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RESUMO 

 

Índices oficiais têm demonstrado o constante crescimento do número de casos 

relativos a transtornos mentais de trabalhadores nas últimas décadas, em especial no 

início do século XXI, intensificados pelas características do modo de produção então 

conformado à concorrência global. Nessa linha, muito se tem discorrido sobre a 

relação de causa e efeito presente entre a degradação do meio ambiente do trabalho 

por riscos psicossociais provenientes desse modelo de produção e a manifestação de 

tais enfermidades, tanto no Direito nacional, quanto no internacional. A presente 

dissertação propõe uma reflexão jurídica positiva e ativa sobre tal questão, 

considerando o possível delineamento das condições de trabalho não degradantes, 

dirigidas à construção do ambiente laboral propício à promoção e ao desenvolvimento 

do bem-estar psíquico do trabalhador. Lastreado na força normativa do conjunto 

tutelar dos direitos humanos, dentro dos quais interagem os postulados humanísticos 

pertinentes à questão, busca-se a identificação dos liames causais já estabelecidos 

entre os transtornos mentais e os riscos psicossociais presentes na atividade 

econômica pós-fordista. Por certo que o estabelecer de um ambiente de trabalho com 

traços diversos aos dos pressupostos de causalidade sedimentados como contributos 

ao afloramento dos transtornos mentais relacionados aos referidos riscos laborais, 

além de se conformar ao valor fundante do direito a ambiência saudável, igualmente 

se harmoniza à função socioambiental  da empresa, consistindo em condição 

imprescindível à garantia e promoção do direito à saúde plena do trabalhador, vetor 

essencial para a efetiva dignidade da pessoa humana. 

 

Palavras-chaves: Direitos Humanos. Saúde Mental. Meio Ambiente do Trabalho. 

Riscos Psicossociais. Nexo Causal.  
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ABSTRACT 

 

Official rates have demonstrated the steady increase in the number of cases related 

to workers mental disorders in the last decades, especially during the beginning of the 

twenty-first century, intensified by characteristics of the production model, then 

conformed by global competition. In those lines, much has been discussed about the 

relation of cause and effect present between the degradation of the work environment 

by psychosocial risks risen from this production model and the manifestation of such 

diseases, both in national and international Law. This dissertation proposes a positive 

and active legal reflection about such issue, considering the possible delineation of 

non-degrading work conditions, aimed at the construction of a working environment 

conducive to the promotion and development of the workers psychic well-being. Based 

on the normative force of the tutelary set of human rights, within which the humanistic 

postulates pertinent to the issue interact, it aims to identify the already existing causal 

links between the mental disorders and the psychosocial risks present in the post-

fordist economic activity. Certainly, the establishment of a work environment with 

different traits to the causal assumptions sedimented as contributions to the outbreak 

of mental disorders related to these occupational risks, besides conforming to the 

founding value of the right to healthy ambience, equally harmonizes itself with the 

social and environmental functions of the company, consisting in the indispensable 

condition to guarantee and promote the worker’s full right to health, an essential vector 

for effective human dignity. 

 

Keywords: Human Rights. Mental Health. Work Environment. Psychosocial Risks. 

Causal Link. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estatísticas de órgãos oficiais demonstram o constante crescimento dos 

casos em que são diagnosticadas patologias mentais e comportamentais como 

resultantes das relações de trabalho.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem apresentado relatórios 

crescentes indicando a ocorrência de enfermidades psíquicas manifestadas entre o 

conjunto de trabalhadores, principalmente nas décadas iniciais do presente século XXI, 

em muito proveniente da alteração metodológica da atividade econômico-produtiva 

mundial, cujo foco se volta, com densidade, para uma produtividade concorrencial, 

então propulsora de uma restruturação da empresa e da organização do trabalho1. 

Segundo esses dados, estima-se o surgimento, por ano, de 160 milhões de casos em 

que se manifestam doenças relacionadas ao trabalho no planeta, ou seja, 2% da 

população global é acometida por alguma enfermidade devido à sua ocupação 

profissional. Na perspectiva econômica, calcula-se que o referido quadro gere um 

impacto de aproximadamente quatro pontos percentuais negativos no Produto Interno 

Bruto (PIB) mundial, correspondentes a 2,8 trilhões de dólares de prejuízos, 

computados custos direitos e indiretos por lesões e doenças. Dentre as patologias, 

crescentes são os casos de doenças musculoesqueléticas e mentais (OIT, 2013)2.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em relatório de 2001, apontava a 

depressão como a quarta maior questão de saúde pública do mundo, líder entre doenças 

mentais dos trabalhadores, alertando ainda que até́ 2020 será́ a doença mais 

incapacitante para o trabalho, apenas sendo ultrapassada, no particular, pelas doenças 

cardíacas3. Já com base em dados catalogados em 2014, publicados no Atlas da Saúde 

Mental, a OMS elaborou um Plano de Ação Global sobre Saúde Mental para o período 

de 2013-2020. Em seus “considerandos” informa, utilizando-se apenas de um dos 

principais transtornos mentais – a depressão, que 4,3% da carga mundial de mortalidade 

                                                           
1  A matéria será desenvolvida no capítulo 2, item 3 e capítulo 3, item 1. Sobre o tema, excelente 

abordagem de Lorena Vasconcelos Porto. PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no 
contrato de trabalho. Uma releitura necessária. São Paulo: LTr, 2009. p. 77-90. 

2  OIT - Organização Internacional do Trabalho. Escritório no Brasil. OIT pede ação mundial urgente para 
combater doenças relacionadas com o trabalho. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/content/oit-pede-acao-mundial-urgente-para-combater-doencas-
relacionadas-com-o-trabalho>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

3  OMS - Organização Mundial de Saúde. Relatório Mundial da Saúde. Saúde mental: nova 
concepção, nova esperança. Disponível em: 

     <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42390/4/WHR_2001_por.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
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tem essa enfermidade como motivo, sendo ela ainda, a principal causa de incapacidade, 

correspondente a 11% do total de anos vividos de modo improdutivo pelas pessoas, 

sobretudo as mulheres. As consequências econômicas desse quadro são igualmente 

amplas. Afirma que, em estudo recente, calculou-se que o impacto mundial acumulado 

dos transtornos mentais, em termos de perdas econômicas, será no importe de US$16,3 

bilhões entre 2011 e 2030.  No mesmo documento, a organização apresenta o suicídio 

como a segunda causa mais frequente de morte entre os jovens4. 

No Brasil, pesquisas recentes indicam os transtornos mentais entre os 

fatores mais comuns e ensejadores dos afastamentos de empregados. Apontadas 

como a terceira maior causa para concessão de auxílios-doença, as ocorrências de 

transtornos mentais têm aumentado a cada ano, contrapondo-se a uma diminuição 

dos acidentes típicos de trabalho5. De 2012 a 20166, 8,976% dos benefícios de 

auxílios-doença e aposentadoria por invalidez concedidos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) decorreram de enfermidades mentais7, principalmente pelo 

diagnóstico do quadro depressivo. No universo do trabalho, em regra, essas 

enfermidades são provenientes do estresse, pressões profissional e financeira, além 

do assédio moral, todos circunstâncias fáticas presentes ou estimuladas pelo modelo 

produtivo e de organização do labor8. 

                                                           
4  OMS - Organización Mundial de la Salud. Plan de acciόn sobre salud mental 2013-2020. Disponível em: 
     <http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2015/07/PLAN-ACION-S-MENTAL-OMS-

9789243506029_spa.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
5  Dados de 2012 a 2016, com atualização em 2017. BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de 

Previdência. 1º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade de 2017. Brasília, DF, p. 5. 
Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2017/04/1º-boletim-
quadrimestral.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018.  

6  BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Previdência. 1º Boletim Quadrimestral sobre 
Benefícios por Incapacidade de 2017. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/wp-
content/uploads/2017/04/1º-boletim-quadrimestral.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

7  Ibid., p. 9. O relatório explicitamente pontua que os dados são subestimados por causa das greves 
promovidas pela classe servidora da autarquia securitária no período de pesquisa.  

8  Ibid., p. 5-6. Destaque-se a informação constante textualmente no referido relatório, quanto ao 
aumento do número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais e sua relação com os 
riscos psicossociais (cuja conceituação será analisada em tópico próprio), reportando-se a dados e 
considerações da OMS, da Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho e do próprio 
INSS: “A prevenção de acidentes e de danos à saúde do trabalhador vai muito além da identificação 
e eliminação de ameaças visíveis, alcançando a percepção dos chamados riscos psicossociais, 
capazes de afetar a saúde mental do indivíduo. De acordo com a Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, na Europa, o estresse ocupa a segunda posição entre os problemas de saúde 
relacionados ao trabalho, afetando cerca de 40 milhões de pessoas. Ainda de acordo com a 
organização, entre 50 e 60% de todos os dias de trabalho perdidos no continente estariam ligados 
a esta condição. No Brasil, os transtornos mentais e comportamentais foram a terceira causa de 
incapacidade para o trabalho, considerando a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez, no período de 2012 a 2016, conforme tabela 2. O ambiente corporativo é pautado hoje 
por uma lógica capitalista globalizada, em que o aumento de produtividade e o lucro máximo são os 
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Nessa vertente, não só a dinâmica relacional travada entre o “homem e a 

máquina”9 na empresa é fonte promotora de transtornos mentais, como a sua inserção 

no processo produtivo e as relações interpessoais, coletivas, inerentes à organização 

do trabalho, igualmente se apresentam como elementos geradores de tais danos.  

Reverso ao contexto fático desenhado, disposições jurídico-legais, 

respectivamente existentes nos planos internacional e nacional10, regulam direitos e 

obrigações dos sujeitos atuantes nas relações de trabalho de forma a construir uma 

realidade diversa daquela que está, hodiernamente, sendo revelada pelas pesquisas 

de campo. A disparidade existente entre o ideal normatizado e os fatos reclama um 

aprofundamento quanto ao conhecimento e domínio dos fatores de tutela que se 

voltam à promoção da saúde psíquica e emocional do laborista, com atenção peculiar 

à solidificação de um ambiente de trabalho saudável, vetores indispensáveis que são 

à completude da dignidade da pessoa humana. 

                                                           
objetivos principais. Esta realidade afeta sensivelmente a organização do trabalho. De acordo com 
estudo sobre o estresse relacionado ao trabalho, publicado pela OIT no ano de 2016: ‘Hoje, 
trabalhadores de todo o mundo enfrentam mudanças significativas na organização e nas relações 
de trabalho; eles estão sob grande pressão para atender às demandas da vida laboral moderna. 
Com a velocidade do trabalho ditada por comunicações instantâneas e altos níveis de competição 
global, as linhas que separam trabalho e vida pessoal estão se tornando cada vez mais difícil de 
identificar. Os riscos psicossociais, como competição crescente, expectativas mais altas quanto à 
performance e longas jornadas de trabalho estão contribuindo para um ambiente laboral mais 
estressante. Além disso, devido à atual recessão econômica que está intensificando o ritmo das 
mudanças e reestruturações organizacionais, trabalhadores estão experimentando cada vez mais 
trabalhos precarizados, oportunidades de trabalho reduzidas, medo da perda do emprego, 
demissões em massa, desemprego e estabilidade financeira reduzida, o que resulta em sérias 
consequências para sua saúde mental e seu bem-estar’. Ainda contribuem para o cenário de 
agravamento do adoecimento mental no âmbito do trabalho, as situações de banalização da 
violência, como o assédio moral institucionalizado, as relações interpessoais norteadas por 
autoritarismo e competitividade, a demanda constante por produtividade e a e a desvalorização das 
potencialidades e subjetividades dos trabalhadores. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde 
no Trabalho apresenta abordagem semelhante, e resume os principais fatores de riscos à saúde 
mental como decorrentes de ciências na concepção, organização e gestão do trabalho, bem como 
de um contexto social de trabalho problemático. Cita, também, algumas características das 
condições de trabalho que conduzem a riscos psicossociais: cargas de trabalho excessivas; 
exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções; falta de participação na tomada 
de decisões que afetam o trabalhador e falta de controle sobre a forma como executa o trabalho; 
má́ gestão de mudanças organizacionais, insegurança laboral; comunicação ineficaz, falta de apoio 
da parte de chefias e colegas; assédio psicológico ou sexual, violência de terceiros. Tais aspectos 
têm sido observados em diversas atividades pela inspeção do trabalho, o que representa uma 
preocupação e um desafio para a fiscalização em Segurança e Saúde no Trabalho”. 

9  Expressão utilizada por Ricardo Tadeu Fonseca, em FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. Saúde 
mental para e pelo trabalho. Revista LTr, São Paulo, v. 67, n. 6, jun. 2003, p. 670-679. 

