia, não procedem tais assertivas. Em se tratando de ações coletivas, a litispendência
resulta da existência de ações idênticas no que tange à causa de pedir e ao pedido, o que não se
vislumbra em relação aos processos indicados. A ACP n. 0022200-28.2007.5.15.0126 tem por
objeto o pagamento de indenização por danos morais à coletividade, bem como o fornecimento
de convênio médico aos trabalhadores. A ACP n. 00684-2008-126-15-00-4 postula a reintegração
e o pagamento, a cada um dos trabalhadores que prestaram serviços às impetradas, de indenização
por danos morais.
O processo 0082900-43.2002.5.15.0126 foi extinto e o feito n. 2409/2001, que tramita na
1ª Vara Distrital de Paulínia, conforme se vislumbra claramente do pedido transcrito na defesa (fl.
5.945), visa a concessão de tratamento de saúde para os moradores do Bairro Recanto dos Pássaros.
Note-se que os moradores da localidade foram de lá removidos, o que é público e notório. Até
hoje alguns deles residem em hotéis e foram privados de suas chácaras e moradias, a maioria, é
certo, já comprada pela Shell.
Incompetência da Justiça do T
rabalho
Trabalho
Compete à Justiça do Trabalho a análise e julgamento das demandas propostas em relação
aos trabalhadores das impetradas, tendo em vista que não se trata, apenas, de análise de questão
ambiental em sentido estrito e, sim, dos efeitos da exposição desses trabalhadores aos produtos
tóxicos que estavam presentes no local de trabalho.
No que tange aos dependentes dos trabalhadores, algumas considerações são necessárias.
Os filhos nascidos após a prestação dos serviços só poderiam ter sido contaminados em face
do contrato de trabalho dos pais, expostos a material que comprovadamente causam alterações
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genéticas, como oportunamente se analisará e, assim, é desta Justiça do Trabalho a competência
para apreciar o pedido com relação a estes dependentes. A decisão proferida, nestes termos, em
sede de antecipação de tutela, por esta magistrada, foi mantida pelo E. Regional, quando da análise
de Mandado de Segurança. É da lavra da Desembargadora Helena Rosa a seguinte ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ABRANGÊNCIA DOS FILHOS DOS
TRABALHADORES, AUTÔNOMOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUARAM NA
PLANTA INDUSTRIAL DA SHELL, CYANMID E BASF EM PAULÍNIA/SP. INCIDÊNCIA DO ART.
114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não há como afastar a competência da Justiça do
Trabalho prevista no art. 114 da Constituição Federal de 1988 quanto aos filhos dos ex-trabalhadores, autônomos e prestadores de serviços que atuaram na planta industrial da
Shell, Cyanamid e Basf, em Paulínia/SP, uma vez que as doenças por eles adquiridas ou as
mutações e deficiências genéticas sofridas se deram em razão do contato mantido por seus
pais com elementos químicos altamente tóxicos durante a relação de trabalho havida com as
empresas acima referidas.
Com relação aos demais dependentes e cônjuges, não verifico que o pleito tenha nascedouro
no contrato de trabalho. O mesmo se dá quanto ao pedido realizado em favor dos trabalhadores
que laboravam nas chácaras localizadas no Bairro Recanto dos Pássaros. Quanto a eles, entendo
que esta Justiça Especializada não possui competência para analisar o pedido realizado. Isso decorre
da inexistência de relação de trabalho entre as demandadas e esses possíveis beneficiários, nos
termos do art. 114 da CF. Caberá à Justiça Comum a análise das pretensões expostas em relação a
esses cidadãos que às rés não estavam vinculados em razão de contratos de trabalho ou de prestação
de serviços.
Note-se: se mencionadas pessoas foram contaminadas porque se encontravam no Recanto
dos Pássaros, essa questão há que ser dirimida pela Justiça Comum. O fato é que tais pessoas não
estavam vinculadas às demandadas da mesma forma que seus trabalhadores, prestadores de serviços
e dos filhos já indicados, cuja situação é absolutamente especial. Com certeza essa população pode
ter sido exposta à contaminação por compostos tóxicos, em razão da permanência nas chácaras
localizadas no entorno do parque fabril, equiparando-se a situação àquela dos moradores do Recanto
dos Pássaros, conflito que já se encontra em discussão na Justiça Comum.
Legitimidade das partes
A legitimatio ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, ou seja, à correspondência
do direito material de quem formula o pedido presente em uma ação judicial em face de quem ele
é formulado.
Os autores pretendem a condenação solidária das demandadas por direitos que entendem
devidos, estando presente, portanto, a indicada pertinência.
A ACP 0022200-28.2007.5.15.0126 versa sobre interesses individuais homogêneos (medidas
de proteção à saúde dos trabalhadores das rés) e interesses difusos (dano moral coletivo), ambos
passíveis de defesa por meio de ação coletiva, encontrando-se o Ministério Público, assim como as
associações que compõem o polo ativo, legitimados para a defesa desses interesses, nos termos do
arts. 127 e 129, III, da CF; arts. 81 e 82, do CDC e art. 5º, da Lei n. 7.347/1985.
Ressalte-se que a natureza difusa do dano moral coletivo se justifica sobre dois aspectos: (a)
por se tratar de proteção à vida, à saúde, ao valor social do trabalho e à dignidade da pessoa
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humana, direitos que se encontram albergados na Carta Magna e constituem os fundamentos do
Estado Democrático de Direito e (b) porque a sociedade foi, durante todos esses anos, a única a
assegurar, pelo Sistema Único de Saúde, a mantença da saúde dos trabalhadores, conquanto não
tenha auferido os lucros gerados em decorrência da exploração do parque fabril existente no Recanto
dos Pássaros. Sobre o dano moral coletivo, é importante mencionar a lição de Carlos Alberto Bittar
Filho, no compêndio “Pode a Coletividade Sofrer Dano Moral?”:
...o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja,
é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em
dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma
certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira
absolutamente injustificável [...].
Por outro lado, o ingresso dos 3º e 4º autores no polo ativo da lide, na primeira audiência
realizada (fls. 4.828/4.030), em momento anterior à apresentação das defesas, com o regular
exercício do contraditório e ampla defesa e sem que, naquele momento, qualquer impedimento
fosse consignado, não configura irregularidade processual.
Mas não é só. Faz-se necessária uma interpretação sistemática e teleológica das normas
constitucionais e infraconstitucionais que tratam da legitimidade para a interposição da Ação Civil
Pública. Vislumbra-se, atualmente, a consagração da aplicação do denominado “microssistema de
direito coletivo”, que consiste na aplicação conjunta do Código de Defesa do Consumidor e da Lei
da Ação Civil Pública. A interação entre os dispositivos legais de tais legislações resulta no
reconhecimento da ampliação dos legitimados para a apresentação do tipo de ação ora analisado,
ainda mais porque há íntima pertinência entre o objeto das associações autoras e a presente relação
processual.
O mesmo se verifica em relação à ACP 00684-59.2008.5.15.0126, estando os autores
legitimados à sua interposição em face do disposto no art. 82 do CDC, na medida em que defendem
interesses individuais homogêneos.
Interesse de agir
Em face do quanto restou decidido no tópico precedente, não há que se falar que falta
interesse de agir. Neste ponto, as demandadas alteram a verdade dos fatos: na ACP 002220028.2007.5.15.0126, por determinação desta Magistrada e com anuência das partes, restou
consignado que
[...] tão somente o primeiro autor apresentará manifestações, inclusive para permitir o bom
e célere andamento do feito (fls. 4.828/4.830).
Não procedem as assertivas das impetradas.
Carência da ação
A via processual eleita pelos autores de ambas as ações se mostra adequada para a defesa
dos direitos individuais homogêneos e difusos tratados na ACP 0022200-28.2007.5.15.0126 e para
a defesa dos direitos individuais homogêneos pleiteados na ACP 00684-59.2008.5.15.0126, motivo
pelo qual se rejeita a alegação de carência da ação.
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Impossibilidade jurídica do pedido
Não é juridicamente impossível o pleito de reintegração, que, afinal, pode ser convertido no
pagamento dos salários que seriam devidos, acaso houvesse estabilidade legal ou convencional. A
questão, aventada pela Basf nos autos da ACP 684-2008, será oportunamente analisada.
Inépcia da inicial
As petições iniciais não são ineptas e viabilizaram o regular exercício de defesa pelas
impetradas o que, por si só, afasta qualquer discussão em sentido contrário. No mesmo sentido, a
decisão proferida nos autos do MS 00052-2009-000-15-00-0, relatada por Sua Excelência a
Desembargadora Helena Rosa Mônaco S.L. Coelho, e que se refere, especificamente, à petição inicial
do processo 222:
Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da exordial da Ação Civil Pública, a qual está vastamente
fundamentada em suas 204 (duzentos e quatro) laudas (vide fls. 72-281), tendo o Ministério
Público do Trabalho, juntamente com a Associação de Combate aos Pops — ACPO, relatado
especificamente os fatos e fundamentos que a integram, apresentando pedido e causa de
pedir quanto à responsabilidade civil das ora impetrantes, tanto que possibilitou a propositura
de duas ações de segurança e, oportunamente, viabilizará a ampla apresentação de defesa
pelas rés.
Réplica do M. P
P.. e documentos
Na réplica apresentada pelo Ministério Público na ACP 0022200-28.2007.5.15.0126 não houve
qualquer inovação. A alegação de abalo emocional é fundamento do pedido realizado pelo MPT.
A ação não pretende “consagrar a vitimização aleatória e transformar tudo em fatalidade”,
como alegado pela Shell à fl. 9.856. Discute-se, nesta ação, a amplitude dos efeitos danosos advindos
de um ambiente nocivo e a extensão desses danos, inclusive para a sociedade.
Os documentos carreados à réplica tiveram um único objetivo: apresentar contraprova aos
fatos narrados nas contestações e, deles, foi concedida vista às rés para manifestação, inclusive
com a dilação de prazo requerida.
Considerando a complexidade das questões versadas nas ações ora analisadas; considerando
que os documentos foram juntados antes do encerramento da instrução processual; considerando
que as requeridas puderam sobre os mesmos apresentar manifestação, é patente a regularidade da
tramitação processual e, principalmente, verifica-se que foi observado o direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa.
Prejudicial de mérito
Prescrição
A matéria tratada neste feito não se encontra sujeita à prescrição. Tem por escopo
salvaguardar direitos absolutamente indisponíveis e, portanto, imprescritíveis, na medida em que
se tutela, em última análise, a proteção à saúde e à vida.
Não se pode cogitar de aplicação de prescrição quando o dano promovido é permanente e
contínuo. Afinal, os efeitos da degradação ambiental se prolongam no tempo.
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É nesta esteira de raciocínio a ementa a seguir transcrita, emanada do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL — IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO
DANO AMBIENTAL — PEDIDO GENÉRICO — ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR
NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE — SÚMULAS NS. 284/STF E 7/STJ.
1. É da competência da Justiça Federal o processo e julgamento de Ação Civil Pública visando
indenizar a comunidade indígena Ashaninka-Kampa do rio Amônia.
2. Segundo a jurisprudência do STJ e STF trata-se de competência territorial e funcional, eis
que o dano ambiental não integra apenas o foro estadual da Comarca local, sendo bem mais
abrangente espraiando-se por todo o território do Estado, dentro da esfera de competência
do Juiz Federal.
3. Reparação pelos danos materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal de madeira
da área indígena.
4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está próximo, a
comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, espraiando-se para
toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações pela irreversibilidade do mal
ocasionado.
5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas
implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples
risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador
do dano.
6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica,
está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida,
fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso
em texto legal.
7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente
privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível,
fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde,
nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.
8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos
acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental.
9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o montante da
reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ.
10. Inviável, no presente recurso especial modificar o entendimento adotado pela instância
ordinária, no que tange aos valores arbitrados a título de indenização, por incidência das
Súmulas ns. 284/STF e 7/STJ.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (Recurso Especial 1.120.117AC. Relatora Ministra Eliana Calmon) — original sem destaques.
Igual posicionamento adota a Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo na análise de casos que versam sobre a degradação ambiental e seus efeitos,
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como se vislumbra do texto abaixo, extraído dos autos da Apelação 874.761.5/0-00, da Relatoria
do Desembargador Torres de Carvalho:
A ré [...]causou danos durante a extração e os danos ambientais continuaram depois, ante a
falta de recomposição da área. Não são danos imprescritíveis; são danos permanentes, que
se renovam a cada momento e assim estendem o prazo prescricional.
A prescrição foi bem afastada na sentença. Nesse sentido: União Federal e outros vs Augusto
Baptista Pereira — Espólio, REsp n. 647.493-SC, 2ª Turma, 15-5-2007, Rei. João Otávio de
Noronha; Prefeitura Municipal de Itatiba vs Terra Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
outros, AC n. 725.825.5/0-00, Câmara Especial de Meio Ambiente, 18-12-2008, Rela. Regina
Capistrano, deram provimento ao recurso, v.u.
Mas não é só. É fato público e notório que só agora, anos após a contaminação e mesmo
anos após a denúncia realizada pela Shell assumindo a existência de contaminação ambiental, os
trabalhadores estão desenvolvendo patologias decorrentes da exposição aos contaminantes. Essas
moléstias poderão se instalar nos anos vindouros, nas décadas vindouras e poderão (ou não) se
mostrar vinculadas à contaminação.
A situação exposta nestes autos, atrai (ainda que se entendesse aplicável a prescrição de
direitos, repriso) a aplicação do princípio da actio nata. O marco da contagem da prescrição só
poderia se iniciar no momento em que o trabalhador, de forma inequívoca, tomasse ciência da
doença e do seu nexo laboral. Tal entendimento, aliás, está sedimentado nas Súmulas ns. 230 do C.
STF e 278 do STJ.
Como pontuado na decisão que antecipou os efeitos da tutela na ACP 002220028.2007.5.15.0126 “[...] anos depois, tais contaminações demonstram nos trabalhadores seu
potencial altamente danoso. Esse fato, além de notório em Paulínia, é provado nos autos das
inúmeras reclamações trabalhistas que neste Fórum tramitam e que têm sido analisadas. Só agora
pessoas jovens, que durante anos trabalharam na localidade, apresentam distúrbios neurológicos
severos (como o constatado nos autos do processo 1184/06) [...].”
Por amor ao debate, ainda que não se admita a tese antes indicada, é certo que, ainda assim,
não há prescrição a aplicar. Esclareço.
Não há, preliminarmente, prescrição específica que deva ser observada para a análise de
Ações Civis Públicas. O instituto há de ser aplicado de acordo com a matéria em tais ações
ventiladas. Neste caso, discute-se a prescrição aplicável aos danos decorrentes da exposição dos
trabalhadores das rés a um meio ambiente de trabalho supostamente nocivo à saúde. Para alguns
doutrinadores, a prescrição deveria observar os prazos aplicáveis aos direitos trabalhistas, previstos
no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, esta não me parece a melhor solução.
Prescrição é norma de direito material e competência, por sua vez, norma de direito
processual. A alteração de competência para a análise do dano, antes atribuída à Justiça Comum
e agora atribuída, pela Emenda Constitucional n. 45, à Justiça do Trabalho, por si só, não altera a
natureza do pedido.