10 Internacionalmente, a referência se volta para as Convenções, Recomendações e eventuais 
Tratados pertinentes à matéria. Já em âmbito nacional se quer considerar as disposições legais em 
sentido estrito. Essas disposições serão especificadas no curso da pesquisa, em compatibilidade 
com a abordagem temática. 
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A OMS define saúde como “um estado completo de bem-estar físico, 

mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades”11, 

concebendo-a não apenas num matiz individual, mas também inter-relacional. Em 

ponto diametralmente oposto, encontram-se os transtornos mentais, danos à saúde 

psíquica, assim considerados como 

 

[...] alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da 
pessoa na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, no trabalho, nos 
estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de autocrítica, 
na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em 
geral.12  

 

Não há, logo, como se concluir garantido o direito à saúde, inclusive 

para o trabalhador, se apenas for considerada a concepção estática e formal do 

cânone; exige-se uma consolidação intrínseca à dinâmica socioeconômica.  

O meio ambiente do trabalho seguro e sadio, típico direito humano 

fundamental, ademais, afigura-se elemento relevante na concretização do estado 

de bem-estar, devendo ser tutelado para produzir efeitos empíricos nessa 

direção. Compreender seu diâmetro conceitual é cardial para que o direito à 

saúde, na dicção objetiva de materialização do bem-estar do trabalhador, extraia, 

do arcabouço jurídico tutelar daquele, um conjunto protetivo indispensável à sua 

efetivação, estabelecendo-se uma condição socioambiental favorável, sem 

retrocessos à pessoa que labora.13 

É no âmbito do ambiente de trabalho que se identificam, por sua vez, os 

fatores de riscos psicossociais. Esses, por se confrontarem à razão essencial de 

                                                           
11  COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA USP - Universidade de São Paulo. Constituição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organização-Mundial-da-Saúde/constituicao-
da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

12  O QUE é Transtorno Mental? Maia Prime. Disponível em: <http://www.maiaprime.com.br/o-que-e-
transtorno-mental/>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

13  A Lei nº 6.983/1981, no Brasil, descreve, em seu art. 3º, I, o Meio Ambiente como “o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas”, ao qual, para fins de visualização do Meio Ambiente do 
Trabalho, destacar a centralidade da pessoa que trabalha. Esse conceito será aprofundado quando 
do capítulo II dessa pesquisa. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Brasília, DF, 1981. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. 
Acesso em: 29 jan. 2018. 
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preservação ambiental, igualmente detêm os vetores causais que fomentam o 

surgimento, a progressão e o agravamento de transtornos mentais laborais.14  

Nesse dizer, exsurge imperioso analisar de forma integrada os preceitos 

humanísticos mencionados, suas normas e o modelo de produção mais intensamente 

difundido contemporaneamente, enquanto derivado do direito igualmente fundamental 

à livre iniciativa.  

No estudo confluente desses direitos fundamentais, diretamente envolvidos 

no problema dos transtornos mentais ocupacionais é que se pesquisará o nexo de 

causalidade estabelecido, suas teorias, seus pressupostos e elementos vinculativos, 

dos quais se extrairão os parâmetros ideários para pragmaticamente se estruturar a 

organização do trabalho a partir dessas balizas, promovendo-a ao nível de 

instrumento vital à concretude da dignidade da pessoa que trabalha nas vertentes do 

estado de bem-estar mental e do meio ambiente psicologicamente hígido. 

Inserido nos conjuntos de normas e princípios protetivos internacionais e 

nacionais, há que sobrelevar a imprescindibilidade de preservação, restabelecimento 

– conforme o caso – e de acessão da higidez mental do trabalhador e do meio 

ambiente laboral dentre os fatores igualmente relevantes à garantia integral da sua 

saúde, promovendo sua preservação ou reestabelecimento como bases à concretude 

do trabalho digno e do próprio direito à vida dentro do processo produtivo global e 

concorrencial15. Materializar um espaço de labor que promova o bem-estar psíquico 

                                                           
14  Diz-se “igualmente” porque, tais quais os riscos psicossociais, agentes físicos, químicos ou 

biológicos podem desencadear transtornos mentais; entrementes, esses fatores não se inserem no 
objeto do presente estudo, tendo em vista o corte epistemológico voltado para aqueles. Verificar os 
anexos especificadores do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), constantes do 
Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999. BRASIL. Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999. 
Regulamento da Previdência Social. Brasília, 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048compilado.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

15  O Tribunal Superior do Trabalho (TST), por sua vez, no âmbito da Justiça do Trabalho Brasileira, 
sensível a essa peculiar conjuntura, adotou como tema para o seu Programa Nacional de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho – “Trabalho Seguro”, no biênio 2016/2017, os “Transtornos Mentais 
Relacionados ao Trabalho”, objetivando fomentar o debate no judiciário trabalhista quanto às medidas 
preventivas que podem ser adotadas para o não surgimento dessas moléstias, como também a 
identificação das suas causas a orientar a atuação do juiz. GIESEL, Taciana. Transtornos mentais 
relacionados ao trabalho pautarão Programa Trabalho Seguro no biênio 2016/2017. Trabalho Seguro 
– Programa Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho.  Tribunal Superior do Trabalho – TST. 
Disponível em: <http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/programa/-
/asset_publisher/0SUp/content/transtornos-mentais-relacionados-ao-trabalho-pautarao-programa-
trabalho-seguro-no-bienio-2016-
2017?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Ftrabalhoseguro%2Fprograma%3Fp_p_i
d%3D101_INSTANCE_0SUp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dv
iew%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2>. Acesso em: 29 
jan.  2018. 
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do trabalhador é vital, o que, efetivamente, passa também, e primordialmente, pela 

identificação e mitigação dos riscos psicossociais relacionados à atividade. 

A pesquisa técnico-jurídica voltada à construção de um meio laboral sadio e 

promotor do estado de bem-estar psíquico, a partir do nexo de causalidade entre riscos 

psicossociais do trabalho e transtornos mentais no contexto do modelo produtivo, por si 

denota sua importância jurídica na qualidade de contributo à valorização dos referidos 

direitos fundamentais, por meio do desenvolvimento de padrões ambientais mínimos, 

relativamente às mencionadas espécies de risco, necessários a tal fim. 

Outro não é o escopo desse trabalho, cujos objetivos não apenas almejam 

contribuir para o aprofundamento da pesquisa relacionada à saúde mental do 

trabalhador na sua interação com a dimensão psíquica do meio ambiente laboral, mas 

também para uma visualização pragmática desse, viável à manutenção daquele. 

Ponto reflexivo inicial, pois, encerra a compreensão dos direitos do trabalhador à 

saúde mental hígida e ao meio ambiente do trabalho psiquicamente saudável como 

direitos humanos fundamentais, enfrentando sua inter-relação, integração e aplicação 

na estrutura produtiva, à luz da função social do contrato e da empresa, bem como do 

poder gerencial do empregador. 

Estruturada em quatro partes, essa pesquisa enfrenta, nas três primeiras, 

questões relativas à natureza humanística, ao conceito, alcance e justaposição 

existente entre os direitos à saúde e o meio ambiente no contexto da relação de 

trabalho. Na quarta, voltando-se para a inter-relação desses caros direitos com a 

morfologia da gestão empresarial, desenvolve-se análise dos riscos psicossociais 

relacionados ao modo de produção, os nexos causais acolhidos como 

presumidamente ocorrentes pela legislação e por estudos científicos, seus 

pressupostos e seus requisitos, como ainda se promove um pensar sobre como o 

poder de gestão do empreendedor, à luz do estuário dos direitos do homem e 

abarcando a função social da empresa e do contrato, deve promover a efetividade 

própria dos mencionados direitos fundamentais. Numa perspectiva ativa frente aos 

cenários de transtornos mentais e de violação dos direitos à saúde psíquica e ao meio 

ambiente do trabalho saudável, propõe-se a implementação de medidas gerenciais, 

construídas com base nos vínculos causais identificados, concorrentes à prevenção 

de danos, à tutela e à promoção do estado de bem-estar psíquico contido no espectro 

jurídico da saúde integral.  
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2. CAPÍTULO I: DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E A DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA 

 

Premissa cardial ao enfrentamento do problema proposto é compreender o 

impacto produzido pela estruturação e sistematização dos direitos humanos na ciência 

do Direito, considerado em sua dimensão ontológica, bem como, por conseguinte, o 

conteúdo substantivo do direito à saúde enquanto direito fundamental social, 

particularmente quando integrado à moldura da relação de trabalho. Assim, exposta 

inicialmente uma ponderação quanto à ressignificação moderna do Direito face a 

sedimentação norteadora dos direitos do homem, desenvolve-se estudo quanto aos 

direitos fundamentais sociais e sua essencialidade para a consecução da dignidade 

da pessoa humana, mais precisamente no que toca ao direito à saúde integral para 

abarcar a incolumidade psíquica no contexto das relações laborais. 

 

2.1. OS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E SEU PAPEL NA 

RESSIGNIFICAÇÃO MODERNA DO DIREITO 

 

A estruturação jurídica dos direitos humanos, preponderantemente densificada na 

segunda metade do século XX, produziu efeitos modificativos significantes na função, 

finalidade, interpretação e aplicação do Direito moderno nos planos subjetivo e científico-

teórico. No primeiro, a pauta humanística torna mais reguladas as interações entre os 

Estados, entre estes e os indivíduos e entre os próprios particulares; no segundo, implementa-

se uma revisão e ampliação dos seus matizes ontológicos. A compreensão quanto aos 

contornos e à profundidade de tal processo remodelar da ciência jurídica é imprescindível à 

percepção de efetiva concretização dos direitos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente 

laboral hígido no concurso com a livre iniciativa e a estruturação organizacional do modo de 

produção que, sob a legitimação daquela, hodiernamente se formata16. 

                                                           
16   Importante destacar, conforme posicionamentos, dentre outros, de Elaine Cristina Pardi, Marcelo 

José Grimone e Georgenor de Souza Franco Filho, que – à par da sistematização dos direitos 
humanos e de sua inserção como direitos fundamentais em várias constituições modernas – o seu 
maior problema ainda é a plena efetividade, o que reforça a necessidade do desenvolvimento de 
pesquisas e de mecanismos jurídicos-operacionais para a mudança do apontado cenário material. 
Vide PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos Humanos. Direitos 
Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan et. al. Direitos Humanos. Perspectivas 
e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p .15-28., bem como FRANCO FILHO, 
Georgenor de Sousa. Direitos Humanos dos Trabalhadores. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. 
Direitos Humanos dos Trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016. p. 17-24. 
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Para desenvolver essa análise, partir-se-á do levantamento histórico-legislativo17 

e filosófico operado no mundo ocidental, do período medieval até a modernidade, fontes 

materiais indissociáveis e construtivas da catalogação didática e maturada dos direitos 

humanos, para – em seguida – desenvolver uma exposição do tema inicial com a análise 

sobre a reformulação da abordagem jurídica. 

 

2.1.1. Os direitos humanos na sua evolução histórico-legislativa e o percurso 

jusfilosófico. 

 

Os reflexos da sistematização dos direitos humanos no Direito imprescinde 

da compreensão do seu desenvolvimento histórico, seja pelo prisma singular dos 

próprios fatos relevantes ocorridos, seja pelo curso de elaboração de diplomas 

reguladores e proclamadores daqueles direitos, os quais são plasmados na moldura 

dos pensamentos jurídico-filosóficos manifestados no lapso do fim da Idade Média à 

Idade Moderna, alicerçantes dos paradigmas constitucionais dos Estados Liberal, 

Social e Democrático de Direito. 

Com objetivo didático e considerando a importância do desenvolvimento 

do pensamento jurídico para a composição do atual perfil da ciência do Direito18, 

dividiremos essa abordagem com base nas duas principais linhas jusfilosóficas do 

período moderno, transcorrendo a análise em conjunto com os fatos históricos e 

os principais documentos internacionais correlatos produzidos, porquanto 

elementos que se retroalimentam, propiciando a consolidação dos matizes 

constitucionais. 

 

 

 

                                                           
17  Não apenas considerando os fatos históricos e os principais documentos legislativos elaborados 

sobre o tema, mas, principalmente, abarcando a própria ideia essencial de História, a qual, no dizer 
de Maurício Godinho Delgado, com base nos ensinos da professora Lucilia de Almeida Neves 
Delgado, corresponde “[...] a área do conhecimento que se dedica a estudar a ação do homem 
através dos tempos, considerando a materialidade, além de seus símbolos e significados”. 
DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e Direitos 
Fundamentais. Dignidade da pessoa humana, Justiça Social e Direito do Trabalho. 3. ed. São 
Paulo: LTr, 2015. p. 16. 

18  Fala-se em “atual” porque, pela própria essência do Direito enquanto ciência social, o processo 
dinâmico do seu desenvolvimento é contínuo e permanece em constante evolução. MACHADO 
NETO, A. L. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 14. 
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2.1.1.1. O período jusnaturalista e suas confluências históricas 

 

Empreender estudo quanto ao conteúdo jusfilosófico do Direito Natural 

reclama realizar um apanhado histórico do medievo até a idade moderna, com 

identificação e reflexão sobre os seus matizes básicos para, então, compreender as 

principais características da sua produção normativa.  

 

2.1.1.1.1. A construção jurídica dos direitos naturais 

 

No período da Idade Média19, sob a influência pretérita do estoicismo20 e do 

cristianismo21, o denominado Direito Natural veio a se estruturar pela centralidade da 

validação nos direitos naturais, direitos subjetivos alicerçados em premissas metafísicas 

extraídas da condição congênita das coisas, da própria natureza humana22. Com essa 

premissa, constituiu-se a vertente desse novo pensamento jurídico. 

Na filosofia grega já se encontrava a ideia mestra de vinculação das leis 

humanas às leis naturais, porquanto seriam, estas, o fundamento de todo o Direito23. 

                                                           
19  Período delimitado entre os séculos IV e XVI, com início após a queda do império romano e 

perdurando até o início da idade moderna. FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média. Nascimento 
do Ocidente. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: Brasiliense, 2001. p. 18.  

20  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 
2013. p. 26. 

21  São Tomaz de Aquino (1225 a 1274 - Italiano), principais da filosofia escolástica (filosofia teológica: 
pensamento cristão da Idade Média, baseado na tentativa de conciliação entre um ideal de 
racionalidade, corporificado esp. na tradição grega do platonismo e aristotelismo, e a experiência de 
contato direto com a verdade revelada, tal como a concebe a fé cristã; escolasticismo), resgata 
Aristóteles e classifica a lei em 3 espécies: divina ou eterna, natural e humana. A lei natural retrataria, 
em parte, a lei divina, por estar atrelada à natureza. A lei humana, relativa, portanto deveria se 
orientar pela justa razão do direito natural, porquanto, por este ter uma participação racional da lei 
eterna na natureza, seria a medida do justo e do injusto. Há uma identidade com a primeira fase do 
jusnaturalismo. Vide PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos 
Humanos. Direitos Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et. al. Direitos 
Humanos. Perspectivas e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. 15-28 p. 

22  PÉREZ LUÑO, op. cit., p. 28. 
23  No dizer de Elaine Cristina Pardi e Marcelo José Grimone, a filosofia grega fazia distinção entre 

natureza e direito. A lei poderia variar de lugar para lugar, mas “[…] o que era próprio da natureza 
deveria ser o mesmo em qualquer lugar, daí a ideia de universalidade do direito natural” (p. 17). 
Sócrates (469 a 399 a. C.) e seus discípulos filosóficos, Platão (428 a.C a 348 a.C) e Aristóteles 
(384 a 322 a. C), sustentaram a existência de uma justiça natural; haveria o justo natural (invariável 
e independente de qualquer ação exterior) e o justo legal (caracterizado a partir da vontade do 
legislador), variável, oponível à polis e vinculativo aos cidadãos. Ex.: justiça natural violado pelo 
furto; justiça legal: a pena a ser aplicada. Essa primeira premissa fora desenvolvida por Aristóteles, 
mas também por Cícero (106 a 43 a. C) e os estoicos (doutrina fundada por Zenão de Chipre – 336 
a 263 a .C). Para estes, “[...] toda a realidade existente era uma realidade racional; defendiam que 
a justiça é anterior às leis positivas”. PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória 
dos Direitos Humanos. Direitos Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et. al. 
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Estabeleceu-se, portanto, a premissa quanto à existência de um direito imutável no 

tempo e no espaço, universal, a despeito de considerações individuais ou mesmo da 

vontade do Estado. Esses pontos demarcariam, em linhas gerais, a primeira fase do 

direito natural, prolongando-se como eixos do pensamento jurídico-filosófico em 

grande parte do período medievo. 

Durante toda a Idade Média, “[...] os fundamentos do direito natural jamais 

deixaram de ser a inteligência e a vontade divinas. Trata-se, portanto, aí, de uma teoria 

jusnaturalista de conteúdo teológico [...]24” e que, assim, reclamava a estruturação de 

uma sociedade e de uma cultura marcadas pela crença religiosa25.  

Com a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, surge a 

segunda fase do direito natural, onde o pilar não seria mais a natureza ou Deus, mas 

a “reta razão” que, no século XVI – início da Idade Moderna –, estava ligada às 

relações matemáticas e geométricas. Dentre os principais doutrinadores, destacou-se 

Hugo Grócio (1583-1645 d.C.), para o qual o direito natural consistiria no mandamento 

da reta razão que indica a lealdade ou a necessidade moral inerente a uma ação 

qualquer, mediante acordo ou desacordo com a natureza racional. Acentuou a 

existência de um direito natural imutável, invariável no tempo e no espaço, decorrente 

da natureza humana e independente do direito positivo. Com esse pensar, sua teoria 

vinculava as relações entre os indivíduos, entre estes e os governos e entre os 

Estados soberanos pela formulação do contrato26. 

                                                           
Direitos Humanos. Perspectivas e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p. 17. 

24  MACHADO NETO, A. L. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1998. p. 17. 

25  Tal compreensão se ratifica quando se percebe a influência do doutrinamento de Santo Agostinho 
(354 a 430 d.C.) acerca do justo e do injusto no contexto do direito natural, fortalecendo os 
ensinamentos religiosos por uma aproximação da metafísica apregoada por Platão com a filosófica 
cristã. Afirmava a existência da lei divina, a qual também se manifestaria no espírito humano. Pelo 
pensamento posto, a lei humana deveria buscar, naquela, seu nascedouro a fim de alcançarem a 
perfeição e a justiça, não obstante o livre arbítrio. São Tomaz de Aquino (1225 a 1274 d.C.), um dos 
principais da filosofia escolástica (vertente da filosofia medieval teológica (do século IX ao XVI); 
pensamento crítico baseado na tentativa de conciliação entre um ideal de racionalidade, 
corporificado com preponderância na tradição grega do platonismo e aristotelismo, e a experiência 
de contato direto com a verdade revelada, tal como a concebe a fé cristã. Defendiam que a justiça 
é anterior às leis positivas), estrutura e classifica, com alicerce no pensamento aristotélico, a lei em 
3 espécies: divina ou eterna, natural e humana. A lei natural retrataria, em parte, a lei divina, por 
estar atrelada à natureza. A lei humana teria feição relativa e, portanto, deveria se orientar pela justa 
razão do direito natural, porquanto consistiria numa participação racional da lei eterna na natureza, 
o que lhe outorgaria a medida do justo e do injusto. PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo 
José. A Trajetória dos Direitos Humanos. Direitos Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu 
Torezan... et. al. Direitos Humanos. Perspectivas e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 
2014. p. 17-18. 

26  Ibid., p. 18. 
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O jusnaturalismo também impactou o pensamento político, principalmente 

na migração do absolutismo para o iluminismo. Nesse processo transpositivo, a 

doutrina aponta alguns pensadores que se destacaram, os quais contribuíram 

efetivamente para uma sedimentação do pensamento quanto à existência de um “[...] 

direito natural baseado no estado da natureza humana e na existência do contrato 

social”27. Thomas Hobbes (jurista inglês, 1588-1679 d.C.), a despeito de ser 

considerado um teórico do absolutismo, sustentava a soberania como fruto de um 

contrato social firmado com o objetivo de promover a harmonia, a paz e a segurança. 

Com a instituição do Estado, voltada para a concretização de tais finalidades, os 

indivíduos se submeteriam às leis provenientes de um poder soberano.  

John Locke (jurista inglês, 1632-1704 d.C.), desenvolve o contratualismo 

de base liberal. No seu pensar, o Estado é um instrumento garantidor dos direitos 

naturais, pois, a despeito da sua criação, os homens não abdicam de todos os direitos 

em seu favor; há aqueles que não são delegáveis, como as liberdades fundamentais, 

o direito à vida, os direitos da personalidade, todos antecedentes e proeminentes ao 

próprio ente. Entrementes, explica haver, pelos indivíduos, o estabelecimento do 

Estado Civil como fim a melhorar suas condições de convivência social, porquanto 

garantiria o direito de propriedade e atuaria como árbitro imparcial na solução de 

conflitos germinados no agrupamento social28. Como ideólogo do liberalismo, “[...] os 

direitos naturais à vida, liberdade e propriedade se convertem em fins prioritários da 

sociedade e princípios legitimadores básicos do governo”29.  

Samuel Pufendorf (jurista germânico, 1632-1694 d.C.), discípulo de Grócio, 

buscou, por métodos matemáticos, o firmar de princípios imutáveis, indiferentes às 

mudanças sociais, históricas e culturais dos povos30. Acabou por alçar a dignidade 

humana ao postulado do qual derivaria o sistema de direitos naturais31.32 

                                                           
27  PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos Humanos. Direitos 

Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et. al. Direitos Humanos. 
Perspectivas e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p. 18. 

28  Ibid., p. 19. Eleva registrar que, na esteira desse pensamento jurídico filosófico, o Estado é 
concebido atrelado a uma finalidade legitimadora do seu agir e da sua própria estruturação. 

29  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 
2013. p. 27. Tradução nossa. 

30  PARDI, op. cit., p. 18. 
31  PÉREZ LUÑO, op. cit., p. 27.  
32  O termo “dignidade humana” vem a ser difundido na segunda metade do século XX, como destaca 

Habermas, em HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa. Tradução de Denilson Luis 
Werle, Luiz Repa e Rúrion Melo. São Paulo: Fundação Ed. da Unesp, 2012. p. 17-18. 
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Jean-Jacques Rousseau (jurista suíço, 1712 a 1778 d.C.) afirmava que, pelo 

contrato societário, a ordem social é considerada um direito sagrado que serve de 

alicerce para todos os outros. “O fundamento da sociedade, portanto, não é a natureza 

humana, mas a vontade”33. Sua teoria encerra princípios essenciais à Democracia, 

como o da prevalência da vontade popular, os quais inspiraram a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, proclamada no contexto da Revolução 

Francesa, verdadeira renovação do pacto social34. Pela teoria do contrato social, toda 

forma de poder se justifica pelo livre consentimento dos membros da sociedade. “Este 

consentimento encontra sua expressão na vontade geral para cuja formação concorre 

todo cidadão em condições de igualdade e que constitui fundamento para aplicação da 

lei, entendida como instrumento para garantir e limitar a liberdade”35. 

Último jus filósofo moderno foi Immanuel Kant (filósofo prussiano, 1724-

1804), para quem o direito natural é o da razão. O direito justo é o pensado, não 

necessitando de confirmação nem de correções da realidade. O seu fim é garantir a 

liberdade, o que se coaduna com o pensamento burguês e capitalista do século 

XVIII36. Operou-se, na epistemologia, uma síntese entre o racionalismo continental e 

a tradição empírica inglesa; separou as doutrinas jusnaturalistas de elementos 

empíricos e pseudo-históricos ao fundar o Direito Natural exclusivamente em 

princípios apriorísticos, enquanto exigências absolutas da razão prática. Os direitos 

naturais estariam compreendidos no direito de liberdade, limitado ao direito de 

liberdade do outro, mas que tem supedâneo na própria humanidade inerente a todo 

homem. Simultaneamente, contribuiu para a posterior formação da concepção de 

Estado de Direito, apresentando-o como aquele em que se fazem soberanas as leis, 

porque provenientes da exigência de racionalidade e liberdade, e não da vontade 

arbitrária daqueles que governam37. Eis a razão pela qual o Estado sob a lei, revela-

se postulado interdependente aos direitos fundamentais. 

Na segunda metade do séc. XVIII ocorre a gradativa substituição da 

expressão direitos naturais por direitos do homem, popularizada por meio da obra de 

                                                           
33  PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos Humanos. Direitos 

Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et. al. Direitos Humanos. 
Perspectivas e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p. 19. 

34  Ibid., p. 20. 
35  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 

2013. p. 28. (Tradução nossa). 
36  PARDI, op. cit., p. 19. 
37  PÉREZ LUÑO, op. cit., p. 28. 
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Thomas Paine (1791-1792 d.C.), The Rights of Man. Também nesse período é forjada 

a expressão direitos fundamentais como revelação clara da ambição do 

jusnaturalismo iluminista em constitucionalizar, converter em direito positivo, tais 

direitos naturais, qualificando-os como preceptivos normativos38.39 

No período dos séculos XVI até o XVIII se encontra, assim, o desenvolvimento 

do pensamento jus filosófico que veio a preparar e consubstanciar o levante do nominado 

Estado Liberal de Direito, capitaneado pela classe econômica burguesa, como reação ao 

exercício de poder medieval, limitando a atuação do poder público de maneira a não 

agredir direitos considerados essenciais da pessoa humana, a exemplo da liberdade, da 

propriedade, da igualdade perante a lei, como ainda estabelecendo mecanismos de 

ingerência na escolha dos governantes (direitos civis e políticos)40. 