Se prescrição houvesse, portanto, só a civil poderia ser admitida. Nesta hipótese, como só na
década de 1990 a contaminação passou a ser efetivamente discutida em Paulínia, seria aplicável a
prescrição vintenária prevista no antigo Código Civil, que, portanto, também não teria se operado
à data da propositura da presente ação.
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Finalmente, com relação a fruição de prazos prescricionais, há que se realizar determinados
esclarecimentos. A autodenúncia sobre a contaminação ambiental foi realizada em 1994 pela Shell,
que encerrou atividades em 1995.
As datas antes indicadas não podem ser consideradas como marcos iniciais da contagem de
eventual prazo prescricional. Naquela época, não era público e notório para a população em geral
ou para os trabalhadores os malefícios que poderiam advir da exposição aos contaminantes. Aliás,
o termo de denúncia sequer consigna informações a respeito dos possíveis danos decorrentes da
contaminação.
Só mesmo no final da década de 1990 e na década anterior à presente se discutiu a questão
veiculada nesta ação. Mesmo assim, a interposição das ações civis ora analisadas demandaram longo
período de apuração dos fatos, tendo em vista sua gravidade e repercussão.
Foi instaurado o inquérito civil; nele foram realizadas inúmeras diligências que resultaram,
inclusive, na interposição de ações cautelares para colheita de provas aptas a demonstrar a
exposição dos trabalhadores aos compostos tóxicos.
Sob quaisquer enfoques que se analise a aplicação da prescrição, portanto, ela não pode ser
decretada no caso vertente.
Do mérito
Em face da conexão, passa-se à análise conjunta do mérito das demandas.
Tendo em vista a complexidade das questões abordadas nestas ações, são necessários alguns
esclarecimentos iniciais, visando a perfeita compreensão do encadeamento dos fatos ocorridos na
cidade de Paulínia, a partir da década de 1970, e cujos efeitos resultaram na interposição das Ações
Civis Públicas, ora analisadas.
E, para tanto, peço vênia para transcrever e adotar, integralmente, as considerações efetuadas
pela Desembargadora Federal Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho, por ocasião do julgamento
do Mandado de Segurança n. 005200-34.2009.5.15.0000, apresentado pela primeira ré, ao qual
foi apensado o MS 00180-2009-000-15-00-4:
Na década de 1970, a empresa Shell Chemical Company teve seu registro cassado nos Estados
Unidos da América para a produção e comercialização de pesticidas, entre eles aldrin, dieldrin
e endrin, os quais visavam controlar as pragas que atacavam as produções de milho e de
outras culturas. Tais agentes tóxicos foram reputados como ameaças cancerígenas ao ser
humano a partir de testes em animais de laboratório e que desenvolveram a doença.
No ano de 1974, a Shell do Brasil adquiriu um terreno de 78,9 hectares no bairro Recanto
dos Pássaros, na cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, próximo às margens do Rio Atibaia,
para a instalação de uma fábrica de praguicidas a fim de produzir os mesmos produtos que
foram banidos do território norte americano.
Em 1977, a unidade fabril começou a atuar na formulação e na síntese de compostos
organoclorados e organofosforados, sendo que, no ano seguinte, a Shell recebeu a licença
da Cetesb para funcionamento.
Menos de seis meses após a referida liberação, a Cetesb passou a receber reclamações da
Petrobrás e dos moradores próximos ao local acerca das emanações atmosféricas com forte
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odor tóxico, que causavam mal estar físico nos funcionários da Replan (Refinaria de Paulínia)
e nos habitantes da vizinhança.
Em julho de 1979, técnicos da Cetesb realizaram vistoria na área e verificaram a emissão de
poluentes na atmosfera provenientes da operação de incineração de baldes com defeitos e
tambores com resíduos de pesticidas organoclorados. Ulterior inspeção foi efetuada em 1981,
pela Cetesb, oportunidade em que houve a constatação de emissão de poluentes aéreos
oriundos do vazamento em tanque 38 de estocagem da matéria prima trimetilfosfito (TMP).
Somente em 1989, a AUTOR Shell encaminhou à Cetesb pedido de licença para utilização de
um aterro industrial, que receberia as cinzas do processo de incineração e os efluentes
oriundos das lagoas de evaporação, o qual foi deferido três anos depois.
A empresa Shell Brasil Ltda. ativou-se no local até o ano de 1995, quando então parte da
área que abrigava suas instalações foi vendida para a American Cyanamid CO, a qual exigiu
a realização de uma auditoria ambiental como condição para a concretização do negócio.
Tal auditoria foi efetuada por renomada consultoria ambiental internacional, que constatou
a contaminação dos lençóis freáticos e do solo locais, fato este que ensejou uma autodenúncia,
por parte da Shell, à Curadoria do Meio Ambiente de Paulínia, resultando na elaboração de
um termo de ajuste de conduta.
Em tal documento, a Shell reconhece a contaminação do solo e das águas subterrâneas pelos
produtos aldrin, endrin e dieldrin, os quais além de altamente cancerígenos, como
mencionado anteriormente, podem causar hepatotoxicidade e anomalias no sistema nervoso
central. Verificou-se, ainda, a presença em quantidades significativas de cromo, vanádio, zinco
e óleo mineral.
Após os resultados toxicológicos, a agência ambiental entendeu que a água das proximidades
da indústria não poderia mais ser utilizada, o que levou a Shell a adquirir todas as plantações
de legumes e verduras das chácaras do entorno e passar a fornecer água potável para as
populações vizinhas, que utilizavam poços artesianos contaminados.
No ano de 2000, a Cyanamid foi adquirida pela Basf S.A., a qual continuou operando até
2002, quando os auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego interditaram o local
em ação conjunta com o Ministério Público do Trabalho. Logo em seguida os moradores das
chácaras do entorno foram retirados e a área interditada pela Prefeitura de Paulínia, a qual
decretou Estado de Calamidade Pública no Bairro Recanto dos Pássaros (vide documentos
de fls. 1735-1737-9º v.).
Note-se: mesmo nas áreas residenciais do entorno da empresa foram verificadas concentrações
de metais pesados e pesticidas clorados (DDT e drins) no solo e em amostras de água subterrâneas.
Constatou-se que os “drins causam hepatotoxicidade e anomalias no sistema nervoso central”.
O parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo, cujo teor retrata as condições
supraindicadas, terminou por verificar que as pessoas que trabalharam ou residiram na localidade
foram expostas às substâncias químicas lá encontradas, a saber, aldrin, dieldrin, endrin, ddt,
arsênico, chumbo, cádmio, níquel e manganês.
A conclusão do documento é a de que a contaminação se deu pela existência de instalações
inadequadas, operações e procedimentos errôneos, que “tornaram a água, o ar e o solo: impróprios,
nocivos e ofensivos à saúde; danosos à fauna e à flora....” e, em razão da contaminação do meio
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ambiente de trabalho, vislumbrou-se a possibilidade dos trabalhadores e da população local ter
adquirido ou vir a adquirir inúmeras doenças, entre elas câncer e problemas neurológicos.
A situação mostrou-se tão séria que, anos após a denúncia realizada pela própria empresa
que contaminou a localidade, para se proceder às escavações do local, faz-se necessária a utilização
de equipamentos de proteção individual. À 4m da superfície do terreno, o aquífero tem grandes
concentrações de “drins” e outros produtos tóxicos, sendo certo que aldrin, dieldrin e endrin
continuam presentes a 0,1 m de profundidade.
Assim, é absolutamente indene de dúvida a contaminação dos locais onde, no curso dos anos,
estiveram instaladas as empresas Shell e, posteriormente, a Basf. Tais contaminações foram sendo
detectadas desde 1979 e geraram inúmeros autos de infração impostos pela Cetesb.
Em 1996 foi celebrado acordo com a Promotoria de Paulínia para recuperação do aquífero
e em 2000 houve novo acordo com o mesmo órgão, que acarreta, ainda hoje, a efetivação de
processos de descontaminação do solo da localidade.
Neste panorama, também se evidenciou a exposição dos trabalhadores que se ativaram no
local à contaminação pelos compostos lá produzidos ou descartados, durante o período de atividade
do parque fabril, concluindo-se que a utilização de equipamentos de proteção, individuais e/ou
coletivos, não se mostrou suficiente para neutralizar a toxicidade dos compostos manipulados,
tanto porque presentes no ar, quanto no solo, quanto na água consumida no local de trabalho,
motivo pelo qual não há que se cogitar que os trabalhadores estavam isentos da contaminação
provocada ao meio ambiente.
Mas não é só. Como bem ressaltado na réplica contida na ACP 0022200-28.2007.5.15.0126,
a exposição dos trabalhadores aos compostos tóxicos não ocorria em um ambiente de trabalho
absolutamente seguro.
A utilização de equipamentos de proteção, a adoção de procedimentos de contenção ou
remediação da emissão dos poluentes e de outros procedimentos específicos, próprios de empresas
que atuam no ramo químico, não impediram, neste caso, a ocorrência de diversos acidentes, muitos
deles gerando contato direto do trabalhador com os compostos lá produzidos ou decorrentes dos
processos industriais, eventos que se encontram documentados nos autos. Diga-se que vários relatos
se referem a vazamentos ou derramamentos dos produtos (matérias primas e/ou produtos
acabados).
A contaminação a que se expuseram os trabalhadores não ocorria, apenas, nos momentos
em que se encontravam em seus postos de trabalho, mas em todo o período em que se encontravam
no Recanto dos Pássaros, local onde instalado o parque fabril e hoje isolado. No início, no final da
jornada, nos intervalos, no trânsito pela área externa do parque fabril, na utilização da água ofertada
no local, a exposição aos contaminantes se mantinha e os trabalhadores não estavam, nestes
momentos, utilizando equipamentos de proteção que, de qualquer forma, não os impediam de
respirar o ar contaminado e de ingerir a água que lhes era ofertada.
Não se pode, portanto, admitir a tese simplista da Shell de que a existência de substâncias
tóxicas no corpo humano, por si só, não configura intoxicação. Pode até não configurar um processo
de intoxicação aguda, neste momento, para alguns trabalhadores, sendo certo, entretanto, que
muitos deles têm doenças vinculadas à contaminação, como provado nas inúmeras ações individuais
já apreciadas. Certamente, entretanto, a presença dessas substâncias tóxicas no organismo humano
demonstra a existência de intoxicação crônica, cujas consequências aparecerão nos anos vindouros
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e nos filhos desses trabalhadores, em face da mutação genética por tais compostos produzida nos
seres humanos.
A grande e única verdade é que as consequências dessa exposição crônica do organismo
humano aos contaminantes lá presentes são absolutamente incertas. Elas advirão, de uma forma
ou de outra, como a ciência tem demonstrado ocorrer em casos idênticos.
E se não é certo afirmar que todos os trabalhadores desenvolverão doenças como o câncer,
também não se pode afirmar que de doenças ficarão alijados. O fato já detectado é que, na
população exposta aos contaminantes já descritos, a incidência de câncer é sobremaneira maior
do que nas demais populações.
É incontroverso que, após tantos anos do encerramento das atividades no local, como
reconhecem as próprias rés, as substâncias tóxicas ainda se encontram depositadas no corpo dos
trabalhadores.
A exposição de seres humanos aos contaminantes presentes no Recanto dos Pássaros em
Paulínia, sobretudo aos “drins”, é há anos estudada e está vastamente documentada nos autos da
ACP 0022200-28.2007.5.15.0126:
— a Unicamp — Universidade de Campinas, debruçou-se sobre o assunto, concluindo que
a Shell produziu uma contaminação que age “...diretamente sobre vários sistemas do
organismo humano, podendo determinar efeitos neurológicos centrais, efeitos
cardiovasculares, gastrointestinais e renais” (fl. 462, 3º v.);
— a empresa holandesa Haskoning/IWACO, a pedido da própria Shell, em face de TACs
estabelecidos com o Ministério Público de Paulínia, após constatar a alta contaminação
presente na unidade Paulínia (fl. 477), assevera que os drins “...causam hepatotoxicidade e
anormalidades no sistema nervoso central...” (fl. 479);
— o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, juntamente com o Ministério do Trabalho
e Emprego, produziram o documento juntado a partir de fl. 1.636, que, no quadro existente
à fl. 1.654, indica, pelas diversas classificações existentes, o grau de perigo para as populações
expostas aos contaminantes cuja presença foi constatada no local em que foram instaladas
as empresas;
— o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente produziu
o documento juntado a partir de fl. 1.675, tendo constatado que há mais de 27 anos as
populações estão expostas, de forma crônica, a inúmeros poluentes (primeiro parágrafo de
o de pessoas nas quais já foram constatadas contaminações
fl. 1.685). Verifique-se o númer
número
às fls. 1.690/1.691 e fls. 1.693/1.697, e, primordialmente, o número de crianças contaminadas
contaminadas;
— o Ministério da Saúde, através de sua Consultoria Ambiental da Área Técnica da
Coordenadoria de Saúde do Trabalhador, elaborou o documento acostado a partir de fl. 1.223.
Constatou que, mesmo em 2005, nenhum trabalhador deveria comparecer à localidade,
ainda que isso fosse necessário para o desmonte do antigo parque fabril, em face dos níveis
de contaminação existentes no local e seus possíveis reflexos à saúde dos trabalhadores;
— a Cut, o Cedec, Dieese e Unitrabalho produziram, com relação à Basf e através de seu
“Observatório Social”, um mapa da atuação dessa empresa no Brasil (documento juntado a
partir de fl. 1.942). Esse relatório noticia algumas das contaminações ao meio ambiente,
produzidas especificamente pela empresa em questão — fl. 1.975 — e os problemas vivenciados
pelos extrabalhadores da empresa Shell, comprada pela Basf, conforme fls. 1976/1977;

revista amatra n. 4 2011.pmd

274

02/07/2013, 17:48

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 4/2011

275

— a Cut, o Cedec, Dieese e Unitrabalho produziram, com relação à Shell e através de seu
“Observatório Social”, um mapa da atuação também dessa empresa (documento juntado a
partir de fl. 2.004). Esse relatório noticia a contaminação ao meio ambiente produzida em
algumas localidades em que instalada a empresa; mas, sobretudo, na Vila Carioca, na Cidade
de São Paulo, exatamente nas mesmas condições daquela produzida em Paulínia (SP). A Shell
tem outras denúncias de contaminação em inúmeras outras localidades no Brasil, como
relatado às fls. 2.022/2.023. Mas, no caso das contaminações ocorridas na Vila Carioca e em
Paulínia, aponta, nas mesmas páginas, que elas são relevantes porque os produtos químicos
encontrados são altamente persistentes, tóxicos e biocumulativos no organismo humano,
sendo depositados no fígado, tireóide e cérebro, dependendo, sua constatação, da elaboração
de prévio questionário de sinais e sintomas e de adequada avaliação clínica, além de exames
específicos (as contaminações não são detectáveis por singelos exames de sangue). Assevera
o documento, ainda, que tal intoxicação pode gerar “má-formação de fetos, anomalias no
desenvolvimento de animais e seres humanos, diversas formas de câncer e redução da
resistência a infecções. Também pode causar tumores hepáticos e de tireóide, dificuldades
de aprendizagem, depressão, irritações e manchas na pele, bronquites e dores estomacais.