 

2.1.1.1.2. Da produção legislativa e seus contornos 

 

Paralelamente, como corolário cultural no tempo e no espaço, documentos 

jurídicos (declarações, cartas) foram publicados, os quais, a despeito de alguns mais 

remotos, contribuíram para o firmar de tal pensamento. Conjugados a eventos 

históricos, foram relevantes à consolidação posterior de uma visão econômica, à 

época, liberal, somada a uma filosofia jurídica positivista, com a afirmação de direitos 

então identificados como humanos.  

No século XVII41, no contexto filosófico delineado e já em um processo de 

solidificação do Estado Liberal, destacam-se a Lei inglesa do Habeas Corpus Act de 

                                                           
38  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 

2013. p. 28. 
39  André Molina, sobre o jusnaturalismo, leciona sua delimitação em três fases, sempre marcadas pelo 

ponto comum de existirem direitos pressupostos, direitos naturais, os quais são paradigmas para o 
controle de legitimidade do direito positivo. As fases corresponderiam ao jusnaturalismo místico, ao 
teológico e ao racionalista, esta última caracterizada pelo conceito de sistema e pelo 
desenvolvimento de uma visão empírico-jurídica. Assim, desbrava-se o caminho para a 
cientificidade do Direito, fomentando o positivismo filosófico e o positivismo jurídico, em sua esteira. 
Suas premissas são assim resumidas: “[…] a) existem princípios morais e de justiça universalmente 
válidos e acessíveis à razão humana; e b) um sistema normativo ou uma norma não podem ser 
qualificados de “jurídicos” se contradizem aqueles princípios morais e de justiça”. MOLINA, André 
Araújo. Teoria dos Princípios Trabalhistas. Aplicação do modelo metodológico pós-positivista ao 
Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. p. 8-10. 

40  DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e Direitos 
Fundamentais. Dignidade da pessoa humana, Justiça Social e Direito do Trabalho. 3. ed. São 
Paulo:  LTr, 2015. p. 17-22. 

41  Importante mencionar que a doutrina aponta, embora fora do contexto delineado, a Carta Magna 
Inglesa do Rei João Sem Terra de 1215 como um dos primeiros documentos a afirmar os direitos 
jus-naturalísticos (a exemplo: PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. 
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1679, dirigida à proteção da liberdade de locomoção dos indivíduos quando presos, 

possibilitando responder ao processo em liberdade42; a Declaração de Direitos na 

Inglaterra de 1689, decorrente da Revolução de 1688 e proclamada após 10 anos da 

Lei do Habeas Corpus, pôs fim à monarquia absolutista e se fixou a primazia do 

Parlamento para o exercício da função legisferante. Por este instrumento, instituiu-se a 

separação dos poderes estatais, com independência para o Parlamento em relação ao 

Rei, já que aquele passaria a ter a função de defender o súdito. Garantiu-se, ainda, 

direitos fundamentais dos cidadãos, como o de petição e a proibição de penas cruéis43. 

No século XVIII, notáveis, ainda, as Cartas proclamadas na colônia 

britânica, referência a ser dada à Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínea e 

à Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, ambas de 177644. A 

primeira, de 16 de junho, inspirada nas teorias de Locke, Rosseau e Montesquieu 

volta-se para a estruturação de um sistema de governo democrático, com limitações 

aos poderes dos governantes a fim de proteger os direitos civis e políticos dos 

indivíduos governados. Encerra, em seu artigo 1º, afirmação propugnativa do caráter 

universal de determinados direitos, inatos à sua natureza humana. Iguais em liberdade 

e independência, os homens têm direito à vida e à livre aquisição da propriedade, à 

busca e obtenção da felicidade e segurança45. A segunda, promulgada duas semanas 

                                                           
ed. Madrid, Spain: Tecnos, 2013. p. 30.; bem como FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Direitos 
Humanos dos Trabalhadores. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos Humanos dos 
Trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016. p. 17-24). Resultante da articulação dos barões e dos bispos, 
objetivou impor limites à atuação do Rei. Mesmo não se tratando de uma carta popular, porque 
voltada à guarida dos interesses da nobreza e também para firmar as liberdades eclesiásticas, 
consagrava garantias como a previsão do devido processo legal, de livre acesso à justiça, liberdade 
de locomoção, de culto, de restrições tributárias e a proporcionalidade entre delito e sanção. 
ALVARENGA, Rubia Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. p. 12-13. 

42  Para Fábio Konder Comparato, a Lei de 1679, conhecida como “[...] uma lei para melhor garantir a 
liberdade do súdito e para prevenção das prisões no ultramar [...]”, consistia em garantia judicial para 
a proteção da liberdade de locomoção, posteriormente vindo a ser matriz para outras formulações de 
igual natureza destinadas à efetivação dos direitos fundamentais. COMPARATO, Fábio Konder. A 
afirmação histórica dos direitos humanos. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 100. 

43  ALVARENGA, op. cit., p. 17. 
44  Resumo dos elementos históricos mais relevantes e que levaram à eclosão da proclamação da 

independência americana se faz apresentado por Rubia Zanotelli in ALVARENGA, op. cit., p. 20-22.  
45  In verbis: I - Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm 

certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem por qualquer 
acordo privar ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de 
adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS DA USP - Universidade de São Paulo. Declaração de direitos do bom 
povo de Virgínia - 1776. Disponível em: 

     <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-Sociedade-
das-Nações-até-1919/declaracao-de-direitos-do-bom-povo-de-virginia-1776.html>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 
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depois, efeito da revolução americana ocorrida no mesmo ano, notabiliza-se por 

formalizar princípios democráticos ao afirmar a soberania popular pela vinculação da 

fixação dos governos à concordância dos governados, além de também cravar direitos 

inerentes a todos os seres humanos, como a liberdade – particularmente, de opinião 

e religião – e a igualdade perante a lei46.47 

A experiência das Cartas inglesas se prolonga, na América, de forma 

relevante para a positivação das liberdades, tendo como pressupostos inspiradores o 

jusnaturalismo e o individualismo. O direito passa a ser de todo indivíduo, decorrendo 

do simples nascimento. Tratam-se, agora, de direitos conferidos independentemente 

da vinculação de nacionalidade, porquanto autênticas faculdades universais, 

absolutas, invioláveis e imprescritíveis48.49 

As Declarações norte-americanas, assim como alguns documentos da 

Europa continental que reconheceram a liberdade religiosa (a exemplo da Paz de 

Augsburgo, de 1555 e a Paz de Westfalia, de 1648) e os pressupostos racionalistas e 

contratualistas da Escola do Direito Natural, influenciaram diretamente a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia revolucionária da 

França em 178950. 

Nessa Declaração, também impactada pela filosofia iluminista de 

Rousseau, Locke, Thomas Paine e Montesquieu, destinada a por fim ao 

absolutismo51, persiste o caráter universal dos direitos reconhecidos, baseado em 

seus fundamentos racionais, com validade considerada plena, mas ainda contendo 

seus pressupostos individuais. Apenas a lei poderia limitar os direitos naturais à 

liberdade, propriedade, segurança e de resistência à opressão52. Estruturada em dois 

grandes blocos, a dos direitos dos homens e a dos direitos dos cidadãos, o documento 

                                                           
46  ALVARENGA, Rubia Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. p. 21-22. 
47  Para Antonio Perez Luño “[...] neste largo período, as liberdades enunciadas nestas Cartas sofrem 

uma profunda metamorfose. De liberdades estamentais, é dizer, de princípios delimitadores do 
status social, jurídico e político da pessoa em regime de Direito privado, passam a ser liberdades 
gerais no plano do Direito público”. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 
11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 2013. p. 30-31. (Tradução nossa). 

48  Ibid., p. 30-31. 
49  Para o referido catedrático espanhol: “Son derechos emanados de las propias leyes de la naturaleza 

que el Derecho positivo no puede contradecir ni tampoco crear o conceder; sino que debe reconocer 
o declarar (de ahí que los propios textos que los positivan se denominen Declaraciones) y 
garantizar”. PÉREZ LUÑO, op. cit., p. 31-32. 

50  Ibid., p. 32. 
51  ALVARENGA, Rubia Zanotelli. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. p. 22. 
52  PÉREZ LUÑO, op. cit., p. 32. 
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declaratório afirmou ainda os direitos à isonomia, à soberania investida na Nação e 

destacou o papel da lei na garantia dos direitos fundamentais. A Declaração, logo, 

renovou o contrato social de Rousseau, não obstante traga o pressuposto segundo o 

qual, para que a lei seja legítima, imprescindível provir da vontade geral e não da 

simples soma de vontades individuais53.  

O reflexo social da Declaração Francesa, entrementes, consistiu na 

convergência dos direitos catalogados em benefício da classe econômica (a 

burguesia), com detrimento parcial da nobreza pela reinvindicação de direitos civis e 

políticos restritos a uma parcela dos cidadãos franceses54.55 

Nesse contexto político-econômico, encontra-se uma das principais razões 

para a Declaração dos Direitos do Homem imprimir fundamentalidade à propriedade56. 

Influenciando diretamente a Constituição Francesa de 1791, carta estatal proveniente 

do mesmo movimento social, imprimiu-lhe as distintas marcas de uma ideologia 

individualista e de uma visão econômica liberal. 

Direcionado à garantia das liberdades públicas, surge, nesse século, 

então, o conceito de Estado de Direito ou Estado Constitucional, às luzes do 

jusnaturalismo. Para Dalmo de Abreu Dallari, três foram as razões para o seu 

nascimento: a afirmação da supremacia do indivíduo, a necessidade de limitação 

                                                           
53  PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos Humanos. Direitos 

Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et al. Direitos Humanos. Perspectivas 
e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p. 20. 

54  Para Carlos Henrique Bezerra Leite: “Não obstante a extraordinária importância da Declaração 
Francesa para a concepção contemporânea dos Direitos Humanos, o certo é que ela foi, na 
essência, um documento que retirou alguns privilégios da nobreza e beneficiou um grupo social 
(burguesia) que começava a exigir direitos civis e políticos, razão pela qual é possível sustentar que 
não houve, de fato, a implementação da igualdade material, nem da fraternidade. [...]. Na prática, 
dado o caráter nitidamente individualista da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
apenas os cidadãos franceses do sexo masculino, de cor (ou raça) branca e proprietários passaram 
a ser os cidadãos ativos que desfrutaram do novo regime. As mulheres, os negros, os operários e 
os grupos sociais vulneráveis foram excluídos da declaração francesa”. LEITE, Carlos Henrique 
Bezerra. Manual de Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 04. 

55  Em igual sentido, leciona Rúbia Zanotelli: “A luta dos intelectuais da época foi financiada e 
incentivada pela burguesia francesa. De tal forma, o discurso sobre privilégios, diferenças sociais e 
opressão foi apenas utilizado pela burguesia francesa como um ‘lema’ para propagar os ideais da 
liberdade, da igualdade e da fraternidade”. ALVARENGA, Rubia Zanotelli. Direitos Humanos. São 
Paulo: LTr, 2016. p. 23.  

56  Em seu art. 17, assim prescreve: Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela 
pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob 
condição de justa e prévia indenização. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA USP - 
Universidade de São Paulo. Declaração de direitos do homem e do cidadão – 1789. Disponível 
em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-Sociedade-
das-Nações-até-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 
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do poder dos governantes e a crença nas virtudes da razão, apoiando-se na busca 

pela racionalização do poder57. Marca-se, então, a consagração do Estado Liberal 

de Direito. 

Após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vários países 

passaram a inserir, em suas Cartas Constitucionais, os direitos civis ou individuais58. 

No contexto desse período histórico de hegemonia do liberalismo econômico, críticas 

ao jusnaturalismo começam a ser formuladas, as quais preparam as condições para 

o germinar do pensamento juspositivista59. 

 

2.1.1.2. O positivismo jurídico e sua importância histórica na sedimentação dos 

direitos humanos 

 

O pensamento jurídico-filosófico positivista, alicerçado em premissas 

objetivas e estimulado pela ideologia econômica liberal cientificista, consistiu, 

historicamente, em importante avanço no processo de sistematização do Direito, 

habilitando-se, ainda, como instrumento propiciador da fixação dos direitos humanos 

de 1ª e 2ª dimensões nos espaços constituídos pelos ordenamentos jurídicos internos 

e pelas relações internacionais estatais. Retém-se e amolda-se o agir do Estado, quer 

no interagir com o indivíduo, quer com outro ente estatal. 

 

2.1.1.2.1. As premissas positivistas e a catalogação dos direitos humanos de 1a e 2a 

dimensões 

 

Emoldurando a ciência num conceito excludente de toda elucubração 

metafísica ou de racionalismo dedutivo (porque não passível de confirmação pela via 

do experimento), a filosófica positivista negara, inicialmente, essa qualidade ao Direito 

                                                           
57  PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos Humanos. Direitos 

Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et al. Direitos Humanos. Perspectivas 
e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p. 21 

58  LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 06. 
59 As críticas realizadas ao jusnaturalismo tinham caráter epistemológico (porque metafísico), 

psicológico (a imutabilidade do justo impede a renovação, convertendo-se em crenças místicas), 
político (prestava-se à conservação do poder existente) e jurídico (permitia, pela valoração da 
justiça, “[...] a imposição de resultados distintos para situação idênticas”, o que violaria a segurança 
jurídica). MOLINA, André Araújo. Teoria dos Princípios Trabalhistas. Aplicação do modelo 
metodológico pós-positivista ao Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. p. 11. 
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e, em especial, ao direito natural (teológico ou racional)60. Com o propósito de conferir 

cientificidade às áreas do conhecimento humano que não se concebiam afinadas com 

tal pressuposto, sem – com isso –  abandonar as bases no novel pensamento, seus 

postulados são adequados à ciência jurídica e está moldada àqueles. Assim, o 

positivismo jurídico centralizou-se na norma, objeto do Direito, enquanto elemento 

essencial e desvinculado de fluídos éticos, políticos e morais. Para Hart, o 

juspositivismo poderia ser, assim, resumido em quatro postulados: a) não há nexo 

entre Direito e Moral; 2) o Direito é um mandato prescrito de conduta; 3) o Direito deve 

isolar-se de temas éticos, sociológicos, políticos e teleológicos; 4) pelo Direito ser 

lógico, as decisões devem se abster de recorrer a esses últimos preceitos, limitando-

se à subsunção do fato à norma61.62 

Nesse caminhar, o fortalecer do pensamento voltado à positivação do 

direito permitiu a catalogação dos chamados direitos humanos de 1ª dimensão63, o 

                                                           
60  Na filosofia, Augusto Comte, então, escreve o Curso de filosofia positiva entre 1830 e 1842. Pela 

sua teoria, afasta-se do conceito de ciência toda matéria que fosse de metafísica e de racionalismo 
dedutivo, razão pela qual o Direito estaria excluído dessa dimensão. Nega também o direito natural, 
seja teológico, seja racional, porque carente de comprovação pela experiência sensorial. MOLINA, 
André Araújo. Teoria dos Princípios Trabalhistas. Aplicação do modelo metodológico pós-
positivista ao Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. p. 12. 

61  Ibid., p. 19. 
62  A migração desse pensamento para a filosofia jurídica teve, como elemento histórico importante, o 

Círculo de Viena, onde filósofos positivistas buscaram soluções para como abarcar, no conceito de 
ciência, áreas do conhecimento humano que não eram comprovadas pela experiência, como o 
Direito. A ideia era unificar o método científico para abarcar as ciências da natureza e aquel’outras 
conceituadas como humanas. Em 1929 os líderes do grupo de Viena publicaram um manifesto onde 
expressavam o novo programa positivista, firmando as seguintes diretrizes: a) constituição de uma 
ciência unificada, compreendendo todas as formas de conhecimento; b) uso do método lógico; c) 
aplicando-se esse método, deve-se afastar a metafísica e clarificar os conceitos da matemática e 
das ciências empíricas. O único jurista que participou desse Círculo de Viena foi Hans Kelsen, o 
qual, por influência, buscou o inserir no Direito o método empírico-matemático. Sua obra célebre foi 
a Teoria Pura do Direito de 1934, a qual foi reeditada, com alterações, em 1960. Uma de suas 
premissas era buscar a pureza metódica, afastando a norma jurídica (objeto da Ciência) dos fatos 
e dos valores (políticos, éticos e morais) quando do estudo do Direito. Não que esses fossem 
irrelevantes; apenas seriam objeto de outras ciências, como a sociologia jurídica e a filosofia jurídica 
(ciências paralelas). Kelsen, então, separa Direito e Moral. Entre os principais dos seus seguidores, 
tem-se Noberto Bobbio, da Universidade de Turim - Itália, e Herbert L. A. Hart, em Oxford. Bobbio 
é cirúrgico ao diferenciar o jusnaturalismo do juspositivismo: para um, tem valor de comando apenas 
o que é justo, para o outro, o justo é o comandado; no primeiro, uma norma só é válida se for justa, 
enquanto que para o outro uma norma apenas é justa se for válida; àquele, a justiça é a confirmação 
da validade, para este a norma só é justa se for válida. MOLINA, op. cit. p. 13-20. 

63  A estruturação sistemática dos direitos humanos em gerações é, majoritariamente, atribuída ao 
jurista francês Karel Vasak, conforme lições de Flávia Piovesan, embora, hodiernamente, os 
doutrinadores prefiram adotar a terminologia “dimensões dos direitos humanos” de forma a evitar 
uma conotação de sucessão ou substituição que pode advir de uma visão geracional da afirmação 
dos referidos direitos. Vide PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 54, nota de rodapé. Criticando o sistema geracional: MAZZUOLI, Valério de 
Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
p. 755-756. 
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que se verifica já na Constituição Francesa de 1848, documento este que possuía 

um vislumbre quanto à necessidade de se promover uma autêntica igualdade 

material64. A despeito do início da prática de inserção dos direitos civis nas 

constituições dos Estados, convém registrar, a evolução do capitalismo industrial 

no século XIX65, fator que implicou na propulsão exploratória dos operários nas 

relações de trabalho66. 

O desenvolvimento do capitalismo industrial promoveu a concentração dos 

meios de produção, pelo que também demonstrou as imperfeições do liberalismo 

enquanto modelo econômico-social, vez promover o aumento significativo das 

                                                           
64  Afirma-se “vislumbre”, porque, como se demonstrará, a busca pela concretude da igualdade material 

apenas se desenvolve a partir do início do século XX. Para Rubia Zanotelli, a Constituição Francesa 
de 1848 é considerada um marco histórico no desenvolvimento dos Direitos Humanos, vez sinalizar 
pelo reconhecimento dos direitos sociais como próprios da pessoa humana, em especial daquela 
inserida no contexto de evolução do capitalismo industrial daquele século. Em sua obra, ainda 
destaca a Convenção de Genebra de 1864 como documento internacional que buscou proteger as 
populações civis atingidas por conflitos bélicos, como também à proteção dos soldados doentes e 
feridos, os quais passam a ser tratados mais efetivamente como seres humanos, inclusive para o 
labor de médicos que, em meio à guerra, devem socorrer tais vítimas. O documento especificado é 
apontado como aquele a inaugurar o Direito Internacional Humanitário, inspirando várias outras 
convenções que posteriormente vieram a ser assinadas, como a Convenção de Haia, sobre os 
Conflitos Marítimos de 1907 e a Convenção de Genebra, sobre Prisioneiros de Guerra de 1929. 
ALVARENGA, Rubia Zanotelli. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. p. 27-29. 

65  A chamada revolução industrial, iniciada na Inglaterra do final do século XVIII e com intensa 
expansão na Europa do século XIX, teve, nas lições do mestre José Augusto Rodrigues Pinto, a 
nota de inovação tecnológica no modelo de produção até então existente, a saber, a inserção da 
máquina do processo produtivo, promovendo, como corolários, efeitos econômicos (produção em 
grande escala, expansão do mercado consumidor, dentre outros) e sociais (como a concentração 
da classe trabalhadora). Esse período corresponde à intitulada primeira fase da revolução industrial, 
ou 1ª revolução industrial, da qual se seguiram a 2ª (com a intensa mecanização do trabalho rural e 
a migração da mão de obra do setor secundário para o terciário em virtude dos processos industriais 
de produção em série) e 3ª (caracterizada pelo incremento da tecnologia de ponta, exemplificada 
pela robótica e pela automação, em todos os setores da economia). PINTO, José Augusto 
Rodrigues. Tratado de Direito Material do Trabalho. São Paulo: LTr, 2007. p. 31-32. Há estudos 
recentes afirmando estar em curso a 4ª revolução industrial, agora notabilizada pela inteligência 
artificial. Sobre o tema, SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel 
Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. 

66  Neste particular, abalizada doutrina: “A concentração do proletariado nos grandes centros industriais 
nascentes; a exploração de um capitalismo sem peias; a triunfante filosofia individualista da Revolução 
Francesa; os falsos postulados da liberdade de comércio, indústria e trabalho, refletidos no campo 
jurídico na falaz liberdade de contratar; o largo emprego das chamadas ‘meias forças’, isto é, o trabalho 
da mulher e do menor; a instituição das sociedades por ações, sociedade anônima, propiciando, a 
princípio, a reunião de grandes massas de capital necessário aos empreendimentos industriais, e seu 
posterior desdobramento em capitais monopolizadores (trust, cartéis, holdings), a ideia vigorante do 
não intervencionismo estatal, por mais precárias que fossem as condições econômicas e sociais, tudo 
isso, gerando um estado de miséria sem precedentes para as classes proletárias, resultou no 
aparecimento, na história do movimento operário, de um fenômeno relevantíssimo: a formação de 
uma consciência de classe”. Esse texto também é transcrito por Rúbia Zanotelli em sua obra: 
ALVARENGA, op. cit., p. 27. Presente em: GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de 
Direito do Trabalho. 16. ed. 6. tiragem. rev. e atual. por José Augusto Rodrigues Pinto. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p. 1-2. 
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desigualdades sociais. Essa realidade gerou vários conflitos67. Os principais Estados 

da Europa ocidental estavam com suas sociedades marcadas por cidadãos 

teoricamente livres e materialmente escravizados68.69 

Houve um descompasso entre a igualdade cristalizada formalmente 

perante a Lei e a realidade social. Transitou-se do domínio pela tradição para o 

domínio pela “hegemonia do capital”. Não havia como se falar em fraternidade “[…] 

no seio de uma sociedade na qual compareciam o egoísmo e a competição como 

motores da atividade econômica”70. Assim, fez-se necessário que o Estado 

assumisse o papel de agente regulador da economia e dos direitos sociais. 

Com a moldura socioeconômica desenhada, inicia-se um processo de 

constitucionalização dos direitos sociais, em muito fomentado pelo protagonismo 

histórico do proletariado71, merecendo também destacar a influência da doutrina 

social da Igreja Católica, por meio da Encíclica Rerum Novarum, editada em 1891 

pelo Papa Leão XIII, a qual propunha uma série de direitos trabalhistas e sociais72. 

Esse processo permanece até a eclosão da Primeira Guerra Mundial (de 

28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918), conflito que, dentre os seus 

efeitos, potencializou as disparidades sociais73, estimulando uma ação reversa de 

tutela social. Consequências desse fluxo socializante foram editadas a 

Constituição Mexicana (1917), a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e 

Explorado da então República Soviética Russa (1918), e estabelecida a 

Constituição da Alemanha (1919). 

                                                           
67  Quem, de forma detalhada, retrata esse período histórico é Leo Huberman, o qual, ressaltando a 

profunda miséria em que passaram a viver os operários, descreve como esse cenário desembocou 
em violência. No seu dizer: “É fácil imaginar o resultado dessa violência. Foram destruídas 
propriedades, máquinas foram desmontadas pela multidão irada. Os homens que eram donos das 
máquinas agiram com rapidez. Recorreram à lei. E a lei não tardou em responder ao seu apelo. Em 
1812 o Parlamento aprovou uma lei tornando passível de pena de morte a destruição das maquinas”. 
HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. 21. ed. rev. Tradução de Waltensir Dutra. Rio 
de Janeiro: LTC, 1986. p. 171. 

68  PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos Humanos. Direitos 
Humanos. ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et al. Direitos Humanos. Perspectivas e 
reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p. 21. 

69  Período indigitado por juristas de Teoria Geral do Estado como o “reino da ficção”, a exemplo de 
Sahid Maluf, mencionado por Elaine Cristina Pardi e José Marcelo Grimone. PARDI, op. cit., p. 21. 

70  Oração encampada por Eros Roberto Grau, conforme transcrito por Elaine Cristina Pardi e José 
Marcelo Grimone. PARDI, op. cit., p. 21. 

71  Conforme compreensão de Antonio Perez Luno, em PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos 
fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 2013. p. 34. 

72  PARDI, op. cit., p. 21. 
73  Sobre esse aspecto, conjugado à crise econômica ocorrida em 1920 e desenrolar dos anos 1930, vide 

DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego. 2. ed. São Paulo: LTr. 2015. p. 72. 
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A Constituição Mexicana de 05 de fevereiro de 1917, embora fruto de 

uma revolução sangrenta e a despeito dos objetivos políticos dos grupos 

vitoriosos74, contemplava direitos sociais, em especial trabalhistas, sendo 

destacável na fixação dos direitos humanos de segunda dimensão75.  

Na Eurásia76, após a revolução russa ocorrida em 191777, proclamou-se 

a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado da então República 

Soviética Russa, em 1918, reconhecida como documento jurídico contraponto ao 

capitalismo. Conforme a ideologia teorizada de Karl Marx (1818-1883 d.C.) e 

Friedrich Engels (1820-1895 d.C.), o socialismo revolucionário passa a ameaçar os 

padrões da sociedade burguesa, capitalista e liberal78, o que desencadeou um 

                                                           
74  O doutrinador Carlos Henrique Bezerra Leite pontua a influência do anarcossindicalismo europeu 

no movimento revolucionário, especialmente da Rússia, Espanha e Itália, e afirma terem sido seus 
objetivos “[…] proibir as sucessivas reeleições do então presidente Porfírio Dias, garantir as 
liberdades individuais e políticas, reduzir o poderio da Igreja Católica, expandir o sistema de 
educação pública, promover a reforma agrária e proteger o trabalho dos assalariados”. LEITE, 
Carlos Henrique Bezerra. Manual de Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 07. 