As mulheres têm alterações nos ciclos menstruais”. (último parágrafo de fl. 2.022). Houve
uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo para analisar a
contaminação da Vila Carioca, onde se constataram problemas sanguíneos nos moradores,
alterações hepáticas, contaminações por metais pesados e inúmeros casos de doenças
respiratórias, que acarretaram mortes (fls. 2.037/2.038) e, ainda,
— o “Protocolo de Assistência à Saúde das Populações Expostas aos Contaminantes
Ambientais Gerados pelas Empresas Shell, Cyanamid e Basf em Paulínia (SP)”, às fls. 5.203/
5.388, não deixa dúvidas acerca da magnitude da extensão do problema ora analisado.
Os documentos supraindicados, além de muitos outros juntados, respaldam a constatação
realizada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho e Emprego de que a
população do Recanto dos Pássaros apresenta níveis de doenças elevados e impróprios, acima dos
esperados.
Consignam os médicos vinculados a tais entidades públicas que os profissionais de saúde
contratados pela própria Basf (ACP 0022200-28.2007.5.15.0126 — fls. 1.660/1.661) relatam
alterações na saúde dos trabalhadores e não descartam a ocorrência de problemas que surjam ao
longo dos anos vindouros.
Foram encontrados no local em que antes estavam instaladas a Shell e a Basf os seguintes
contaminantes, como listado no “Protocolo de Assistência à Saúde das Populações Expostas aos
Contaminantes Ambientais Gerados pelas Empresas Shell, Cyanamid e Basf em Paulínia (SP)”, juntado
às fls. 5.203/5.388: dicloroetano, aldrin, benzeno, DDT e seus isômeros (DDA, DDD e DDE),
diclorometano, dieldrin, etilbenzeno, pentaclorofenol, toxafeno e triclorometano. Há, ainda,
inúmeros outros intoxicantes produzidos pelas rés, como se verifica no último parágrafo de fl.
1616 e no quadro de fl. 1680.
Encontra-se ainda documentado nos autos da ACP 0022200-28.2007.5.15.0126 que o
benzeno é cancerígeno (fl. 875), afeta o tutano dos ossos (fl. 879), provoca fetotoxicidade (fl. 879),
sonolência e tonturas (fl. 879), além de leucemia (fl. 880); o xileno afeta o fígado, os rins e o sistema
nervoso central (fl. 887); o tetracloroetileno afeta o sistema nervoso central (fl. 909) e causa dores
de cabeça, vertigens, tremores, náuseas, vômitos, fadiga, inconsciência e morte e que o dicloroetano
é cancerígeno (fl. 914).
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Não se sabe, entretanto, qual a consequência da exposição a esses produtos quando
conjuntamente presentes no organismo humano. A questão tratada nestas ações civis, portanto, é
de ordem pública e interessa à sociedade porque demonstra a transgressão das rés a princípios
assegurados pela Constituição Federal, mormente àqueles que dizem respeito à dignidade da pessoa
humana, ao valor social do trabalho, ao direito à proteção ao meio ambiente do trabalho, à saúde
e à vida.
A MM. Juíza Antônia Rita Bonardo, em inúmeras ações individuais que analisou no Fórum
Trabalhista de Paulínia, faz a seguinte digressão a respeito do manual de segurança juntado aos
processos pela empresa Shell, que descreve os produtos que por ela eram formulados e seus perigos:
... podem afetar em potencial o sistema nervoso central, a pele, olhos e nariz, a enzima
colinesterase(1) etc. ...
... observação para o produto Carbaryl:
“Mecanismo de ação
O produto absorvido tem a propriedade de inibir a colinesterase sanguínea. Entretanto, esta
inibição é reversível, ao contrário do que ocorre nas intoxicações com os organofosforados.
Em decorrência desta reversibilidade, a ligação carbamato-colineterase se desfaz
espontaneamente no próprio organismo, em poucas horas. Este último fato explica porque
as intoxicações agudas pelo produto não são de natureza grave como as que ocorrem com
os fosforados” (grifei e negritei)
Como se constata pela transcrição do próprio manual de segurança da reclamada, as
intoxicações por organofosforados, além de graves, não se dissipam do organismo humano
espontaneamente.
No caso do organofosforado indicado a fls. 832/835 (Clorfenvinfós, Diclorvos, Dicrotofós,
Malathion, Metil-Parathion, Mevinfos, Monocrotofós), a absorção pode se dar pela pele e
olhos, inibindo gravemente a colinesterase sanguínea.
Atente-se, ainda, que mesmo em caso de absorção pela pele (como respingo, por exemplo)
a intoxicação é considerada grave, havendo necessidade de intervenção imediata. Portanto,
o perigo a que o autor e demais empregados estavam expostos durante o contrato de trabalho
jamais pode ser considerado brando ou inexistente, uma vez que os depoimentos prestados
na audiência de instrução (inclusive a prova emprestada e complementar) demonstraram que
os produtos manipulados pelos empregados, altamente tóxicos, permaneciam no ambiente
de trabalho em forma de gases ou mesmos in natura, além do que ocorriam acidentes, fato
este, inclusive, relatado pela testemunha da reclamada, quando esclareceu como eram os
procedimentos em caso de respingos, corroborando o depoimento da testemunha do autor
quanto à existência de vazamentos.
Abaixo segue transcritos, com grifos próprios, sinais e sintomas de envenenamento de alguns
produtos manipulados pela reclamada:
(1) A inibição da colinesterase por meio dos compostos fosforados ou carbamatos provoca o acúmulo de acetilcolina,
e o organismo passa a apresentar uma série de manifestações (efeitos muscarínios, nicotínicos e centrais). Para
trabalhos que envolvam produtos organofosforados e carbamatos, a NR 7 — Programa de controle médico de saúde
ocupacional, da Portaria n. 3.214, de 8.6.1978 do Ministério do Trabalho, prevê que a periodicidade para a
realização da análise da colinesterase eritrocitária, colinesterase plasmática ou colinesterase eritrocitária e plasmática
(sangue total) seja, no mínimo, semestral. — Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
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Utilizando a descrição de sinais e sintomas de envenenamento dos produtos ALDRIN (fl. 831);
ENDRIN (fl. 832); INSETICIDAS ORGANOFOSFORADOS (fls. 832/835), temos:
“Os sintomas de envenenamento incluem: dor de cabeça, tontura, sensação incômoda na
região abdominal, náusea, vômito, confusão mental, contrações musculares, convulsões 4 tipo
epileptiformes. Frequentemente, essas convulsões ocorrem repentinamente, sem nenhum
sintoma anterior.”
Utilizando a descrição de sinais e sintomas de envenenamento do produto CIPERMETRINA
e FENVALERATO (fl. 835), temos:
“No caso de respingos do produto nos olhos, a vítima apresentará ardor, queimação e
vermelhidão nos olhos.”
Utilizando a descrição de sinais e sintomas de envenenamento do produto PERMETRINA
(fls.835), temos:
“O contato frequente com a pele, pode ocasionar sensibilização imunológica cutânea.
Ocorrendo contaminação excessiva com o produto é de se esperar a manifestação de sintomas
neurológicos, cefaléia, náuseas, vômito, etc.”
Utilizando o produto CARBARYL (fl. 836), temos:
“Como o produto é um inibidor da colinesterase sanguínea, os sinais e os sintomas de uma
intoxicação aguda são os mesmos citados para os organofosforados, ou seja: náuseas, vômitos,
cólicas abdominais, diarréia, salivação excessiva, sudorese aumentada, visão embaçada, miose
intensa (contração pupilar), bradicardia (diminuição da frequência cardíaca e do pulso),
tonturas, fraqueza muscular, fasciculações musculares (tremores), tosse com chiado no peito
tipo asma brônquica e expectoração branca e espumosa, coma.”
Utilizando o produto OXIDO DE FEMBUTAMINA (fl. 836), temos:
“Os sintomas de envenenamento incluem dispnéia, diarréia, vômito, letargia e depressão geral.
O produto é considerado moderadamente irritante à pele intacta e fracamente irritante aos
olhos.”
Utilizando o produto DICOFOL de fl. 836, temos:
“Os sintomas de envenenamento incluem estimulação do sistema nervoso central com
hiperirritabilidade, convulsões e coma.”
Para os herbicidas relacionados a partir de fl. 837, os sinais e sintomas são desconhecidos,
o que pode abranger uma gama de sintomas.
E o que é mais chocante, neste caso, é que as empresas rés, notadamente a primeira delas,
tinham pleno conhecimento, desde 1970, do dano causado pelos produtos por elas manipulados.
A Shell, que teve a produção banida dos Estados Unidos, singelamente transferiu para Paulínia o
parque fabril. E a Basf não foi mais cautelosa: sabedora da contaminação existente no local, que já
havia sido denunciada e que já era discutida vastamente em Paulínia, ainda assim se instalou no
mesmo sítio, que já sabia inadequado, expondo seus trabalhadores a patente risco.
Como muito bem indicou a Desembargadora Relatora Helena Rosa Mônaco da Silva Lins
Coelho, na decisão conjunta atinente aos Mandados de Segurança apresentados pelas rés (ACP
0022200-28.2007.5.15.0126):
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Os direitos em discussão por intermédio da Ação Civil Pública são considerados indisponíveis,
fundamentais, erigidos a nível constitucional e visam a proteção de bens maiores como a
saúde, a integridade física e a vida dos trabalhadores. Advêm de um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil, insculpido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de
1988, qual seja: a dignidade da pessoa humana, pilar essencial dos direitos humanos
reconhecidos internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948).
Sobre tal fundamento presente no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa
Humana (1948), preceitua André Franco Montoro, em Ética na virada do século (São Paulo:
LTr, 1997), fl. 15: “(...) há uma lei maior de natureza ética, cuja observância independe do
direito positivo de cada Estado. O fundamento dessa lei é o respeito à dignidade da pessoa
humana. Ela é a fonte das fontes do direito”.
Quanto ao termo “direitos humanos”, conceitua o professor e doutor em Direito do Trabalho
pela Universidade de São Paulo, Enoque Ribeiro dos Santos, em seu artigo “Direitos Humanos
e Meio Ambiente do Trabalho”, publicado na Coletânea Trabalhista IOB, 2ª quinzena, dez. 2005,
n. 24, v. III: “São direitos que pertencem à essência ou à natureza intrínseca da pessoa humana,
que não são acidentais e suscetíveis de aparecerem e desaparecerem em determinadas
circunstâncias. São direitos eternos, inalienáveis, imprescritíveis que se agregam à natureza
da pessoa humana, pelo simples fato dela existir no mundo do direito”.
Discorrendo sobre os direitos fundamentais do homem, enfatiza o renomado doutrinador
José Afonso da Silva, em seu Curso de direito constitucional positivo (26. ed. São Paulo: Malheiros),
fl. 178: “No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações
jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo
sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não
apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados”.
O direito fundamental à vida constitui premissa de outras garantias essenciais como a
integridade física e saúde do ser humano. Abordando tais institutos, leciona o ilustre jurista
José Afonso da Silva, em seu Curso de direito constitucional positivo (26. ed. São Paulo: Malheiros),
fls. 198-199: “Direito à existência consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de
defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo
vital senão pela morte espontânea e inevitável. (...) Agredir o corpo humano é um modo de
agredir a vida, pois esta se realiza naquele. A integridade físico-corporal constitui, por isso,
um 51 bem vital e revela um direito fundamental do indivíduo”.
Os direitos humanos fundamentais à vida e à saúde estão diretamente relacionados com a
proteção do meio ambiente, dependendo do equilíbrio deste para a sua plena realização,
nos moldes do art. 225 da Constituição Federal de 1988:
“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.”
Quanto ao teor do disposto no referido art. 225, relevantes os apontamentos de Valério de
Oliveira Mazzuoli, em seu artigo A proteção internacional dos direitos humanos e o direito
internacional ao meio ambiente (Revista de Direito Ambiental, n. 34, abr./jun. 2004), fls. 109110: “Este dispositivo do texto constitucional consagra também o princípio segundo o qual
o meio ambiente é um direito humano fundamental, na medida em que visa proteger o direito
à vida com todos os seus desdobramentos, incluindo a sadia qualidade de seu gozo. Trata-se
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de um direito fundamental no sentido de que, sem ele, a pessoa humana não se realiza
plenamente, ou seja, não consegue desfrutálo sadiamente, para se usar a terminologia
empregada pela letra da Constituição.
No sentido empregado pelo art. 225, caput, do Texto Constitucional, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado é um prius lógico do direito à vida, sem o qual esta não se
desenvolve sadiamente em nenhum de seus desdobramentos. É dizer, o bem jurídico vida
depende, para a sua integralidade, entre outros fatores, da proteção ao meio ambiente com
todos os seus consectários, sendo dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Acerca do direito à saúde e sua íntima relação com o meio ambiente equilibrado, importantes
as considerações de Paulo Affonso Leme Machado, em seu Direito ambiental brasileiro (12.
ed. São Paulo: Malheiros, 2004), fls. 47-48: “(...) A saúde dos seres humanos não existe somente
numa 52 contraposição a não ter doenças diagnosticadas no presente. Leva-se em conta o estado dos
elementos da Natureza — água, solo, ar, flora, fauna e paisagem — para se aquilatar se esses elementos
estão em estado de sanidade e se de seu uso advenham saúde ou doenças e incômodos para os seres
humanos”. (destaquei)
Ressalto, por oportuno, que a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, reunida no Rio de Janeiro de 3.6.1992 até 14.6.1992, reafirmou a
Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano adotada em
Estocolmo, na data de 16.6.1972, proclamando como seu primeiro princípio: “Os seres
humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito
a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”.
O meio ambiente do trabalho constitui um dos desdobramentos do conceito de meio ambiente
e sua saúde, segurança e equilíbrio são direitos fundamentais dos trabalhadores. Definindo
meio ambiente do trabalho e salientando a necessidade de preservar sua salubridade, discorre
Celso Antonio Pacheco Fiorillo, em seu Curso de direito ambiental brasileiro (São Paulo: Saraiva,
2000), fl. 19: “O meio ambiente de trabalho pode ser definido como o local onde as pessoas
desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está
baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade
físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente da condição que ostentam (homens
ou mulheres ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos etc.).”
Nos dizeres do Juiz Georgenor de Sousa Franco Filho, em seu artigo A OIT e o meio ambiente
de trabalho (publicado na Revista de Direito Trabalhista, Consulex, ano 6, n. 12, dez. 2000), fl.
34: “O que resulta induvidoso é que dotar o meio ambiente de trabalho de condições
adequadas, garantindo-se ao trabalhador saúde, higiene e segurança, é o mínimo que se pode
exigir. Trata-se de um direito fundamental, indispensável à sobrevivência da humanidade”.
A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 7º, inciso XXII e 200, inciso VIII, visa proteger
a saúde do trabalhador em seu ambiente laboral, reduzindo os riscos inerentes ao trabalho
e propiciando condições necessárias de segurança e salubridade:
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 de saúde, higiene e
segurança;
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Art. 200 Ao sistema único de saúde, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
(...)
VIII — colaborar na proteção ao meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
A Organização Internacional do Trabalho possui diversas convenções, que regulamentam a
proteção ao meio ambiente laboral, entre elas a n. 155, que trata da segurança e saúde do
trabalhador e do meio ambiente do trabalho em geral, em todas as áreas da atividade
econômica, a qual foi ratificada pelo Brasil em 1993 e dispõe especificamente:
Art. 3º, alínea “a”: o termo saúde, em relação ao trabalho, abrange não somente a ausência
de afecções ou enfermidades, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde
e estão diretamente relacionados com a segurança e higiene no trabalho;
(...)
Art. 4º, item 2: sobre a política nacional do meio ambiente: Esta política terá por objetivo
prevenir os acidentes e os danos para a saúde que sejam consequência do trabalho, guardem
relação com atividade laboral ou sobrevenham durante o trabalho, reduzindo, ao mínimo,
na medida em que seja razoável e possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente
do trabalho.
Consigno, porque relevante, que o capítulo constitucional que prevê proteção ao meio
ambiente (aí incluído o meio ambiente do trabalho), conforme se verifica dos arts. 225 e seguintes,
está inserido no Título VIII, que diz respeito à ordem social, a qual tem como base de sustentação
“o primado do trabalho” e, como objetivo, o “bem-estar e a justiça social” (art. 193, da CF). Nesse
contexto legal, a manutenção de um meio ambiente de trabalho equilibrado configura direito e
interesse de toda a sociedade, principalmente porque, como já asseverado, a base da ordem social
repousa na “excelência/superioridade” que se confere ao trabalho.
A assertiva da Shell de que não cometeu conduta ilícita porque não sabia do potencial danoso
dos compostos utilizados na fabricação dos agrotóxicos demonstra inversão da verdade dos fatos.
Como bem consignou a Desembargadora Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho, na década de
1970, a Shell Chemical Company teve seu registro cassado nos Estados Unidos da América para a
produção e comercialização de pesticidas, entre eles aldrin, dieldrin e endrin porque tais agentes
tóxicos foram reputados como ameaças cancerígenas ao ser humano.
No Brasil, pelo menos a partir da edição da Lei n. 7.802/1989, havia a determinação de
reavaliação imediata dos registros concedidos para a produção de agrotóxicos que contivessem,
em sua fórmula, organoclorados (art. 20, parágrafo único), dispondo o art. 7º, § 6º, da referida lei,
sobre a proibição de registro de agrotóxicos, componentes e afins para os quais o Brasil não
dispusesse de métodos para desativação de seus componentes, para os quais não houvesse antídotos
ou tratamento eficaz, para os que revelassem características teratogênicas, carcinogênicas ou
mutagênicas, para os que provocassem distúrbios hormonais e danos ao aparelho reprodutor, para
os que se revelassem perigosos para o ser humano ou que causassem danos ao meio ambiente. E
a produção da Shell resultava em elaboração de produtos que tinham todas essas características.
A argumentação simplista da Shell de que não havia consenso, na década de 1970, sobre o
potencial danoso dos compostos poluentes orgânicos persistentes é completamente falaciosa. Os
próprios manuais de procedimentos entregues aos trabalhadores indicavam os perigos dos produtos
por eles manipulados e os orientavam a adotar condutas em caso de contato com os compostos
aos quais estavam expostos.
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O que é certo é que não havia consenso — e ainda não há — acerca de todos os efeitos
danosos decorrentes da exposição das pessoas ao contato com os produtos então fabricados ou
manipulados e, muito menos, o perigo acrescido quando esses produtos estão presentes de forma
concomitante e impregnam todo o ambiente. E é justamente porque não havia esse consenso (que
existente implicaria em conduta criminosa da primeira requerida), que se aplica a este caso o princípio
da precaução, já adotado em 1970 na Alemanha, na Declaração de Wingspread, juntamente com o
princípio da cooperação e o princípio do poluidor-pagador.
A Declaração de Wingspread assim se manifesta acerca do Princípio da Precaução:
Quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio ambiente ou à saúde humana,
medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se algumas relações de causa e efeito não forem
plenamente estabelecidos cientificamente”. (Disponível em: <www.fgaia.org.br/texts/t-precau>
Tradução de Lúcia A. Melin. original sem destaques).
Em nosso ordenamento jurídico, o princípio da precaução está inserido na Constituição
Federal (art. 225, § 1º, V), na Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/1998, art. 54, § 3º) e na Lei
de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938, de 31.8.1981). O art. 4º, I e IV, da última
legislação citada, determina a observância do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e do
impacto ambiental por ele causado, equilíbrio que nenhuma das requeridas se preocupou em manter,
a primeira porque poluiu imensamente, e a segunda porque, além de também ter poluído, ainda
sabedora da contaminação ambiental, comprou o parque fabril, continuando sua exploração até
ser instada ao seu fechamento (que ocorreu de forma compulsória, se diga).
A partir da consagração do princípio da precaução, se desenvolveu uma nova concepção
em relação à obrigatoriedade da comprovação científica do dano ambiental e de suas repercussões.
Caso determinada atividade represente ameaça de dano ao meio ambiente, independentemente da
certeza científica da ocorrência desse dano, obrigatoriamente devem ser adotadas medidas que
evitem a degradação do meio ambiente. São absolutamente inócuos os argumentos da 1ª ré em
sentido contrário.
O jurista Jean-Marc Lavieille muito bem define os contornos do princípio supraindicado,
apontando para a necessidade da prevenção antes que a ciência indique a inadequação de
determinada atividade:
o princípio da precaução consiste em dizer que não somente somos responsáveis sobre o
que nós sabemos e sobre o que nós deveríamos ter sabido, mas também sobre o de que nós
deveríamos duvida. (MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo:
Malheiros, 2001. p. 58).
A ideia que permeia o princípio da precaução não é limitar, estancar ou reduzir a atividade
dos empreendedores e a livre iniciativa. Sua observância não se destina a limitar o progresso
econômico, mas a promovê-lo de forma adequada. Sua aplicação determina que as empresas devem
arcar integralmente com os efeitos nocivos decorrentes de suas escolhas e decisões, principalmente
no que tange aos danos, ainda que potenciais, causados ao meio ambiente e à saúde do ser humano.
É ínsita a aplicação do princípio da precaução ao procedimento processual de inversão do
ônus da prova. A favor do meio ambiente milita a incerteza, cabendo ao suposto poluidor o ônus
de provar que sua atividade não lhe causou os danos indicados. Além disso, diversamente do que
se verifica ocorrer nas demais áreas da Ciência Jurídica, vigora na legislação ambiental a
responsabilidade civil objetiva, inserida no art. 14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei n. 9.391/1981), responsabilidade recepcionada pelo art. 225, § 3º, da Constituição Federal:
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O poluidor é obrigado, independentemente da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por esta atividade.
Neste mesmo sentido é a posição de sua Exª a Desembargadora Helena Rosa Mônaco da
Silva Lins Coelho, adotada por ocasião da apreciação do Mandado de Segurança já muitas vezes
referido:
A D. autoridade impetrada, ao conceder a antecipação de tutela, fundamentou-se na
responsabilidade objetiva dos infratores em reparar os danos causados ao meio ambiente,
no moldes do § 3º do art. 225 da Constituição Federal, o qual também se aplica ao meio
ambiente do trabalho, considerou as obrigações assumidas pelo art. 5º da Convenção n. 139
da OIT, assim como os direitos e garantias fundamentais já mencionados, os fundamentos da
dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos III e IV, da
Constituição de 1988) e a proteção do meio ambiente laboral (art. 7º, inciso XXII, da
Constituição da República), não havendo que se falar em aplicação anômala ou sui generis da
teoria da responsabilidade civil:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
(...)
III — a dignidade da pessoa humana;
IV — os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (grifo nosso)
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição. (grifos nossos)
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 de saúde, higiene
e segurança;
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.
(...)
§ 3º 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 causados.
CONVENÇÃO N. 139 — CÂNCER PROFISSIONAL
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho convocada em Genebra pelo
Conselho de Administração do Departamento Internacional do Trabalho, e congregada na
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citada cidade no dia 5 de junho de 1974 na sua quinquagésima nona reunião; tendo tomado
nota das disposições do Convênio e da Recomendação sobre a proteção contra as radiações,
1960, e do Convênio e da Recomendação sobre o benzeno, 1971;
Considerando que é oportuno estabelecer normas internacionais sobre a proteção contra as
substâncias ou agentes cancerígenos; Considerando o trabalho correspondente de outras
organizações internacionais, e em especial da Organização Mundial da Saúde e do Centro
Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, com os quais colabora a Organização Internacional
do Trabalho;
Depois de ter decidido adotar diversas propostas relativas à prevenção e controle dos riscos
profissionais causados pelas substâncias e agentes cancerígenos, questão que constitui o
quinto ponto da ordem do dia da reunião, e depois de ter decidido que ditas propostas
revisam a forma de um convênio internacional, adota, com data de vinte e quatro de junho
de mil novecentos e setenta e quatro, o presente Convênio, que poderá ser citado como o
Convênio sobre o câncer profissional, 1974:
(...)
Art. 5º Todo Membro que ratifique o presente Convênio deverá adotar medidas para assegurar
que se proporcione aos trabalhadores os exames médicos ou os exames ou pesquisas de
ordem biológica ou de outro tipo, durante o emprego ou depois do mesmo, que sejam
necessários para avaliar a exposição ou o estado de sua saúde em relação aos riscos
profissionais.
A responsabilidade objetiva aplica-se na apuração dos danos ao meio ambiente do trabalho,
haja vista tratar-se um direito fundamental do trabalhador como cidadão e ser humano.
Nesse sentido, as conclusões do D. Procurador do Trabalho, Dr. Raimundo Simão de Melo,
em sua obra Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador (2. ed. São Paulo: LTr) fls.
193-194:
(...) Tanto a Constituição Federal (art. 225, § 3º) como a Lei n. 6.938/1981 (art. 14, § 1º) têm
aplicação em qualquer ramo ambiental, quer seja natural, artificial, cultural ou do trabalho.
Especialmente com relação a este último, diz a Carta Magna (art. 200, inciso VIII) que, ao
Sistema Único de Saúde — SUS compete, além de outras atribuições, colaborar na proteção
do meio ambiente, nele compreendendo o do trabalho. Só com isto estaria afastada qualquer
indagação.
Para eliminar eventual dúvida sobre a aplicabilidade do § 3º do art. 225 (CF) e § 1º do art.
14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981) ao meio ambiente do
trabalho, basta lembrar os critérios de interpretação da lei, que vão desde a verificação
gramatical, passando pela sistemática, finalística e, finalmente, pela teleológica. Neste ponto,
cabe acrescentar que, enquanto o meio ambiente natural cuida da flora e da fauna, o meio
ambiente cultural cuida da cultura e dos costumes de um povo; o meio ambiente artificial
cuida do espaço construído pelo homem; o meio ambiente do trabalho preocupa-se
diretamente com a vida do homem que trabalha, do homem que constrói a Nação, do homem
que é o centro de todas as atrações do universo. Portanto, se é para comparar os aspectos
do meio ambiente entre si, o que não parece ser o caso, a importância maior há de ser dada
ao meio ambiente do trabalho, porque, enquanto nos outros o ser humano é atingido mais
indiretamente, neste, o homem é direta e imediatamente afetado pelas consequências danosas.
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Por isso, considera-se o meio ambiente do trabalho não um mero direito trabalhista; ele é
muito mais que isto; trata-se de um direito fundamental do trabalhador como cidadão e ser
humano, norteado no art. 1º da Carta Maior, que, entre outros fundamentos da República
Federativa do Brasil, inscreve, como importantes, os valores sociais do trabalho e a dignidade
da pessoa humana, que não se dissociam da existência e manutenção de um ambiente de
trabalho seguro, sadio, salubre e adequado. Tudo, portanto, deve ser feito para que se atinja
esse desiderato, sendo a responsabilidade objetiva, fundada na socialização do Direito, um
dos aspectos necessários à concretização de tais fundamentos constitucionais.
Somem-se a isso os princípios da precaução e do poluidor pagador, sendo que, no primeiro
caso, se existir a suspeita de riscos graves e irreversíveis ao meio ambiente, à saúde das pessoas,
dos animais e vegetais, ainda que não haja certeza científica absoluta, devem ser adotadas
61 medidas necessárias para a prevenção da degradação ambiental. Pelo princípio do
poluidor pagador se deve prevenir o dano e, não o fazendo, o responsável deve reparar e
ressarcir os prejuízos causados.
Nesse trilhar, os apontamentos do D. Procurador do Trabalho, Dr. Raimundo Simão de Melo,
em sua obra Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador (2. ed. São Paulo: LTr) fls. 40
e 43: Prevenção significa a adoção de medidas tendentes a evitar riscos ao meio ambiente e ao ser
humano. Precaução, em Direito Ambiental, tem a ver com risco, prejuízo, irreversibilidade e
incerteza. Em outras palavras, mesmo na incerteza do risco, mas diante da irreversibilidade
dos prejuízos eventuais ao ser humano, devem-se adotar medidas preventivas, pois o aspecto
humano prevalece em face do econômico (CF, art. 170). (...) O princípio do poluidor-pagador
tem duas razões fundamentais: primeiro, prevenir o dano ambiental; depois, em não havendo
a prevenção, visa à sua reparação da forma mais integral possível.
O parágrafo único, do art. 927, do Código Civil, igualmente dispõe que a responsabilidade
civil é objetiva “quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem”, situação que se amolda, com perfeição, ao caso
em análise.
O reconhecimento da responsabilidade civil do causador do dano independe da circunstância
das rés terem funcionado com autorização do Poder Público e mediante obtenção das licenças
legais. O que importa, no caso, é a relação de causa e efeito entre a atividade danosa e os danos
ocorridos, motivo pelo qual era das rés o ônus de demonstrar que a contaminação que produziram,
e que é patente, não gerou os danos à saúde indicados nas peças de ingresso das ações e vastamente
constatados nos inúmeros processos individuais que já tramitam.
A Lei n. 8.213/1991, que regulamenta os Benefícios da Previdência Social, em seu art. 21, III,
equipara a acidente do trabalho a doença proveniente de contaminação acidental do empregado
no exercício de sua atividade.
O art. 21-A da mesma lei, incluído pela Lei n. 11.430/2006, dispõe sobre o nexo técnico
epidemiológico e transfere à empresa o ônus de provar que a ligação entre a doença e as atividades
desenvolvidas pela empresa não se formou.
Ressalto, corroborando o que analisado em sede de preliminar de cerceamento de defesa,
que o teor da vasta documentação carreada aos autos por todos os litigantes (cerca de 50 volumes
na ACP 0022200-28.2007.5.15.0126 e 20 na ACP 0068400-59-2008-5-15-0126) não poderia ser
infirmado por mera prova oral. Trata-se de questões eminentemente técnicas e que, em toda a sua
plenitude, foram exploradas na documentação encartada.
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Ainda que não se admita a aplicação ao caso da responsabilidade objetiva, é certo que as rés
agiram, para dizer o mínimo, com culpa. Basta que se analise a réplica juntada aos autos da ACP
0022200-28.2007.5.15.0126, pelo Ministério Público do Trabalho. O Parquet indicou, à fl. 8850,
diversas irregularidades praticadas pelas impetradas, apontando os documentos que as provam,
mormente no que tange à incineração e eliminação de resíduos, como se verifica nas considerações
de fls. 8.886/8.892, corroboradas pelos documentos anexados.