75  Especificamente no que pertine ao Direito do Trabalho, diz Fábio Konder Comparato: “O que 
importa, na verdade, é o fato de que a Constituição mexicana foi a primeira a estabelecer a 
desmercantilização do trabalho, própria do sistema capitalista, ou seja, a proibição de equipará-lo a 
uma mercadoria qualquer, sujeita à lei da oferta e da procura no mercado. A Constituição mexicana 
estabeleceu, firmemente, o princípio da igualdade substancial de posição jurídica entre 
trabalhadores e empresários na relação contratual de trabalho, criou a responsabilidade dos 
empregadores por acidentes de trabalho e lançou, de modo geral, as bases para a construção do 
moderno Estado Social de Direito. Deslegitimou, com isso, as práticas de exploração mercantil do 
trabalho, e, portanto, da pessoa humana, cuja justificação se procurava fazer, abusivamente, sob a 
invocação da liberdade de contratar”. COMPARATO, Fábio Konder. A Constituição Mexicana de 
1917. Direitos Humanos netDh.  Disponível em: 

     <http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/anthist/mex1917.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. Nos 
ensinos de Carlos Henrique Bezerra Leite, Outros direitos trabalhistas de relevo foram insculpidos 
nos incisos do art. 123 da Constituição Mexicana, a exemplo: limite da jornada a 08 horas, proibição 
do trabalho de crianças menores de 12 anos, jornada de 06 horas para pessoas com até 16 anos, 
jornada máxima noturna de 07 horas, descanso semanal, proteção à maternidade, salário-mínimo 
com finalidade de atender as necessidades normais dos operários, igualdade salarial, adicional de 
horas extras, direito de greve, de sindicalização, indenização por dispensa, normas de higiene e 
segurança no trabalho, seguro social, proteção contra acidentes do trabalho com responsabilidade 
dos empresários pelos respectivos danos, além de garantir a conciliação e a arbitragem como 
mecanismos para solução de conflitos trabalhistas. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de 
Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 07. No mesmo sentido: ALVARENGA, Rubia 
Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. p. 31. 

76  Designação específica para a região compreendida entre o leste europeu e oeste asiático. Há países 
que se expandem pelo território dos dois continentes, como a Rússia e a Turquia. EURÁSIA. 
Dicionário inFormal – Dicionário online de Português. Disponível em: 
<http://www.dicionarioinformal.com.br/eurásia/>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

77  Do ponto de vista histórico, o Império Russo não conseguiu superar as duas guerras que enfrentava, 
uma externa e uma interna. Esse aspecto também contribuiu para o sucesso do movimento 
revolucionário. LEITE, op. cit., p. 07. 

78  LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  p. 07. 
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recuo na agressividade do capital, inclusive a ponto de fazer concessões aos 

trabalhadores79.  

Com o fim da Primeira Guerra Mundial e também como resultante desta, é 

proclamada a Constituição da Alemanha de 1919, na cidade de Weimar. Apontada 

como a primeira constituição social europeia e matriz do novo constitucionalismo 

social80, a referida Carta Magna era estruturada em blocos: uma voltada para a 

organização do Estado e outra à declaração dos direitos e deveres fundamentais. No 

rol destes últimos, acresceu, às tradicionais liberdades individuais, os direitos de 

conteúdo social81.82 

A Constituição Alemã dita se tornou fonte inspiradora para as demais 

constituições que procuravam conjugar, no sistema dos direitos fundamentais, as 

liberdades e os direitos sociais, econômicos e culturais, fundamentalmente após o fim 

da Segunda Grande Guerra Mundial83, todas intentando “[...] assim satisfazer as 

novas necessidades de caráter econômico, cultural e social que conformam o signo 

definitório da nossa época”84. 

No período entre guerras, o distanciamento econômico social existente e 

agravado entre parcelas da sociedade dentro dos Estados acabou por fomentar 

muitos conflitos. A expansão do pensamento de tutela social e a constitucionalização 

dos direitos sociais em Cartas importantes – como já pontuado –, ademais, possibilitou 

uma ampliação da compreensão quanto ao conteúdo dos direitos do homem, 

estabelecendo uma efetiva dimensão jurídico-material, mais substancialmente 

                                                           
79  GUAMÁN HERNÁNDEZ, Adoración; ILLUECA BALLESTER, Héctor. El Huracán Neoliberal. Uma 

reforma laboral contra el Trabajo. Madrid - Espanha: Ediciones sequitur, 2012. p. 18. 
80  ALVARENGA, Rubia Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. p. 31. 
81  LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 10. 
82  Importante observar o fato de, a despeito da importância histórica da Constituição de Weimar por 

explicitamente incorporar os direitos sociais ao plano das normas constitucionais, estes foram ainda 
lançados em parte de menor proeminência, quase como um apêndice constitucional. Nesse sentido 
também: PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: 
Tecnos, 2013. p. 35. Entrementes, como pontual Carlos Henrique Bezerra Leite: “Pode-se dizer que 
as Constituições do México (1917), da Rússia (1918) e da Alemanha (1919) representam a 
passagem do Estado Liberal dos séculos XVIII e XIX para o Estado Social (e, no caso da Rússia, 
Socialista) do século XX, reorganizando o Estado em função da sociedade e não mais apenas do 
indivíduo”. LEITE, op. cit., p. 10. 

83  Dentre as constituições diretamente influenciadas pela Carta de Weimar, tem-se, sob o ensino de 
Antonio Perez Luño, a própria Constituição Espanhola de 1931, a Constituição Francesa de 1946, 
a Constituição Italiana de 1947, a Lei Fundamental Alemã de 1949. Em constituições mais recentes, 
promulgadas em países que retomaram a democracia após período sob regimes autoritários, têm-
se as cartas da Grécia (1975), Portugal (1976), Espanha (1978). PÉREZ LUÑO, op. cit., p. 36. 

84  Ibid., p. 36. 



35 

 

firmada após 194585, de maneira que, não só esses direitos sociais passaram a ser – 

por natureza – entendidos como humanísticos, como também impactaram a visão 

ontológica e finalística do ente, consolidando o Estado Social de Direito86 e 

estabelecendo contornos nítidos para uma nova linha de diálogo internacional, então 

estruturante de um incipiente ramo jurídico, qual seja, o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos - DIDH87. 

Neste momento histórico, portanto, transita-se do primado do valor da 

liberdade para o valor da igualdade, objetivando-se eliminar a exploração econômica. 

O Estado passa a ser visto como agente de processos transformadores; 

consubstancia-se o direito à sua atuação88. 

 

2.1.1.2.2. A internacionalização dos Direitos Humanos e as principais Declarações 

Humanísticas 

 

Outro fenômeno, à par da constitucionalização dos direitos humanos de 1ª 

e 2ª dimensões, também contribuiu de maneira relevante para a consolidação positiva 

e sistemática desses preceitos, a saber: a sua internacionalização. O rompimento dos 

                                                           
85  Com o fim da 2ª Guerra Mundial e a criação da ONU, ocorre a incorporação da OIT por aquela, 

tornando-se sua primeira agência especializada. OIT - Organização Internacional do Trabalho. OIT 
Brasília. História da OIT. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/história/lang--
pt/index.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

86  Análise mais aprofundada a respeito da força normativa dos direitos sociais do homem será objeto 
do tópico seguinte; não obstante, aqui é inadiável destacar que, esses direitos, ao realinhar o Estado 
para vertentes finalísticas sociais, precipuamente para a promoção qualitativa dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, tais como à educação, saúde, trabalho, cultura, propugnaram a 
busca efetiva da igualdade material, substantiva. 

87  Nos ensinos de Valério Mazzuoli, emerge o “direito a ter direitos”, conforme expõe a filósofa jurídica 
Hannah Arendt (1906-1975). Com a ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 
abre-se espaço para muitos outros tratados e convenções internacionais, internacionalizando esses 
direitos, anteriormente apenas previstos em algumas constituições como a inglesa de 1684, a 
americana de 1778 e a francesa de 1789. Surgem os temas de proteção das minorias dentro dos 
territórios nacionais e direitos de expressão política. Esse sistema, assim, traz uma nota típica da 
pós-modernidade jurídica, qual seja: a capacidade de extrair valores e compatibilizar ideias 
provenientes de fontes de produção diferentes, como fim e reuni-los em prol da salvaguarda da 
pessoa humana. O Direito Internacional dos Direitos Humanos tem feição expansiva, fruto da 
abertura tipológica de seus enunciados, e rompe com a distinção rígida entre Direito Público e 
Privado. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 761-762. Ademais, conceitua, Flávia Piovesan, o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos como “[…] um sistema de normas internacionais, procedimentos 
e instituições desenvolvidas para implementar esta concepção e promover o respeito dos direitos 
humanos em todos os países, no âmbito mundial […]”. Nessa perspectiva, no que diz ao Estado, 
revisões constantes das suas atuação e responsabilidade são promovidas, tanto no plano 
internacional, como no que se refere ao cidadão. PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 
7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 50-51. 

88  Ibid., p. 497. 
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liames nacionais se tornou viável a partir do instante em que se concebeu ser possível, 

à comunidade internacional, não apenas cuidar de questões afetas aos Estados, como 

tais, mas também de seus membros. Desta forma, os direitos humanos passam a ter 

reconhecimento em escala internacional; deixa de ser um problema exclusivamente 

doméstico, mas de relevância externa. Paralelamente, no entanto, nesse século, uma 

série de acontecimentos trágicos, a exemplo da Primeira Grande Guerra já pontuada, 

também potencializaram o esforço dos homens e das nações para estabelecer canais 

internacionais de proteção dos direitos humanos89.90 

Em 1918, formou-se a Liga das Nações91 no propósito de promover a paz 

mundial; entrementes, como a história demonstra, esta não conseguiu evitar a 

segunda grande batalha global. De igual forma, em 1919 foi criada a Organização 

Internacional do Trabalho92, com escopo de promover a justiça social por intermédio 

da melhoria qualitativa do trabalho no mundo. Esse objetivo emergia de um 

                                                           
89  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 

2013. p. 36-38.  
90  Dentre esses acontecimentos, o doutrinador destaca as catástrofes bélicas, a necessidade de 

reconhecer o direito à autodeterminação e a descolonização dos povos, o esforço pela afirmação 
dos direitos das mulheres, os graves atentados contra direitos individuais cometidos por sistemas 
totalitários (genocídio, tortura, discriminação…), a persistência de velhos flagelos contra os direitos 
humanos (escravidão, tráfico de pessoas, trabalhos forçados, apatridia…), assim como as novas 
formas de agressão aos direitos e liberdades surgidas nos últimos anos (terrorismo, pessoas 
“desaparecidas”, contaminação das liberdades pela tecnologia informática), todos servindo para 
estimular uma luta constante com o fim de assegurar, a todos os homens, com independência de 
sua raça, lugar de nascimento ou ideologia, um catálogo de direitos e liberdades básicos. PÉREZ 
LUÑO, op. cit., p. 36-38. Tradução nossa. 

91  O pacto firmado na Conferência de Versalhes, em 1919 (a qual findou a Primeira Guerra Mundial), 
criou a Liga das Nações com o propósito de “[...] desenvolver a cooperação entre as Nações e [...] 
garantir a paz e a segurança [...]”. Por tais objetivos, expressamente impôs: “[...] aceitar certas 
obrigações de não recorrer à guerra; manter claramente relações internacionais fundadas sobre a 
justiça e a honra; observar rigorosamente as prescrições do Direito Internacional, reconhecidas de 
ora em diante como regra de conduta efetiva dos Governos; fazer reinar a justiça e respeitar 
escrupulosamente todas as obrigações dos Tratados nas relações mútuas dos povos organizados; 
[...]”. No que toca ao trabalho, em seu art. 23, item 1, foi explícito: “Sob a reserva e em conformidade 
com às disposições das Convenções internacionais atualmente existentes ou que serão 
ulteriormente concluídas, os membros da Sociedade: 1. esforçar-se-ão por assegurar e manter 
condições de trabalho equitativas e humanas para o homem, a mulher e a criança nos seus próprios 
territórios, assim como em todos os países aos quais se estendam suas relações de comércio e 
indústria e, com esse fim, por fundar e sustentar as organizações internacionais necessárias; [...]”. 
Sua relevância está no reconhecimento de um organismo supranacional com capacidade de atuar 
junto aos estados membros para fins de prevenção da guerra e manutenção da paz e em elevar a 
importância do trabalho digno como fator para a realização de tais desideratos. Patente a retração 
da concepção até então vigente de soberania estatal. PACTO da Sociedade das Nações. Liga das 
Nações. Direitos Humanos netDh. Disponível em: 

     <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/his1919.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
92  A criação da Organização Internacional fez parte do Tratado de Versalhes (1919). Em 1946, a OIT foi 

incorporada à ONU. PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos 
Humanos. Direitos Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et al. Direitos 
Humanos. Perspectivas e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p. 22. 
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pressuposto elementar compreendido, e ainda pertinente, segundo o qual não há 

como se manter e promover a paz sem a concretização de um labor digno93. 