Finalmente, a presente demanda não trata, meramente, de danos hipotéticos à saúde dos
trabalhadores e, muito menos, de busca de uma reparação “por precaução”. Trata da reparação de
danos efetivos que têm mostrado seu potencial, tanto nos trabalhadores como em seus descendentes,
crianças nascidas após o período em que esses trabalhadores foram expostos à contaminação.
Da responsabilidade da Basf pelos pedidos formulados
No que tange à Basf, não há como acolher sua tese de que não contribuiu para os danos
indicados nas ações propostas.
O acompanhamento à saúde dos ex-trabalhadores da Shell e da Basf que se ativaram no
CISP (Centro Industrial Shell Paulínia), conforme laudo acostado às fls. 1.721/1.774 da ACP
0022200-28.2007.5.15.0126, indica que os colaboradores da segunda empresa também operaram
sobre uma área que já se sabia absolutamente inadequada, tendo sido irregular o procedimento
adotado pela empresa no desmonte dos equipamentos contaminados.
A Basf, conforme indicado à fl. 8873 do feito antes citado, ignorou os resultados das avaliações
ambientais realizadas a seu pedido pela empresa TOXICON e os omitiu em seu PPRA. Além disso,
(fls. 8873/8874) “também foram identificados metais pesados (Cádmio, Manganês, Níquel e Zinco)
em produto de celulose importado dos Estados Unidos pela Basf, no ano de 2001[...]” fato
igualmente não considerado no PPRA.
Considero, portanto, provado que a Basf também não se preocupou com a proteção e com
a saúde de seus trabalhadores, expostos a uma área que a empresa já há muito sabia contaminada
e que ficaram expostos, também, aos produtos nocivos por ela própria produzidos.
Como consignado à fl. 8875, “um fato concreto a corroborar essa assertiva foi a notícia
recebida pelo Ministério do Trabalho, através de ofício encaminhado pelo Ministério Público Estadual
— Promotoria de Paulínia [...] de que os empregados da empresa Basf estavam sujeitos a risco, eis
que identificado naquele site uma área altamente contaminada por pesticidas organoclorados, a
céu aberto. Após a realização de inspeção local, realizada em conjunto com o Ministério do Trabalho
e Emprego, a Basf anuiu em firmar Termo de Ajustamento de Conduta [...], isolando a área
contaminada e jogando brita sobre a mesma, a fim de evitar a dispersão de material contaminado.
Nesse lugar, porém, os trabalhadores transitavam, obviamente, sem os EPI’S”.
Mas não é só. Nos termos do art. 2º da CLT, a Basf, que comprou da Cyanamid o parque
fabril que era da Shell, é dessa última empresa sucessora, para todos os fins, pouco importando o
que tenha constado das transações entre as partes entabuladas, acordos que só a elas interessam
e que, até agora, sequer são devidamente noticiados nos autos das inúmeras ações que tramitam
no Fórum Trabalhista de Paulínia.
Ressalto que a própria Basf reconhece, nas razões contidas no mandado de segurança, que
“quase todos os trabalhadores que laboraram na fábrica da Basf vieram da Cyanamid, que por sua vez
vieram da Shell”.
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Além da transferência do estabelecimento, também se verificou a continuidade da prestação
de serviços, o que resta patente na medida em que a própria Basf assevera que quase todos os
trabalhadores que para ela se ativaram eram remanescentes da Shell, motivo pelo qual é ela
solidariamente responsável pelas obrigações e indenizações que forem nesta decisão deferidas.
Se não bastassem tais fatos, ainda se verifica que as empresas Shell e Basf possuem diversas
e estreitas ligações comerciais, tanto que criaram, em 2000, uma joint venture. Na página <http://
www.basf.com.br/default.asp?id=2326> acessada por esta magistrada em 16.8.2010, às 11h05m,
há notícia que demonstra, de forma indene de dúvida, se tratar de empresas do mesmo grupo
econômico. Consta da página em questão:
Basf e Shell reveem opções estratégias referentes a Basell
Ludwigshafen/Londres, 29 de julho de 2004. A Basf e a Shell anunciaram hoje que estão
revendo as alternativas estratégias referentes a sua joint venture Basell, líder global de
poliolefinas, na qual ambas possuem um controle acionário de 50 por cento cada uma. As
opções que estão sendo analisadas pelos acionistas incluem a venda das ações da empresa e
uma transição equilibrada de mercado. Durante esse processo de análise, os acionistas
continuam comprometidos em apoiar os objetivos estratégicos e operacionais da Basell e o
andamento de seu progresso financeiro.
O Credit Suisse First Boston (CSFB) e Lazard foram contratados para avaliar as possibilidades
e atratividades destas opções.
A fusão das nossas atividades de poliolefinas com as atividades da Shell na Basell era uma
decisão estratégica que gerava benefícios. Como uma companhia independente, a Basell
integrou e consolidou seus negócios em todas as partes do mundo com grande sucesso e
agora está estabelecida como uma indústria líder global. Essa é a hora certa para avaliar o
próximo passo, comenta Dr. John Feldmann, membro da Junta Diretiva da Basf AG,
responsável pelo segmento de plásticos. A Basf, uma das empresas líderes globais no
fornecimento de plásticos, continuará com foco na sua posição estratégica em estirênicos,
polímeros de performance, poliuretanos e na cadeia de valor relacionada a estes negócios. A
revisão de opções referentes a Basell se encaixa dentro desta estratégia.
“A Basell tem representado uma importante parte no portifólio da Shell Química e nós temos
valorizado nossa parceria com a Basf nessa joint venture”, diz Fran Keeth, vice-presidente
executivo, responsável pela área de orientação aos clientes e unidades de produtos, da Shell
Química.
Num curto período de tempo, a Basell tem se integrado com sucesso e valorizado o seu
conjunto de ativos globais e alcançou economias de escala e outros benefícios que não estavam
disponíveis para os acionistas separadamente. Agora que a Basell se tornou uma indústria
líder global e está bem posicionada para competir em um ambiente dinâmico de mercado, é
a hora apropriada para olharmos para a Basell dentro do contexto das aspirações do portifólio
de longo prazo da Shell e rever estratégias alternativas para proporcionar um maior valor
aos acionistas.
Basf
A Basf é a empresa química líder mundial. Nossa meta é crescer de forma rentável, e melhorar
ainda mais o valor de nossa empresa. Nós ajudamos nossos clientes a atingir o sucesso por
meio de soluções inteligentes e produtos de alta qualidade. O portfólio da Basf abrange desde
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produtos químicos, plásticos, produtos performance, para agricultura e química fina, até óleo
crú e gás natural. Por meio de novas formas de tecnologia, podemos ativar novas oportunidades de mercado. Conduzimos nossos negócios de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Em 2003, a Basf obteve vendas de mais de E 33 bilhões (cerca de $ 42
bilhões) e empregou mais de 87,000 profissionais ao redor do mundo. As ações da empresa
são negociadas nas bolsas de valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA), Nova Iorque (BF),
Paris (BA) e Zurique (AN). Para mais informações sobre a Basf visite nosso endereço
eletrônico: <www.basf.com>.
Shell
A Shell Química coletivamente se refere às companhias da Royal Dutch/Shell Group inseridas
nos negócios de químicos. As companhias da Shell Química produzem e disponibilizam blocos
petroquímicos e poliolefinas para clientes industriais. Esses produtos são amplamente utilizados em plásticos, tintas e detergentes. Para mais informações, visite o site: <www.shell.com/
chemicals/news>.
Por qualquer das vertentes que a questão possa ser analisada, portanto, a Basf deve responder
integralmente pelas obrigações que forem apreciadas nas ações.
Adotadas essas premissas, passo à análise de cada um dos pedidos realizados nas duas ações.
Inicio pelos pleitos realizados na ACP 222.
Despesas com saúde
A exposição dos ex-trabalhadores a agentes nocivos à saúde que, comprovadamente, foram
encontrados no solo, no ar e na água do local de trabalho e que os contaminaram, exige que as
demandadas lhes forneçam os meios para que tenham condições dignas e adequadas de atendimento
à sua saúde, bem como o acompanhamento das condições de saúde dessa população exposta a
inúmeros contaminantes, como forma de possibilitar o diagnóstico precoce de doenças e o seu
tratamento adequado, visando, sob todos os aspectos, a manutenção da saúde destes indivíduos.
Os trabalhadores foram expostos aos riscos decorrentes da contaminação antes relatada.
Muitos deles estão doentes, como demonstram os processos individuais que já foram julgados,
após a efetivação do contraditório e de se possibilitar às rés o amplo direito de defesa.
E, como já apontei na decisão que antecipou os efeitos da tutela, são os cofres públicos que
estão arcando indevidamente com o tratamento dos trabalhadores, desonerando as rés. E o Sistema
Único de Saúde, arcando com uma conta que não é sua, presta um atendimento parcial aos
trabalhadores, visto que não tem condições de prover todos os exames e o atendimento por uma
equipe multidisciplinar de atenção à saúde, com anotação e tabulação das ocorrências e dos
atendimentos realizados aos expostos à contaminação produzida pelas rés. Em filas, sem
atendimento adequado, muitas vezes esses trabalhadores não têm sequer sua dignidade respeitada.
Quem causa o dano deve repará-lo e é por ele responsável, em toda a sua extensão, mormente
quando esse dano é causado ao meio ambiente, o que sujeita os infratores às sanções penais e
administrativas, além de sua reparação, conforme previsto expressamente no art. 225, § 3º, da
Constituição Federal, obrigação, ainda, inserida no art. 5º, da Convenção n. 139 da Organização
Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. Aplica-se, aqui, o já consagrado princípio do
poluidor-pagador.
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No caso específico da população atingida pela contaminação promovida pelas rés, no
protocolo elaborado pelo SUS para atendimento destes trabalhadores, concluiu-se pela necessidade
de efetivo acompanhamento nos próximos 15 (quinze) anos, prazo que, segundo as circunstâncias,
poderia, inclusive, ser estendido indefinidamente. Há, portanto, necessidade de acompanhamento
permanente à saúde integral da população, para o diagnóstico e tratamento das doenças existentes
e daquelas que serão desenvolvidas.
Conquanto esta magistrada tenha, inicialmente, deferido aos trabalhadores Plano de Saúde,
a insistência das rés em asseverar que a adoção da medida não seria possível, até por envolver
terceiros, levou o Egrégio Regional à sua reanálise.
São estes os termos da medida inicialmente deferida:
[...] sob pena do pagamento de multa diária ora fixada, em face da gravidade da situação, em
R$ 100.000,00 por dia de atraso, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador que:—
contratem plano de saúde vitalício, que não exija qualquer carência, de abrangência nacional
e que permita cobertura de consultas, exames, todo o tipo de tratamento médico, nutricional,
psicológico, fisioterapêutico e terapêutico, além de internações, em favor de todos os
trabalhadores, quer tenham sido seus empregados ou empregados das empresas por elas
contratadas, ou ainda lhes tenham prestado serviços autônomos, desde que isso tenha
ocorrido no Recanto dos Pássaros, à Rua Roberto Simonsen, 1.500, em Paulínia (SP), bem
como em favor dos filhos desses trabalhadores nascidos no curso ou após tais contratações.
As reclamadas deverão indicar a entidade por elas contratada nestes autos, em 30 dias, e tal
empresa, no mesmo prazo, indicará os dados necessários ao cadastramento dos beneficiários
e se comprometerá, por seus dirigentes e sob as penas da lei, a relatar todos os atendimentos
realizados a esta Vara, dados que serão mantidos sob sigilo e em arquivos eletrônicos;— que
a notícia da presente decisão, nos termos consignados no anexo 2, seja veiculada pelas rés
em dois domingos consecutivos, em pelo menos dois dos jornais a seguir citados, em suas
páginas frontais: Correio Popular, Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo. Essas
publicações devem ser realizadas no terceiro domingo após a intimação da presente decisão
e no subsequente, com a finalidade de que sejam os beneficiários concitados a se habilitar
ao recebimento do plano de saúde e— que as rés noticiem os termos da presente decisão,
nos termos consignados no anexo 2, entre 20:00 e 21:00 horas, ao menos em duas das TVs
a seguir indicadas, a saber, Globo, Record e SBT, em duas oportunidades, observado o
interregno de dois dias, no prazo máximo de 10 dias, com a finalidade de que sejam os
beneficiários concitados a se habilitar nos mesmos moldes indicados no item anterior. Os
interessados deverão, no prazo de noventa dias, sob pena de preclusão, se habilitar através
de endereço eletrônico a ser, em 48 horas, informado pelos autores da ação, indicando, como
assunto, “HABILITAÇÃO Shell/Basf”. Na correspondência eletrônica, consignarão nome,
período laborado, empresa contratante, CPF, RG, data de nascimento e nome dos pais. Os
dados, em arquivo PDF, deverão ser acompanhados de cópia digitalizada do registro da CTPS
ou do contrato e do documento de identidade. A empresa contratada pelas reclamadas
informará todos os atendimentos realizados e os diagnósticos que deles decorrerem ao
endereço eletrônico a ser informado pelos autores. Para facilitar a recepção desses dados,
tal arquivo deverá ser anexado à mensagem eletrônica com indicação do número do CPF do
trabalhador ou de seu dependente. Na ausência de CPF do dependente, o arquivo indicará
o número do CPF do trabalhador e um traço com a sigla DP. O anexo e os documentos que
o acompanharem, digitalizados, serão remetidos no formato PDF. Para viabilizar o
cumprimento da presente decisão sem que haja tumulto processual, bem como para que se
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adotem as providências que o caso requer, determino aos autores:— que reúnam as
habilitações e os atendimentos em pastas distintas e informatizadas, das quais se façam cópias
de segurança ao menos uma vez por semana. Outrossim, determino à Secretaria da Vara:—
que cópia da presente decisão seja juntada em todas as ações, inclusive cautelares, propostas
em face das empresas Shell e Basf, neste Fórum, intimando-se seus autores;— que a presente
decisão seja comunicada ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público Estadual de
Paulínia, para que esses órgãos adotem as providências pertinentes quanto à continuidade
de atividades que sejam realizadas em área que se sabe contaminada e— que, após o
cumprimento de todas as determinações, o processo seja incluído na pauta de audiências
Unas, para que se propicie seu regular trâmite. Finalmente, determino a imediata intimação
dos autores, observadas as prerrogativas do Ministério Público do Trabalho e das rés, essas
últimas para que cumpram as determinações ora exaradas nos prazos já fixados. Intime-se,
também, o Sindicato dos Químicos Unificados — Regional Campinas. Concito o Sindicato
dos Químicos, bem como as demais entidades que se associaram ao Ministério Público do
Trabalho no polo ativo da presente ação, a propiciarem condições para que os trabalhadores
realizem a habilitação por meios eletrônicos, ou que encaminhem esses trabalhadores,
munidos dos documentos já indicados, a endereço que deverá, em 48 horas, ser informado,
efetivando gratuitamente o atendimento. Campinas, 10 de dezembro de 2008.
Por sua vez, a 1ª SDI, do Egrégio Regional, analisando o Mandado de Segurança impetrado
em face da decisão supraindicada, deferiu em parte a medida e assim se pronunciou:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO NA APURAÇÃO DOS DANOS AO MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO. DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR COMO
CIDADÃO E SER HUMANO. INCIDÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A responsabilidade objetiva aplica-se na apuração dos danos ao meio ambiente do trabalho,
haja vista tratar-se um direito fundamental do trabalhador como cidadão e ser humano, nos
moldes do art. 225, § 3º, da Constituição Federal.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ABRANGÊNCIA DOS FILHOS DOS
TRABALHADORES, AUTÔNOMOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUARAM NA
PLANTA INDUSTRIAL DA SHELL, CYANMID E BASF EM PAULÍNIA/SP. INCIDÊNCIA DO ART.
114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não há como afastar a competência da Justiça do
Trabalho prevista no art. 114 da Constituição Federal de 1988 quanto aos filhos dos extrabalhadores, autônomos e prestadores de serviços que atuaram na planta industrial da Shell,
Cyanamid e Basf, em Paulínia/SP, uma vez que as doenças por eles adquiridas ou as mutações
e deficiências genéticas sofridas se deram em razão do contato mantido por seus pais com
elementos químicos altamente tóxicos durante a relação de trabalho havida com as empresas
acima referidas.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PROVA
INEQUÍVOCA E DA VERROSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC.
Presentes dos requisitos da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação previstos no
art. 273 do CPC e aptos a amparar a antecipação de tutela deferida na origem, tendo em
vista que a própria Shell admitiu a existência de contaminação ambiental por intermédio da
autodenúncia oferecida ao Ministério Público Estadual de Paulínia, os diversos laudos e
avaliações elaborados no decorrer dos anos por entidades privadas e públicas e que
corroboram a contaminação e a exposição dos trabalhadores a situações de risco dela
decorrentes, assim como os documentos que revelam diagnósticos em ex-funcionários de
várias moléstias que os produtos químicos e altamente tóxicos podem ocasionar.
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FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EXISTÊNCIA.
ADOECIMENTO E FALECIMENTO, COM O PASSAR DOS ANOS, DE TRABALHADORES,
TERCEIRIZADOS E AUTÔNOMOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA AS EMPRESAS SHELL,
CYANAMID E BASF EM PAULÍNIA/SP. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL PREVISTA
NO INCISO PRIMEIRO DO ART. 273 DO CPC. O fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação justifica-se pelo fato de os ex-trabalhadores, terceirizados e autônomos que
prestaram serviços para as empresas Shell, Cyanamid e Basf, em Paulínia/SP, assim como seus
filhos, estão comprovadamente adoecendo com o passar dos anos, desenvolvendo moléstias
equivalentes àquelas que os compostos químicos e altamente tóxicos manuseados e produzidos
na unidade industrial podem causar, sendo que muitos deles já vieram a óbito.
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CONTRATAR PLANO DE SAÚDE VITALÍCIO, SEM EXIGÊNCIA
DE QUALQUER CARÊNCIA E DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SEU
CUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO DETERMINAR PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA
ASSEGURAR O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO DO ADIMPLEMENTO, COM
FULCRO NO ART. 461, CAPUT, COMBINADO COM OS §§ 3º E 5º DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR
PREVIAMENTE DESPESAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS. NORMA
PROCESSUAL ABERTA. A determinação de contratar plano de saúde vitalício, sem exigência
de qualquer carência e de abrangência nacional encontra óbice no princípio da autonomia
da vontade, pois não há como obrigar terceiros a contratarem com as impetrantes. Em casos
como estes, compete ao Magistrado valer-se do disposto no art. 461, caput, combinado com
seus §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, de modo a determinar as providências necessárias
para assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, impondo-se a conversão
da obrigação de fazer em contratar planos de saúde vitalícios, com terceiros, na obrigação
de custear previamente as despesas correspondentes aos ex-trabalhadores, empregados da
Shell Brasil S/A, da Basf S/A ou das empresas por elas contratadas, prestadores de serviços
autônomos e dos filhos desses obreiros nascidos no curso ou após tais contratações,
consoante suas necessidades. Arrima-se no princípio da fungibilidade das tutelas, o qual
confere ao magistrado o poder de deferir a transmudação para assegurar a prestação da
tutela específica ou a obtenção do resultado equivalente. Trata-se de norma processual aberta,
conferindo maior poder ao magistrado para fazer a adequação necessária e proporcional
em rumo à efetiva tutela dos direitos. ...
Diante disso, impõe-se, a meu ver, a conversão dessa obrigação de fazer em contratar planos
de saúde vitalícios, com terceiros, sem exigência de qualquer carência, de abrangência
nacional, na obrigação de custear previamente as despesas com assistência médica, por meio
de entidades hospitalares, clínicas especializadas e consultórios médicos, psicológicos,
nutricionais, fisioterapêuticos e terapêuticos da cidade de São Paulo e da Região
Metropolitana de Campinas, para atendimento médico, nutricional, psicológico,
fisioterapêutico e terapêutico, além de internações, aos ex-trabalhadores, empregados da Shell
Brasil S/A, da Basf S/A ou das empresas por elas contratadas, prestadores de serviços
autônomos e dos filhos desses obreiros nascidos no curso ou após tais contratações,
consoante suas necessidades.
Os beneficiários deverão se habilitar, nos termos determinados pela origem, ou seja: no prazo
de 90 (noventa) dias, sob pena de preclusão, em endereço a ser informado pelos autores da
Ação Civil Pública, no interregno de 48 (quarenta e oito) horas, indicando como assunto
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“Habilitação Shell/Basf”, informando o nome, período laborado, empresa contratante, CPF,
RG, data de nascimento e nome dos pais, acompanhados de cópia digitalizada da CTPS ou
do contrato e do documento de identidade.
Por decorrência lógica, resta excluída a determinação exarada na instância originária no
sentido de que a empresa contratada informasse todos os atendimentos realizados e os
diagnósticos que deles decorrerem ao endereço eletrônico ali mencionado.
A realização e cobertura de consultas, exames, de todo o tipo de tratamento médico,
nutricional, psicológico, fisioterapêutico e terapêutico, além de internações em favor de todos
os trabalhadores, autônomos e seus filhos acima mencionados, será deliberada e autorizada
por um comitê formado por um representante de cada uma das impetrantes e de cada um
dos litisconsortes da ação mandamental, a saber: ACPO — Associação de Combate aos POPS;
Instituto Barão de Mauá de Defesa de Vítimas e Consumidores Contra Entes Poluidores e
Maus Fornecedores e ATESQ — Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias
Químicas, mediante a apresentação pelos beneficiários habilitados de documentos que
comprovem suas necessidades, observando e restringindo-se aos seguintes critérios objetivos:
1º) Para consultas médicas, basta o simples pedido do beneficiário;
2º) para exames, tratamentos médicos, nutricionais, psicológicos, fisioterapêuticos,
terapêuticos e internações será necessária a apresentação de atestado, requisição ou
documento similar elaborado por médico devidamente cadastrado no Conselho Regional de
Medicina ou, dependendo do tipo de tratamento, por nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta
ou terapeuta regularmente inscrito no seu órgão profissional, devendo constar essencialmente
a assinatura e o número de inscrição dos referidos profissionais;
3º) as consultas médicas deverão ser liberadas, no prazo improrrogável de 48 horas, e
providenciada autorização necessária para o referido fim;
4º) os exames e tratamentos deverão ser liberados, no prazo improrrogável de 72 (setenta e
duas) horas, e providenciada autorização necessária para o referido fim;
5º) as internações deverão ser autorizadas, em 24 (vinte e quatro) horas, salvo quando estas
forem reputadas urgentes, devendo ser liberadas imediatamente.
Os gestores do comitê, que será formado no prazo de 30 dias, atuarão sob a fiscalização do
Ministério Público do Trabalho. As impetrantes providenciarão local adequado, também no
prazo de 30 (trinta) dias, nas cidades de Campinas ou Paulínia, para o atendimento dos
usuários, assim como estrutura organizacional compatível, a fim de que obtenham a
autorização necessária para o recebimento da assistência devida.
Vale registrar que essa transmudação é mais favorável às ora impetrantes, porquanto não
poderiam ser obrigadas a contratar terceiros, no entanto por evidenciada sua responsabilidade
e também por presentes os requisitos da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação
previstos no art. 273 do CPC, esta é a solução mais razoável para dar efetividade à decisão
judicial, com fulcro no mencionado art. 461 do mesmo diploma legal e não trazer transtornos
às ora impetrantes.
Friso, por oportuno, que a abrangência da assistência foi restringida à cidade de São Paulo
e à região metropolitana de Campinas, de modo a facilitar a organização e estruturação das
impetrantes e, de qualquer forma, propiciar o atendimento viável e adequado aos beneficiários.
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Além disso, trata-se de “providência que assegura o resultado prático equivalente ao do
adimplemento”, a qual possui natureza menos gravosa às impetrantes. Citando exemplo, afirma
o Juiz Federal J. E. Carreira Alvim, em sua obra Alterações do código de processo civil (3. ed. São
Paulo: Impetus, 2006) fl. 107: “Que motivos teria tido o legislador para autorizar a antecipação
da tutela específica — por exemplo, proibir o réu de lançar poluentes no ar — e vedar a
adoção de providências que assegurem resultado prático equivalente — por exemplo,
ordenando-lhe a colocação de filtros nas chaminés — se o objetivo da liminar, em qualquer
caso, é estancar a poluição? Sob o prisma lógico, esta medida (equivalente) revela-se menos
gravosa ao réu do que aquela”.
De fato, a medida que ora se converte, além de atingir o resultado prático da efetividade da
decisão judicial será menos gravosa às ora impetrantes. Não obstante haja disciplinamento
legal (Lei n. 9.656, de 3.6.1998 (LPS) e as diversas Resoluções CONSU (Conselho Nacional
de Saúde Suplementar), entre elas destaco as de ns. 2/1998, 13/1998, 14/1998 e 17/1999),
não se deve olvidar que, ainda que lograssem as impetrantes a contratação como determinada
na origem, as empresas operadoras de planos de saúde formam um fundo com recursos
captados pela coletividade de consumidores, o qual se destina a atendê-los permanentemente
em suas necessidades. Logo, o aumento de despesas com atendimento acarretaria o repasse
para essa coletividade. Assim, se aceitassem contratar com as impetrantes, exigiriam valores
significativamente elevados, até proibitivos, pois o atendimento desse universo indeterminado
de pessoas utilizaria, de imediato, inúmeros serviços médicos. Nesses casos, a legislação
contempla a opção pelo agravo, cuja metodologia adotada para o seu cálculo considera a
diluição do impacto econômico-financeiro pelo universo de consumidores assistidos pelo
plano de saúde.
Denota-se, ainda, que a própria primeira impetrante, em sua peça inicial (fl. 5), deixa claro
que a manutenção dessa obrigação, além de difícil cumprimento, lhe seria excessivamente
onerosa.
Ressalto, por apropriado, que o plano estipulado na origem é demasiadamente amplo e não
se enquadra nas hipóteses previstas pela mencionada Lei n. 9.656, de 3.6.1998, aproximandose, tão somente, do plano referência, instituído no art. 10, mas, ainda assim, de forma menos
abrangente.
Além disso, a restrição à Região Metropolitana de Campinas e à cidade de São Paulo facilitará
o cumprimento da obrigação pelas impetrantes e diminuirá sensivelmente seus custos e
também não deixará ao desamparo os beneficiários, porquanto tais regiões possuem
atendimento médico diferenciado e de larga amplitude.
Não se argumente, ainda, que tal transmudação da obrigação tem cunho contratual, porquanto
versa de relação direta entre beneficiário e entidades, que prestarão atendimento médico,
nutricional, psicológico, fisioterapêutico e terapêutico, além de internações, quando necessário,
sob o crivo do comitê instituído, sem ostentar natureza de plano de saúde, cabendo às
impetrantes somente dar o aporte financeiro, circunstância que lhes será menos gravosa.
Mantenho a determinação de divulgação da notícia na mídia impressa e televisiva, a qual não
se mostra desproporcional ou caracteriza desvio de finalidade, mas se faz necessária diante
da gravidade e peculiaridade do caso em análise, a fim de que todos os reais beneficiários
sejam atendidos e tenham seus direitos fundamentais à vida, à saúde e integridade física
preservados.
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Merece, apenas, pequena alteração nos termos do texto para divulgação da medida liminar
(fl. 711) para que passe a constar no lugar de: “A medida confere a tais trabalhadores, e a
seus filhos nascidos no curso ou após a prestação de serviços, o direito a plano de saúde
que lhes propicie atendimento integral e vitalício”, o seguinte trecho: “A medida confere a
tais trabalhadores e a seus filhos nascidos no curso ou após a prestação de serviços, o direito
ao custeio prévio de suas despesas com consultas, exames, todo o tipo de tratamento médico,
nutricional, psicológico, fisioterapêutico, terapêutico e internações, consoante suas
necessidades”.
Inexiste, assim, suposta ofensa às imagens corporativas das impetrantes, violação aos seus
direitos de expressão e aos dispositivos legais e constitucionais vigentes no ordenamento
jurídico pátrio, em especial os mencionados na peça de ingresso da presente ação
mandamental.
A liminar foi deferida parcialmente em duas oportunidades na presente ação de segurança,
primeiro à fl. 1.539, quando o Exmo. Juiz Wilton Borba Canicoba determinou “(...) que a
impetrante se abstenha de noticiar, por meio televisivo, os termos consignados no anexo 2,
determinados na judiciosa sentença que antecipou os efeitos da tutela, nos autos da Ação
Civil Pública n. 00222-772007-126-15-00-6 (...)” e, após às fls. 1.704-1.715, momento em
que suspendeu todos os prazos fixados para o cumprimento da antecipação de tutela e, por
conseguinte, a aplicação de multa diária pelo não adimplemento das obrigações estabelecidas.
Assim sendo e diante do ora decidido, revogo a liminar anteriormente deferida e concedo
em parte a ordem de segurança requerida.
Diante do exposto, decido conceder parcialmente a ordem de segurança para determinar a
conversão da obrigação de fazer em contratar planos de saúde vitalícios, com terceiros, sem
exigência de qualquer carência, de abrangência nacional, na obrigação de custear previamente
as despesas com assistência médica, por meio de entidades hospitalares, clínicas especializadas
e consultórios médicos, psicológicos, nutricionais, fisioterapêuticos e terapêuticos da cidade
de São Paulo e da Região Metropolitana de Campinas, para atendimento médico, nutricional,
psicológico, fisioterapêutico e terapêutico, além de internações, aos ex-trabalhadores,
empregados da Shell Brasil S.A., da Basf S.A. ou das empresas por elas contratadas, prestadores
de serviços autônomos e dos filhos desses obreiros nascidos no curso ou após tais
contratações, consoante suas necessidades, sob pena de pagamento de multa diária de R$
100.000,00 (cem mil reais) por dia de atraso reversível ao FAT e revogar a liminar anteriormente
deferida. Mantenho, ainda, a determinação de divulgação da notícia na mídia impressa e
televisiva, com pequena alteração nos termos do texto da medida liminar (fl. 711) para que
passe a constar no lugar de: “A medida confere a tais trabalhadores, e a seus filhos nascidos
no curso ou após a prestação de serviços, o direito a plano de saúde que lhes propicie
atendimento integral e vitalício”, o seguinte trecho: “A medida confere a tais trabalhadores e
a seus filhos nascidos no curso ou após a prestação de serviços, o direito ao custeio prévio
de suas despesas com consultas, exames, todo o tipo de tratamento médico, nutricional,
psicológico, fisioterapêutico, terapêutico e internações, consoante sua s necessidades”, tudo
consoante fundamentação.