Os primeiros precedentes de internacionalização dos direitos humanos 

são, então, encontrados na referida Liga das Nações, no Direito Humanitário 

(também chamado de Direito Internacional da Guerra94) e na OIT, os quais 

reclamaram, até mesmo para o exercício e concretização das finalidades para as 

quais foram instituídos, o rompimento da concepção tradicional de Direito 

Internacional no sentido de conjunto jurídico exclusivamente afeto à comunidade 

internacional dos Estados. Altera-se a percepção pela qual os únicos sujeitos de 

direito em tal plano seriam estes, redefinindo-se a posição do indivíduo no âmbito 

de tais relações. Rompe-se com a ideia de soberania estatal absoluta, porquanto 

passa-se a admitir intervenção no plano nacional em prol da proteção dos direitos 

humanos, mesmo quando os Estados envolvidos se encontrassem em guerra. 

Advoga-se o juízo de que o indivíduo não é objeto, mas também sujeito de Direito 

Internacional95. “Transita-se, assim, de uma concepção ‘hobbesiana’ de soberania, 

centrada no Estado, para uma concepção ‘kantiana’ de soberania, centrada na 

cidadania universal”96. 

Inobstante, governos totalitários com objetivos expansionistas começam 

a surgir na Europa, o que, em última análise, culminou na Segunda Grande Guerra 

Mundial ocorrida no período de 1939 a 1945. Na batalha, várias atrocidades foram 

cometidas, o que representou verdadeira negação da pessoa humana como sujeito 

de direito. É exatamente esse cenário de grave violação de direitos inerentes ao 

ser humano que desencadeia uma veemente resposta jurídica e política por parte 

                                                           
93  Conforme considerações expostas na Constituição da OIT. Os documentos fundamentais da OIT, 

inclusive a sua Constituição atualizada, encontram-se em: OIT - Organização Internacional do 
Trabalho. Gabinete para a Cooperação do Ministério do Trabalho e da Solidariedade de Portugal. 
Documentos fundamentais da OIT. 2007. Disponível em: 

     <http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/constitucao.pdf>. Acesso em: 29 jan. 
2018.  

94  Regulação específica das situações de Guerra, conforme texto do próprio Pacto pelo qual se funda a 
Liga das Nações. BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria Geral da República. Pacto da 
Sociedade das Nações. Promulgação do Decreto nº 13.990, de 12 de janeiro de 1920. Disponível em: 
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/legislacao/segurancapublica/PACTO_DA_SOCIEDADE_DAS_NACOES.pdf>. Acesso em: 
29 jan. 2018.  

95  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 115.  

96  ______. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 51. 
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das principais nações do globo no período imediatamente posterior97.  

Ao término desse conflito mundial, por intermédio de um movimento de 

coalisão dos principais Estados envolvidos, apropriados dessa nova concepção de 

soberania intimamente vinculada a uma dignidade humana universal98, elabora-se a 

Carta das Nações Unidas em 1946, documento de criação da Organização das 

Nações Unidas – ONU, organismo internacional constituído para o fim de promover 

e garantir a paz mundial no âmbito das relações internacionais99, extinguindo-se a 

Liga das Nações.  

Mais ainda. Sensível a essa demanda, a ONU proclama a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (DUDH), em 1948, a qual influenciou vários outros 

tratados, declarações, convenções e pactos, a exemplo do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, ambos de 1966100; do Convênio para a Proteção dos Direitos Humanos e 

das Liberdades Fundamentais na Europa de 1950, posteriormente complementada 

pela Carta Social Europeia de 1961; a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos de 1966 (Pacto de São José da Costa Rica); a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979; a 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990; a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência de 2006; dentre outros, além de importantes 

Convenções OIT101. 

                                                           
97  PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos Humanos. Direitos 

Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et al. Direitos Humanos. Perspectivas 
e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p. 22. 

98  Ibid., p. 22. 
99  CHARTER of the United Nations. United Nations. Disponível em: <http://www.un.org/en/charter-

united-nations/index.html>. Acesso em: 13 ago. 2017. Página explicativa, inclusive com vídeo sobre 
a importante atuação da brasileira Bertha Lutz no sentido de ser inserida a igualdade de gênero. 
ONU BR – Nações Unidas no Brasil. A Carta das Nações Unidas. Disponível em: 

     <https://nacoesunidas.org/carta/>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
100  Carlos Henrique Bezerra Leite explica a razão histórica para o fato de serem celebrados dois Pactos, 

o de Direitos Civis e Políticos e aqueloutro de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. In verbis: 
“[…] devido a divergências políticas entre as grandes potências ocidentais, mormente porque essas 
advogavam que os direitos humanos seriam apenas os direitos civis e políticos (direitos de 
liberdade), e os países do chamado bloco comunista, que enalteciam que os direitos humanos 
seriam apenas os direitos sociais e econômicos que tivessem por objeto as políticas públicas de 
inclusão dos grupos ou classes desfavorecidos (direitos de igualdade real), a Comissão de Direitos 
Humanos da ONU acabou optando pela adoção de dois pactos internacionais, contendo duas séries 
de direitos humanos”. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de Direitos Humanos. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. p. 19. 

101  Georgeonor de Souza Franco Filho, em artigo de sua lavra, exalta a natureza humanística de 
todas as convenções e recomendações da OIT, exatamente por serem voltadas para a dignidade 
da pessoa que trabalha. FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Direitos Humanos dos 
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A DUDH introduziu a concepção contemporânea de direitos humanos, 

marcados pela universalidade e indivisibilidade. Universal porque o requisito único 

para sua titulação é a qualidade da pessoa humana; indivisível, por unir os direitos 

civis e políticos com o catálogo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Desta 

maneira, na trilha da referida Declaração, afirma-se uma ética universal.  

Ressalte-se que “[…] a Declaração ineditamente combina o discurso liberal 

e o discurso social da cidadania [...]”; é ela que conjuga liberdade e igualdade102. Essa, 

pois, é a nota de distinção da Declaração Universal quando comparada com outras 

declarações de direitos humanos do séc. XVIII, XIX e início do século XX. A 

conjugação dos cânones de liberdade com os de igualdade é a base para o 

delineamento atual dos direitos humanos, firmando, como dito, as características de 

serem universais, interdependentes, inter-relacionados e indivisíveis103.104 Tal é, aliás, 

a base sobre a qual se consolidará o Estado Democrático de Direito, outro paradigma 

do Estado Constitucional Contemporâneo105, como melhor se desenvolverá infra, que, 

com a linguagem dos direitos humanos e da proteção à dignidade da pessoa humana, 

influenciou fortemente a Lei Fundamental Alemã de 1949, as Constituições 

Portuguesa de 1976 e Espanhola de 1978, todas, por sua vez, inspiradoras da 

                                                           
Trabalhadores. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos Humanos dos Trabalhadores. 
São Paulo: LTr, 2016. p. 17-24. 

102  PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 52-53.  
103  Ibid., p. 52-53. 
104  Em nota de rodapé, a mesma autora apresenta as exposições do René Cassin (apontado como um 

dos “pais” da DUDH), Antônio Cassesse e José Augusto Lindgren Alves, os quais indicam as 
classificações dos direitos humanos de 1ª e 2ª dimensões na referida Declaração. Pela classificação 
proposta pelo primeiro jurista, estruturalmente, o documento relaciona os direitos pessoais (à 
igualdade, à vida, à liberdade e à segurança etc. – arts. 3º a 11), aqueles pertinentes ao indivíduo 
em sua relação com os grupos sociais (direito à vida privada familiar, direito ao casamento, direito 
à liberdade de locomoção no território nacional ou fora dele, direito à nacionalidade, direito ao asilo 
político, direito de propriedade, direito à liberdade religiosa etc. – arts. 12 a 17), os direitos alusivos 
às liberdades civis e políticas (liberdade de consciência, pensamento e expressão, liberdade de 
associação e assembleia, direito de votar e ser eleito, direito ao acesso ao governo e à 
administração pública – arts. 18 a 21), e os direitos vivenciados nos campos econômicos e sociais 
(direitos que atuam nas esferas do trabalho e nas relações de produção, o direito à educação, ao 
trabalho e à assistência social, à livre escolha do emprego, à justas condições de trabalho, à 
isonomia salarial, à liberdade sindical, o direito ao descanso e ao lazer, o direito à saúde, e à livre 
participação nos movimentos culturais – arts. 22 a 27). René Cassin é agudo ao dizer: “Esta 
declaración se caracteriza, por una parte, por su amplitud. Comprende el conjunto de derechos y 
facultades sin los cuales un ser humano no puede desarrollar su personalidad física, moral y 
intelectual.” PIOVESAN, op. cit., p. 52-53.  

105  Denominação utilizada pelos Profs. Drs. Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado para 
analisar os modelos dos Estados Liberal, Social e Democrático de Direito, firmando os lapsos de 
predominância histórica, bem como os seus fundamentos. DELGADO, Maurício Godinho; 
DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e Direitos Fundamentais. Dignidade da 
pessoa humana, Justiça Social e Direito do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 15-30.  
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988106. 

Em linhas gerais, esse é o percurso de desenvolvimento dos direitos 

humanos, trilhado em conjugação com os pensamentos filosófico e econômico 

desenvolvidos107 108 até a modernidade109, com reflexos na filosófica jurídica por 

meio do jusnaturalismo e do juspositivismo, consolidando uma arquitetura 

fundamental de dirigismo econômico com sustentabilidade social ainda vigente – a 

despeito da orientação adotada por alguns Estados110 – e que, em essencial, afetou 

temas caros do Direito. 

 

2.1.2. A sistematização dos direitos humanos e a conformação do Direito. O 

pós-positivismo 

 

No desenvolver da filosófica jurídica, o processo de democratização da 

sociedade civil, em conjunto com eventos históricos dramáticos vivenciados pelas 

populações dos principais países do ocidente com o advento das Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais, incitam um avançar na ciência jurídica motivada pela centralidade 

da pessoa humana, galgada à qualidade de eixo nuclear do seu sistema, da qual 

                                                           
106  PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 511. 
107  Relevante registrar, na esteira da governança econômica com sustentabilidade social, que a 

doutrina econômica destaca o modelo da escola Keynesiana. John Maynard Keynes (1883-1946) 
fora o economista inglês que influenciou, com sua teoria econômica, a política da primeira metade 
do século XX, principalmente por enfrentar o problema do desemprego, procurando identificar as 
causas e apontar as soluções dentro do capitalismo. MEDEIROS, Alessandro M. Jonh Maynard 
Keynes. Consciência Política. Portal Consciência Política. 2016. Disponível em: 
<http://www.portalconscienciapolitica.com.br/filosofia-politica/filosofia-
contempor%C3%A2nea/john-keynes/>. Acesso em: 29 jan. 2018.  

108  Sobre o afastamento do Keynesianismo pela ideologia neoliberal vide: DELGADO, Maurício 
Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego: Entre o Paradigma da Destruição e os Caminhos da 
Reconstrução. 2. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 24-25 e 74-77. 

109  A pós-modernidade e seus principais efeitos nas relações de trabalho (entendida como presente no 
final do século XX), será objeto de análise mais aprofundada no capítulo IV, quando se exporá sobre 
o modo de produção pós-fordista e os riscos ambientais psicossociais. 

110  Singularmente, movimento político de direcionamento econômico neoliberal se fortalece a partir da 
crise vivenciada no mundo ocidental nas décadas de 1970 e 1980, propagando-se no início do 
século XXI pelo impulso do capitalismo generalizado, do avanço tecnológico, da especulação 
financeira e da globalização concorrencial (sobre o tema: DELGADO, op. cit., p. 16-25). Em 2008, 
nova crise econômica se verifica, a qual, segundo Andreia Santos, era o indicativo do equívoco 
promovido por esse direcionamento ultraliberal radical, consequência da “desregulamentação 
financeira e promoção da competitividade entre diferentes sistemas laborais e contextuais do 
direito”. SANTOS, Andreia. O Espírito de Filadélfia: análise de uma possível “inversão da inversão”. 
Cabo dos Trabalhos, Coimbra – Portugal, 2013. Nº 9, p. 31-48. Disponível em: 
<http://cabodostrabalhos.ces.uc.pt/n9/documentos/03-Andreia_Santos.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
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emana uma releitura principiológica e hermenêutica balizadas pelos direitos 

fundamentais. 