Intimem-se as impetrantes, os litisconsortes e dê-se ciência à D. autoridade impetrada.
Helena Rosa Mônaco S. L. Coelho
Desembargadora Federal do Trabalho
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Adoto a decisão ora transcrita e seus fundamentos.
Consigno que, ao julgar a presente ação, não teria de me atrelar ao entendimento
supraindicado. Mas o faço porque verifico a adequação de seus termos, já submetidos, inclusive,
ao crivo dos demais magistrados que integram a 1ª SDI do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho.
Adoto-o, portanto, porque nele vislumbro uma solução criativa para o conflito, adequada e de
fácil operacionalização.
Efetivado o contraditório, analisadas as provas e decidida a questão sobre a responsabilidade
da empresa Basf, como consignado em tópico precedente, deixa de surtir efeitos a decisão proferida
por Sua Excelência o Ministro Milton de Moura França, que, conquanto tenha determinado o
cumprimento, pela empresa ora indicada, de sua obrigação de custear as despesas com saúde
somente aos seus empregados, filhos e prestadores de serviços, a suspendeu quanto à sua
divulgação, questão, repriso, superada pela prolação desta sentença, que reconhece a
responsabilidade solidária da Basf pelas obrigações.
Determino, portanto, à Basf, que cumpra sua obrigação de chamar os beneficiários da decisão
a se habilitar ao direito que lhes foi conferido.
Eventuais pendências com relação ao funcionamento do Comitê ao qual se refere a decisão
antes indicada, serão devidamente analisadas e resolvidas oportunamente, por ocasião da execução
da antecipação de tutela, ora ratificada.
O deferimento da antecipação de tutela deveria ter sido realizado quando da propositura da
ação. Isso só não ocorreu porque as rés procrastinaram o andamento do feito. Agendavam, agora
se verifica, reuniões de tentativas de conciliação que não promoviam qualquer encaminhamento
sério para a solução do problema. E o transcurso do tempo não pode se operar em favor das rés
e em detrimento daqueles que sempre precisaram, no mínimo, de acompanhamento médico
adequado.
Em sendo impossível deferir de maneira retroativa o pagamento de plano de saúde ou mesmo
do reembolso prévio com despesas destinadas à manutenção da saúde, e tendo essa impossibilidade
sido produzida pelas rés, que procrastinaram visivelmente o andamento deste feito, com promessas
de efetivação de acordo, jamais obtido, aplica-se a previsão contida no art. 248, do CC, bem assim
aquela prevista no § 1º, do art. 461, do CPC, dispositivos assim redigidos:
Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a
obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
§ 1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se
impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
Converto, portanto, a obrigação de quitar todas as despesas com a mantença da saúde e
prevenção de doenças dos trabalhadores e de seus dependentes nascidos no curso ou após a
prestação de serviços, na obrigação de pagar, desde a data da propositura da ação, o valor mensal
de R$ 1.500,00, para repor o direito ao custeio de suas despesas com saúde/plano de saúde, direito
que as rés claramente retardaram.
Esse valor, fixado como devido na data do proferimento desta sentença, será calculado pelo
número de meses que permeia a data da propositura da presente ação (7.3.2007) e a data em que
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efetivado o comitê e iniciado o reembolso das despesas, o que deverá ocorrer, no mais tardar, até
o final do mês de setembro, sob pena, a partir de 1º.10.2010, de R$ 100.000,00 de multa por dia
de atraso para cada uma das rés envolvidas.
Assim, cada pessoa que se habilitar ao auferimento do benefício objeto da antecipação de
tutela ora confirmada, fará jus, igualmente, ao recebimento de indenização que, na data desta
sentença, implica em R$ 64.500,00, valor que será acrescido mensalmente de R$ 1.500,00 se não
iniciados os reembolsos até set./2010.
O valor supraindicado será acrescido de juros de mora e de correção monetária a partir do
proferimento da presente decisão (19.8.2010) ou do vencimento da obrigação, quanto a eventuais
parcelas que forem ao valor acrescidas, em caso de descumprimento.
Consigno, finalmente, que o Comitê Gestor adotará as providências para tabular os
atendimentos e fornecer seus dados ao SUS, contratando, para tanto, a assessoria que for necessária
e que seus membros serão remunerados pelas rés, em valor a ser oportunamente discutido e fixado.
Danos morais coletivos
Há um fato recente que bem demonstra a pertinência da fixação de dano moral coletivo.
Em 20.4.2010 ocorreu uma explosão no Golfo do México, na qual faleceram 11 empregados
da empresa British Petroleum. A partir daí, incomensurável quantidade de petróleo passou a ser
despejada no mar, de forma, por longo período, incontrolável, gerando uma mancha de óleo,
mortandade de animais e inúmeros outros prejuízos.
Do fato decorreu uma comoção mundial. Diuturnamente acompanhávamos, pela mídia, as
notícias a respeito do vazamento de óleo.
Pois bem. Guardadas as proporções, foi justamente essa a comoção que sentiram e que ainda
sentem a população e os trabalhadores de Paulínia em face da contaminação produzida no Recanto
dos Pássaros. Há uma sensação de perda coletiva, de impotência, a mesma, diga-se, sentida nos
desastres de grandes proporções, como aquele anteriormente narrado.
A caracterização e a prova do dano moral coletivo foram bem analisados pelo Desembargador
Federal Dr. Luis Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, nos autos do processo n. 00626-2000043-15-85-3, do E. TRT. 15ª Região:
Acerca do dano moral coletivo e sua viabilidade postulatória, não se pode olvidar que o
próprio conceito de acesso à Justiça vem sendo constantemente atualizado e revisitado, já se
encontrando superado, hodiernamente, o vetusto modelo individualista do processo.
A partir do desenvolvimento de uma visão social dos direitos (dentre os quais o direito do
trabalho, compreendendo, ainda, as temáticas transpessoais como segurança, saúde e meio
ambiente laboral) não se pode mais negar validade às vias postulatórias mais amplas,
destinadas, por meio do exercício da jurisdição, a conferir efetividade aos comandos
normativos em relevo.
Nessa linha de pensamento é que surgiram as ações de caráter coletivo, com a finalidade de
atender aos chamados interesses difusos ou grupais, atribuindo-se ao Ministério Público a
legitimidade ativa para o ajuizamento respectivo (art. 129, III, CF), sempre que houver ameaça
ou agressão a esses direitos e interesses tutelados, ensejando-se, assim, a devida
responsabilização dos transgressores da norma.
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A responsabilidade civil avança conforme progride a sociedade, adequando-se às novas
necessidades e realidades sociais. A proteção aos direitos humanos transmuda a concepção
de obrigação e responsabilidade, passando do campo meramente individual para o coletivo
ou social; vale dizer, o homem, antes indivíduo, agora ganha proteção jurídica enquanto
membro de uma coletividade por ele integrada, em dimensão transpessoal e, portanto, metaindividualista.
Acerca dessa expansão de direitos, merecem destaque as palavras de Xisto Tiago de Medeiros
Neto (Dano moral coletivo. São Paulo: LTr, 2007. p. 122), in verbis:
(...) É evidente que, em face de novos interesses reconhecidos juridicamente, a destacarse os
de expressão coletiva, por força da crescente escala de ampliação dos direitos fundamentais,
vieram a ter realce, por consequência, e correspondentemente, novas demandas e áreas de
conflituosidade.
Na expressão de Norberto Bobbio, essa multiplicação ocorreu porque aumentou a quantidade
de bens considerados merecedores de tutela, porque foi estendida a titularidade de alguns
direitos típicos a sujeitos diversos do homem e porque o próprio homem não é mais
considerado como ente genérico, ou homem em abstrato, mas é visto na especificidade ou
na concentricidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade. Em substância, mais bens,
mais sujeitos, mais status de indivíduo‘, remata o jurista italiano.
Portanto, diante da efervescência desses novos interesses transindividuais e da correlata
visualização de inéditos e graves conflitos sociais, inequivocadamente novas configurações de
danos injustos passaram a ter relevância. E as coletividades de pessoas, como titulares desses
direitos, alcançaram a possibilidade de reivindicar proteção e tutela jurídica, principalmente
no que tange à reparação das lesões verificadas, o que traduz, de maneira clara, a vocação
expansiva do sistema de responsabilidade civil.
O dano, dessa maneira, antes referido a pessoas físicas e jurídicas, veio a ser reconhecido
em detrimento de grupos, categorias, classes de pessoas ou mesmo toda a coletividad e, a
quem o ordenamento jurídico, explicitamente, em sua atual estruturação, conferiu titularidade
de direitos e, em decorrência, a prerrogativa jurídica de obter a sua proteção judicial. (g. n.)
Assim, no que atine à responsabilidade civil, passou a ter relevância a reparação não só dos
danos patrimoniais e, depois, num segundo momento, dos danos morais individuais;
atualmente, não há dúvida sobre a necessidade de reparação também dos danos morais (ou
extrapatrimoniais) coletivos.
Como é cediço, dano extrapatrimonial é aquele insuscetível de avaliação pecuniária em si
mesmo. Já no campo da coletividade, considerando-se os interesses transindividuais em jogo,
para a sua ocorrência não há sequer necessidade de vinculação ao fôro íntimo ou subjetivo
dos seus membros, pois o dano moral, nesse caso, não está amarrado ao antigo conceito de
“dor psíquica”.
De fato, o dano moral coletivo diz respeito, segundo melhor doutrina da qual comungo, à
agressão injusta ao patrimônio valorativo de uma determinada coletividade, como bem salienta,
mais uma vez, Xisto Tiago de Medeiros Neto (op. cit., p. 136), in verbis:
(...) pode-se elencar como pressuposto necessário à configuração do dano moral coletivo,
de maneira a ensejar a sua respectiva reparação, (1) a conduta antijurídica (ação ou omissão)
do agente, pessoa física ou jurídica; (2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza
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extrapatrimonial, titularizados por uma determinada coletividade (comunidade, grupo,
categoria ou classe de pessoas); (3) a intolerabilidade da ilicitude, diante da realidade
apreendida e da sua repercussão social; (4) o nexo causal observado entre a conduta e o
dano correspondente à violação do interesse coletivo (lato sensu).
Conclui-se, assim, que a prova do dano moral coletivo é a ocorrência de conduta antijurídica
em si mesma, que viole interesses transindividuais, sendo irrelevante a verificação de prejuízo
material concreto, posto o dano verificar-se, no caso, com o simples fato da violação.
Nesse trilhar, uma das hipóteses configuradoras do dano moral coletivo, no âmbito das
relações de trabalho, é o desrespeito às normas de proteção à saúde e segurança laboral,
encontrando ressonância nas prescrições dos arts. 200, VIII e 225 (como garantia do meio
ambiente de trabalho sadio) e art. 7º, XXXIII, da Carta Republicana (quanto ao dever patronal
de redução dos riscos inerentes ao trabalho).
No caso vertente, restou comprovada a violação, pela reclamada, de diversos deveres relativos
à preservação do bom ambiente laboral, o que acarreta o sentimento de repulsa e indignação,
a ensejar a justa reparação em comento.
Aliás, a reparação, no âmbito da ação coletiva, encontra respaldo também nos arts. 1º, 3º e
13 da Lei n. 7.347/85, sendo apropriada a destinação do seu valor ao FAT, encarregado de
custear o programa de seguro-desemprego e do abono salarial, além de financiar programas
de desenvolvimento econômico”.
A importância dos valores coletivos numa sociedade fica clara nas palavras de Francisco
José De Oliveira Vianna (Instituições políticas brasileiras. Rio de Janeiro: José Olympio, v. 1):
Um complexo cultural não contém apenas um sistema de normas sociais, possíveis de serem
cristalizadas num regulamento, num ritual, num prontuário, num código ou numa Constituição.
Na sua composição encontramos, ao mesmo tempo, como estamos vendo, dois grupos de
elementos externos ou objetivos (fatos, coisas, signos, tradições); os elementos internos ou
subjetivos (sentimentos, ideias, emoções, julgamentos de valor, etc.): — e é desta complexidade
de elementos constitutivos que ele tira o seu nome.
Os primeiros — os objetivos — formam os elementos transcendentes da cultura. Os segundos
— os subjetivos — os seus elementos imanentes.
Estes elementos conjugados ou associados formam um sistema articulado, onde vemos objetos
ou fatos de ordem material, associados a reflexos condicionados, com os correspondentes
sentimentos e ideias. Estes elementos penetram o homem, instalamse mesmo dentro de sua
fisiologia: e fazem-se enervação, sensibilidade, emoção, memória, volição, motricidade. (...)
Em consequência, pensa-se de acordo com estes complexos e na forma deles; e sente-se; e
age-se; e comporta-se: — e vive-se. Embora sem anular-lhe a personalidade e a sua equação
pessoal, um complexo qualquer, represente o que representar, envolve sempre o homem por
dentro e por fora: — e o arrasta a atitudes ou a comportamentos na sociedade.
Psicologicamente, portanto, um complexo cultural é um sistema ideio-afetivo, em que se
associam, sincronizados, sensibilidades, emoções, sentimentos, preconceitos, preferências,
repulsões, julgamentos de valor, deliberações e, afinal, atos omissivos ou comissivos de
conduta”. (p. 26-27)
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Assim como acontece com o indivíduo, também se vislumbra que, sob um prisma coletivo, a
comunidade — agrupamento de pessoas e, portanto, de núcleos de valores — deve ser
respeitada nas suas relações com coletividades outras, com os indivíduos e com pessoas
jurídicas e, do mesmo modo que cada homem tem estima de si próprio, também a coletividade
apresenta sua autoestima, configurando o dano moral coletivo na injusta lesão à essa esfera
moral de valores.
Nesta esteira de raciocínio, não há como se afastar a conclusão de que o dano ambiental
produzido pelas rés não consiste apenas e tão somente na lesão ao equilíbrio ecológico. Afeta,
igualmente, outros valores da coletividade.
Tanto é assim que o art. 225, da Constituição Federal de 1998 dispõe, expressamente, que
todos “têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
E, em se tratando de violação de direito coletivo, não é cabível a prova do dano, que, apenas
sob o prisma individual, revela-se pela existência de dor ou sofrimento. Muitas vezes, sequer é
possível a individualização dos integrantes da comunidade afetada pelo dano, mormente quando,
como neste caso, este deriva de reflexos da degradação ambiental e de sua repercussão na saúde
dos trabalhadores que foram expostos a compostos químicos altamente nocivos. Mas não é só.
O dano moral coletivo não está vinculado ao número de indivíduos atingidos e, sim, ao bem
que se pretende tutelar e que possui natureza coletiva.
Notem-se os fundamentos da decisão proferida pela Ministra Eliana Calmon, nos autos do
Recurso Especial n. 1.157.274:
O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica
ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral
coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento,
derivado de uma mesma relação jurídica-base.
O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo
psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses
difusos e coletivos.
[...] não poderia ser diferente porque as relações jurídicas caminham para uma massificação
e a lesão aos interesses de massa não podem ficar sem reparação, sob pena de criar-se
litigiosidade contida que levará ao fracasso do Direito como forma de prevenir e reparar os
conflitos sociais. A reparação civil segue em seu processo de evolução iniciado com a negação
do direito à reparação do dano moral puro para a previsão de reparação de dano a interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos, ao lado do já consagrado direito à reparação
pelo dano moral sofrido pelo indivíduo e pela pessoa jurídica (cf. Súmula n. 227/STJ).
É patente que a comunidade dos trabalhadores das empresas rés sofreu sério abalo moral
coletivo. A violação dos valores e bens coletivamente tutelados, a própria reprovação social da
conduta que adotaram as rés, neste caso, não dá margem à existência de qualquer dúvida acerca
da necessidade da imposição da reparação devida à coletividade.
Acolho o pedido realizado pelos autores quanto ao valor a ser arbitrado ao dano. Conquanto
a condenação pareça exacerbada, o valor pleiteado pelos autores representa ínfimos 3% do lucro
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das rés, ou seja, valor para elas irrisório, mas que é significativo para evitar que continuem adotando
as condutas reprováveis que já ensejaram alguns desastres ambientais por tais empresas promovidos.
Fixo, portanto, o valor pelas rés devido em R$ 622.200.000,00, que deverá ser acrescido de
juros e correção monetária, desde a data da propositura da ação e até seu efetivo pagamento.
Trata-se de valor que reverterá ao FAT.
Note-se que o valor supraindicado não é relevante. Ao contrário, frente ao faturamento dos
rés, é mesmo irrisório. E mais.
Comparado ao valor que as rés deixaram de despender com a manutenção da saúde dos
trabalhadores, que degradou, o valor fixado se mostra ínfimo. Para a adoção de tal parâmetro,
basta que se verifique que as rés deixaram de gastar algo como R$ 64.500.000,00 a título de
despesas médicas desde a propositura da presente ação. Tal valor foi apurado pelo números de
meses em que a ação tramita e o valor arbitrado de R$ 1.500,00 por mês/por beneficiário. Considera,
ainda, que cerca de 1.000 pessoas são as possíveis beneficiárias da presente medida, número muitas
vezes aventado pelas próprias rés nas reuniões destinadas à conciliação das partes.
Pois bem: este é o valor que tem sido gasto pelo SUS para manter a saúde dos trabalhadores,
pelas rés desamparados, tão-somente no período em que tramitou a presente ação. Considerado
todo o período da existência do problema, o valor gasto pelos Poderes Públicos com as despesas
para a manutenção da saúde das populações expostas ao dano causado pelas rés se agiganta e,
certamente, sequer será minimamente coberto pela indenização ora fixada.
Pedidos realizados na ação reunida, ACP n. 0068400-59-2008— 5-15-0126
Danos morais individuais A arte imita a vida. Se alguém tem dúvida acerca do abalo moral
sofrido por cada um dos trabalhadores que se encontra na situação retratada na presente ação,
recomendo que veja o excelente Erin Brockovich — Uma mulher de talento, filme americano de
2000, realizado por Steven Soderberg e estrelado por Julia Roberts (em atuação que lhe rendeu o
Oscar de melhor atriz de 2001).
A história narrada na película, verídica, é idêntica àquela tratada nesta ação. Grande empresa
causa contaminação ambiental e, em decorrência, determinada população tem grandemente
aumentada a incidência de câncer e outros distúrbios. Da mesma forma, a contaminação tratada
no filme causa mutação genética, comprometendo as gerações vindouras.
A dor daqueles que adquirem doenças causadas pela contaminação é gigantesca e, por outro
lado, a mera possibilidade presente na vida de um indivíduo de vir a desenvolver uma doença ou
de gerar filhos com anomalias genéticas, é ainda mais relevante, tocando fundo na alma,
desestruturando seu cotidiano, sua vida diária.
E não há como negar que a conduta das demandadas trouxe abalo moral aos trabalhadores,
que desconheciam a toxicidade dos compostos por eles manipulados e que foi despejado em seu
ambiente de trabalho. As rés, entretanto, conheciam o problema e o omitiram.
Os trabalhadores foram submetidos à contaminação durante todo o período em que se
ativaram para as demandadas. Posteriormente, souberam, pela imprensa (como as próprias
demandadas reconhecem quando se referem às “notícias alarmistas”) que poderiam estar
contaminados e, através do material genético, poderiam ter contaminado seus filhos, nascidos
durante ou após o período em que se ativaram no Centro Industrial Shell Paulínia.
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Asseverar que a existência do sofrimento, da dor, da angústia destes trabalhadores necessitaria
de prova efetiva, viola o princípio da razoabilidade; viola, aliás, o senso comum.
Mesmo em se tratando a reparação do dano moral de direito personalíssimo, não há dúvidas
de que qualquer “homem comum” tem, em idêntica situação, abalada a sua esfera emocional e
moral. Não há quem se mantenha indiferente frente à notícia de que pode estar doente. Não há
quem se mantenha inerte à notícia de que pode, no futuro, vir a desenvolver câncer, problemas
neurológicos sérios ou, ainda, ter seus genes modificados.
Conviver, dia após dia, com essa agonizante expectativa, abala qualquer ser humano, motivo
pelo qual entendo que, neste caso específico, é possível se estabelecer uma conduta média de
comportamento que, por si só, autoriza o deferimento da indenização postulada para cada um
dos trabalhadores que se habilitarem ao recebimento do direito em questão.
Indenização por danos morais para casos como o ora analisado são possíveis de obtenção
pela via da ação coletiva. Aliás, este procedimento, em casos análogos, deveria ser adotado como
regra. Acarretaria melhor funcionamento do Poder Judiciário, a observância do princípio da duração
razoável do processo e evitaria o proferimento de inúmeras sentenças, muitas delas divergentes,
conquanto calcadas em idênticas premissas. Por que chegar a uma mesma conclusão em ações
individualmente propostas se a situação retratada nos autos se repete para centenas de indivíduos?
O Código de Defesa do Consumidor, inovando sobre as possibilidades da utilização da ação
coletiva, não só assegurou a defesa dos interesses essencialmente coletivos. Instituiu a tutela coletiva
dos interesses ou direitos individuais homogêneos, que são genuínos direitos subjetivos, individuais
e divisíveis, mas que admitem tratamento geral e coletivizado, porque decorrentes de origem comum.
É o caso vertente.
O fato dos trabalhadores terem ciência de que manipulavam compostos perigosos, por si só,
não significa que soubessem das consequências para sua saúde e material genético. Aliás, tivessem
efetiva ciência do risco à saúde a que estavam sujeitos, sequer se ativariam para as empresas
demandadas em Paulínia. Afinal, nenhum ser humano colocaria em risco, deliberadamente, sua
vida e muito menos se submeteria à hipótese de gerar filhos com modificações genéticas.
Também não há como acolher a tese das rés de que os direitos postulados não são
transmissíveis, tendo em vista o que dispõem, expressamente, os arts. 91 e 97 do CDC.
Condeno as demandadas, portanto, a pagarem indenização por danos morais a cada um dos
trabalhadores e fixo o valor em questão em R$ 20.000,00 por ano de trabalho ou fração superior
a 6 meses. O valor ora fixado, devido na data da prolação desta sentença, será corrigido e acrescido
de juros a partir de 19.8.2010.
Reintegração ou indenização
É absolutamente indevida a reintegração ou, ainda, o pagamento de indenização substitutiva.
A leitura do art. 161, § 6º, da CLT, não permite o acolhimento da tese defendida pelos autores
de que a Basf estava impedida, em face da interdição do estabelecimento, de rescindir os contratos
de trabalho de seus empregados.
Referido dispositivo trata de situação absolutamente diversa, conferindo o direito ao
recebimento dos salários aos empregados, ainda que paralisados os serviços. Todavia, se a interdição
impede a continuidade da atividade empresarial, não há obstáculo para que o empregador rescinda
os contratos.
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Finalmente, não há qualquer prova da existência de pactuação entre a segunda demandada
e o sindicato de classe para garantir empregos. Os empregados, portanto, não tinham qualquer
estabilidade e a segunda ré poderia, a qualquer tempo, efetivar seu direito potestativo de rescindir
os contratos de trabalho.
Improcedente o pedido formulado (reintegração e/ou pagamento dos salários até a data da
interposição da ação), resta prejudicada, por consequência lógica, a análise da controvérsia a
respeito da possibilidade de efetiva reintegração e da responsabilidade solidária da 1ª impetrada
com relação à obrigação ora analisada.
Isto posto, decido:
1) apreciando o PROCESSO 0022200-28.2007.5.15.0126, em que são autores o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO — PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO,
ACPOASSOCIAÇÃO DE COMBATE AOS POPS, INSTITUTO “BARÃO DE MAUÁ” DE DEFESA
DE VÍTIMAS E CONSUMIDORES CONTRA ENTES POLUIDORES E MAUS FORNECEDORES
e ATESQ — ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EXPOSTOS A SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
e rés SHELL BRASIL LTDA. E BASF S.A.:
a) extinguir o feito sem análise de seu mérito, porque incompetente a Justiça do Trabalho
para apreciá-lo, quanto aos trabalhadores que se ativaram nas Chácaras do entorno do
Recanto dos Pássaros e quanto aos familiares dos trabalhadores;
b) julgar a ação parcialmente procedente, para condenar as demandadas, solidariamente:
b.1. ao pagamento da indenização por dano moral coletivo reversível ao Fundo de Amparo
do Trabalhador, no valor de R$ 622.200.000,00, com juros e correção monetária computados
a partir da propositura desta ação (valor que importa, na data de prolação desta sentença,
em R$ 761.339.139,37);
b.2. a custear previamente as despesas com assistência médica, por meio de entidades
hospitalares, clínicas especializadas e consultórios médicos, psicológicos, nutricionais,
fisioterapêuticos e terapêuticos da cidade de São Paulo e da Região Metropolitana de
Campinas, para atendimento médico, nutricional, psicológico, fisioterapêutico e terapêutico,
além de internações, aos ex-trabalhadores, empregados da Shell Brasil S/A, da Basf S/A ou
das empresas por elas contratadas, prestadores de serviços autônomos e dos filhos desses
obreiros nascidos no curso ou após tais contratações, consoante suas necessidades, devendo
os beneficiários se habilitar no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 30.8.2010, sob pena
de preclusão, na página da rede mundial de computadores do Ministério Público do Trabalho,
decisão a ser cumprida de imediato, independentemente do trânsito em julgado;
b.3. a constituir, às suas expensas, comitê gestor do pagamento indicado no item b.2., que
esteja em funcionamento e conferindo o direito até 30.9.2010, sob pena de pagamento, cada
qual das rés, de multa diária ora fixada em R$ 100.000,00, decisão a ser cumprida de imediato,
independentemente do trânsito em julgado;
b.4. a conferirem ampla divulgação à notícia, entre 19h00 e 21h00 horas, nas TVs de maior
audiência, a saber, Globo e Record, em duas oportunidades, observado o interregno de dois
dias, com a finalidade de que sejam os beneficiários concitados a se habilitar, devendo a
primeira divulgação ocorrer, no mais tardar, 5 dias após o proferimento desta sentença, sob
pena de multa diária ora fixada em R$ 100.000,00 para cada uma das rés, decisão a ser
cumprida de imediato, independentemente do trânsito em julgado;
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b.5. a pagarem R$ 64.500,00 a cada trabalhador e a cada dependente nascido no curso da
prestação dos serviços ou em período posterior, indenização substitutiva da obrigação de
fazer, e que se refere ao período compreendido entre a data da propositura da presente
ação até 30.9.2010. Este valor será acrescido de juros e correção monetária a partir do
proferimento desta sentença e de mais R$ 1.500,00 por mês, caso não promovido o reembolso
mensal das despesas nos meses vindouros e, finalmente,
b.6. determinar que a Basf divulgue, nos dois domingos posteriores ao proferimento desta
sentença, o comunicado inserido na última audiência realizada, devidamente adaptado à sua
situação e aos termos da presente sentença, nos mesmos periódicos lá indicados, concitando
os trabalhadores a se habilitarem ao recebimento dos direitos ora deferidos, sob pena de
pagamento de multa diária ora fixada em R$ 100.000,00 por dia de atraso, decisão a ser
cumprida de imediato, independentemente do trânsito em julgado.
2) apreciando os pedidos realizados nos autos do PROCESSO 0068400-59.2008.5.15.0126,
em que são autores a ATESQ — ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EXPOSTOS À
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS e o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DOS
RAMOS QUÍMICOS, FARMACÊRUTICOS, PLÁSTICOS, ABRASIVOS E SIMILARES DE
CAMPINAS E REGIÃO E RÉS AS EMPRESAS SHELL BRASIL LTDA. E BASF S.A., julgo-os
procedente, em parte, e defiro a cada um dos trabalhadores (ou a seus sucessores) que,
como empregados, prestadores de serviços ou autônomos se ativaram para as demandadas,
reparação do dano moral ora arbitrada em R$ 20.000,00 por ano trabalhado, ou fração
superior a seis meses, valor que será corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data
do proferimento desta sentença.

As verbas deferidas têm, nas duas ações, natureza indenizatória e sobre elas não
incidem contribuições fiscais ou previdenciárias.
Determino que seja conferida ciência da presente sentença, por meio eletrônico:
1. ao Exmo. Sr. Dr. Ministro Milton de Moura França, Mui Digno Presidente do Colendo
Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista a decisão proferida nos autos do Processo
TST-Pet-41661-85.2010.5.00.0000;
2. à Exma. Sra. Desembargadora Helena Rosa Mônaco S. L. Coelho, requerendo que Sua
Excelência a receba como informações nos autos do MS 0012571-15.2010.5.15.0000 e
consigne seu proferimento nos autos do processos TRT 0005200-34.2009.5.15.0000, ficando
esta magistrada à disposição para prestar informações adicionais, que possam ser tidas como
pertinentes e/ou relevantes;
3. ao Sr. Edson Santos da Silva, em face de seu requerimento juntado à fl. 10.246, para que
fique cientificado da incompetência da Justiça do Trabalho quanto ao seu pedido de inclusão
de sua esposa como beneficiária dos direitos deferidos na presente ação;
4. ao Jornal Estado de S. Paulo, em face do requerimento juntado à fl. 10.333, no qual declina
o interesse pela veiculação do edital, consignando-se a impossibilidade de atendimento de
seu pleito, neste caso. Anoto, entretanto, que incluo o conceituado periódico na lista daqueles
para os quais serão remetidas publicações, em casos futuros.
O Ministério Público do Trabalho modificará a sua página na rede mundial de computadores
para consignar “Habilitação Shell/Basf”.
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Em face das determinações exaradas na presente sentença, que requerem cumprimento
imediato, as partes não deverão utilizar o protocolo integrado (como já consignado em ata de
audiência, anteriormente).
Arbitro à condenação o valor de R$ 1.100.000.000,00, fixando as custas processuais em R$
22.000.000,00, a cargo das rés.
Sentença publicada na forma da Súmula n. 197, do C. TST.
Paulínia, 19 de agosto de 2010.
Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa
Juíza do Trabalho

revista amatra n. 4 2011.pmd

303

02/07/2013, 17:48

revista amatra n. 4 2011.pmd

304

02/07/2013, 17:48