 

2.1.2.1. A democratização e sua contribuição à engenharia pós-positivista 

 

A constitucionalização dos direitos humanos, consagrando-os como 

direitos fundamentais, por si, já consistiu em efeito relevante no corpo do Direito, por 

enxertar valores-balizas no ordenamento jurídico em nível do composto de normas 

ápices dos Estados modernos, repercutindo em todos os demais ramos da ciência. 

Sua posterior internacionalização, ratificada pela vinculação voluntária da maior parte 

dos países ocidentais, tornou, o direito interno, permeável a uma intensa interação 

com disposições normativas extranacionais. Essa moldura produziu, no iter de sua 

solidificação, a remontagem de alguns postulados firmados em temas da Ciência 

Política, os quais, apesar de não se inserirem no diâmetro desta pesquisa, igualmente 

fertilizaram o solo da filosofia jurídica propiciando uma reconfiguração de premissas 

de ser do Direito111. 

                                                           
111  Dentre os elementos da Ciência Política afetados pela sistematização dos direitos humanos 

encontra-se a própria noção de soberania estatal, tanto no plano interno, como no externo, o qual 
passou a ser relativizado. Internacionalmente, opera-se uma inversa proporção entre o 
enrijecimento da soberania estatal e a proeminência da ordem internacional; já no plano interno, 
rompe-se com o perfil funcional clássico do Estado, firmado no início do século XX, migrando-o do 
estado-polícia para o estado-providência. O Estado passa a ser servidor dos homens - promotor do 
Bem-Estar Social. Acresceu-se, à noção de cidadania política, aquela de cidadania social. 
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 81-82. 
SUPIOT, Alain. Homo juridicus: Ensaio sobre a função antropológica do Direito. Tradução de Maria 
Ermantina de Almeida Prado Galvão. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 190-191. De 
mais a mais, o indivíduo é emancipado e promovido à qualidade de sujeito do Direito Internacional. 
Para Flávia Piovesan, o desenrolar de todo esse processo se inicia após a segunda grande guerra 
mundial, em especial com a criação da ONU (1948), o que importou na revisão da compreensão 
acerca da soberania, já que se passou a admitir intervenções no plano nacional (monitoramento e 
responsabilização por organismos estrangeiros) em prol da proteção dos direitos humanos; e se 
firma a ideia de que o indivíduo possui direitos protegidos na esfera internacional, na condição de 
sujeito de direito (não mais sendo, em tal dimensão, exclusivamente a figura do Estado). Nessa 
senda, em 1998, operou-se alteração na Convenção Europeia de Direitos Humanos, por meio do 
Protocolo n. 11, de 1/11/1998, para conferir, a qualquer pessoa, o direito de encaminhar denúncias 
à Corte Europeia de Direitos Humanos conforme preceituado no seu art. 34. CONVENÇÃO para a 
proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais com as modificações introduzidas 
pelo Protocolo n° 11. Secretaria do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, set. 2013. 
Disponível em: <http://www.cm-
matosinhos.pt/uploads/document/file/775/conven__o_europeia__art__11_1_e_2.pdf>. Acesso em: 
29 jan. 2018. Noutro ponto, reforça-se a importância da jurisdição internacional para fins de 
efetividade dos direitos humanos, para a legitimação dos atos estatais, e para a solidez da ideia de 
Estado de Direito. PIOVESAN, op. cit., p. 85. No mesmo sentido: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 
Curso de Direito Internacional Público. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 380-
381. Imbricado ao fenômeno da relativização da soberania, o sedimentar de um rol de direitos 
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Dentre esses temas, aquele alusivo à democratização das relações sociais 

vivenciadas no âmbito dos Estados, bem como nas interações internacionais é 

essencial ao método jurídico pós-positivista ou neoconstitucionalista112, porquanto 

resultado inexorável da fixação, como premissa nuclear desses matizes, da dignidade 

da pessoa humana e de todos os direitos que lhes são intrínsecos. 

Concebido, o fenômeno democrático, para além de uma mera forma de 

exercício do governo, mas como sistema de participação das pessoas integrantes 

da sociedade nas mais variadas formas de expressão do poder, inclusive a 

estatal113, direitos humanos e democracia vêm a estabelecer uma relação 

simbiótica e heurística, dirigida ao surgimento e à implementação dos direitos 

humanos fundamentais de maneira incompatível com a governança totalitária114.115 

Não há como conformar um exercício de poder ditatorial com os direitos à liberdade 

(em suas diversas manifestações116), à igualdade perante a lei, à propriedade, ao 

                                                           
inerentes à pessoa humana, universais, indivisíveis e interdependentes, igualmente promoveu 
modificação no lastro de legitimação para o exercício do poder estatal. O poder necessita de um 
valor que o legitime. Este consubstancia-se na razão, na qualidade de faculdade do juízo, mas 
também abarca o que nos motiva a agir de uma determinada forma. Uma das funções da técnica 
jurídica é exatamente o de conferir ao poder uma razão, instalando-o no universo da legitimidade. 
O poder legítimo será aquele que mostra uma razão na qual a sociedade acredita. O plexo ‘direitos 
humanos’ (tanto como catálogo de direitos fundamentais registrados nas Constituições dos países, 
quanto como essência de diplomas internacionais), vem promover a constituição substantiva dessa, 
razão pela qual comprime o agir do Estado pela vinculação à preservação e efetivação desses 
preceitos. Para além de direitos subjetivos, os padrões humanísticos reconhecidos estruturam uma 
plataforma dimensional objetiva que legitima o exercício do poder estatal. SUPIOT, Alain. Homo 
juridicus: Ensaio sobre a função antropológica do Direito. Tradução de Maria Ermantina de Almeida 
Prado Galvão. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 182. MARANHÃO, Ney Stany 
Morais. Responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Uma perspectiva civil-
constitucional. Rio de Janeiro: Método, 2010. p. 69-74.  

112  Os pós-positivistas também se intitulam neoconstitucionalistas, nomenclatura esta provinda da 
Espanha e da Itália. Os neoconstitucionalistas assim se autodenominam tendo em vista a profunda 
modificação que as normas constitucionais materialmente consideradas promovem no ordenamento 
jurídico enquanto vetores de validade e finalidade das normas de todos os ramos jurídicos. MOLINA, 
André Araújo. Teoria dos Princípios Trabalhistas. A aplicação do modelo metodológico pós-
positivista ao Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. p. 22-23. 

113  Esse tema é desenvolvido por Maurício Godinho e Gabriela Delgado, em DELGADO, Maurício 
Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e Direitos Fundamentais. 
Dignidade da pessoa humana, Justiça Social e Direito do Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 32. 

114  PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 86-87. 
115  Sobre o caráter heurístico e simbiótico fruto do entrelaçamento da democracia com os direitos 

humanos, fundamental a afirmação de Norberto Bobbio, para o qual “[…] os direitos do homem, por 
mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 
gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”. BOBBIO, Norberto. A Era dos 
Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 7. tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 9. Com idêntica 
percepção, Paulo Bonavides desenvolve teoria quanto à existência dos direitos humanos de quarta 
(direitos à democracia, à informação e ao pluralismo) e quinta (direito à paz) gerações. BONAVIDES, 
Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo. Malheiros. 2016. p. 585-601. 

116 Como as liberdades de locomoção, de pensamento, de expressão, de reunião, de empreender. 
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voto – isso apenas para mencionar aqueles categorizados como de 1ª dimensão117. 

Sem embargo à origem grega da palavra democracia118, a sua manifestação 

fenomenológica é recente na civilização, própria da História contemporânea119. A sua 

morfologia substantiva, pensada na qualidade de método e institucionalização da 

sociedade, compreendendo as perspectivas política, social, econômica, cultural e 

institucional120, traduz-se no vértice do constitucionalismo hodierno121.  

O Estado Democrático de Direito, constituído no pós-Segunda Guerra 

Mundial, tem sua fundamentação teórica lastreada em três vertentes de princípios: a 

ontológica, a lógica e a axiológica122. O princípio ontológico está no conceito político-

jurídico de soberania, revelador do componente jurídico-formal do ente. Os princípios 

                                                           
117 Exposição sobre a multidimensionalidade dos direitos humanos foi feita na nota nº 63 acima.  
118  Há mais de dois mil anos, portanto, de onde se retira, do termo, o sentido de demos – povo + kratía 

– força, poder. DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da 
República e Direitos Fundamentais. Dignidade da pessoa humana, Justiça Social e Direito do 
Trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 31. 

119  Quanto ao conceito de História, ver nota de nº 17. 
120  As perspectivas de vivência democrática na sociedade são objeto de estudo profundo de Maurício 

Godinho e Gabriela Delgado. No plano político: participação da comunidade nas questões de 
interesses mais amplos; observância dos interesses de setores não dominantes na elaboração e 
concretização de políticas públicas; aprimoramento da inteligência e esforço humanos estimulado 
pelo debate de ideias no interior da comunidade; exercício da liberdade individual e social nos limites 
da ordem jurídica. No plano social: incremento de instrumentos mais ágeis e eficazes na redução 
das desigualdades sociais estimulando políticas públicas sensíveis aos interesses dos menos 
favorecidos. No plano econômico: sendo efetiva a democracia, favorece o desenvolvimento, 
superando seus obstáculos pela mitigação dos hígidos mecanismos antigos de dominação; favorece 
o surgimento de novas classes sociais com maior integração econômica, isso pela via da 
urbanização e industrialização que acompanham seu processo de consolidação. No plano cultural: 
estímulo ao avanço das relações entre as pessoas e os grupos sociais por revisar ou superar 
tradições sedimentadas na desigualdade social e no desrespeito à dignidade humana. No plano 
institucional: criação de mecanismos permanentes que propiciam a “[...] participação das pessoas 
humanas e de sua inclusão no interior das sociedades civil e política a que se integram”. DELGADO, 
Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e Direitos 
Fundamentais. Dignidade da pessoa humana, Justiça Social e Direito do Trabalho. 3. ed. São 
Paulo: LTr, 2015. p. 32-35. 

121  Nas lições de Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado: “De fato, em uma sociedade e 
um Estado autoritários, torna-se simples contrafação falar-se em relevância da pessoa humana, 
dignidade da pessoa humana, direitos individuais, coletivos e sociais de caráter fundamental, em 
suma, falar-se em toda a notável matriz do constitucionalismo das últimas décadas do século XX e 
início do presente século. A noção ampla e a prática crescente e cada vez mais profunda da 
Democracia são a energia que confere vida e dinamismo às mais importantes constituições do 
mundo contemporâneo. [...]. Na verdade, apenas a contar do segundo marco do constitucionalismo 
(Estado Social de Direito) e, principalmente, no interior do marco mais recente do constitucionalismo 
(Estado Democrático de Direito), é que a Democracia encontra força e estrutura harmônicas à sua 
real importância”. E, quanto ao Estado Liberal de Direito, importante a pontuação pela qual, embora 
o primeiro marco do constitucionalismo moderno, o modelo não se coadunava, tal como construído 
a partir da segunda metade do século XVIII, com a visão aprofundada do fenômeno democrático, 
pois favorecia a elite detentora da propriedade econômica, deixando, à margem, grande parcela da 
população. Ibid., p. 35. 

122 Essa construção teórica é realizada por Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado, na 
obra mencionada, invocando os ensinos de Joaquim Carlos Salgado. DELGADO, op. cit., p. 25-28. 
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lógicos se firmam nos primados “[...] constitucionais da legalidade, do direito adquirido, 

da proteção jurídica e das garantias processuais, com vista a alcançar o princípio da 

segurança jurídica em sentido amplo”123,124 os quais, embora presentes em outros 

paradigmas do Estado Constitucional, fortalecem-se e encontram maior lastro teórico 

e adquirem mais capacidade de implementação social com a democracia. Já os 

princípios axiológicos se exteriorizam “[...] pela finalidade ética do Estado Democrático 

de Direito no sentido de declarar, garantir e realizar os direitos fundamentais”125. Os 

valores jurídicos gravitam em torno da pessoa humana; o valor-fonte dos direitos 

fundamentais é a dignidade do ser humano126.  

Inafastável, dessarte, a irradiação das acepções principiológicas dos 

direitos humanos fundamentais sobre as relações privadas, em particular, as 

trabalhistas e suas intercepções com a gestão empresarial, pois, na qualidade de 

fatores da atividade econômica, acabam por ter suas características dinâmicas 

remodeladas face a reconfiguração dos Direitos Público e Privado produzida pela 

incidência da interdependência e da interdisciplinaridade dos direitos de segunda e 

terceira dimensões127.128 

                                                           
123  DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e Direitos 

Fundamentais. Dignidade da pessoa humana, Justiça Social e Direito do Trabalho. 3. ed. São 
Paulo: LTr, 2015. p. 27.  

124  O doutrinador ressalta que, pelo viés da segurança jurídica, não se está a afastar a existência de 
“contrapoderes sociais” (a exemplo dos movimentos populares, sindicais, associativos etc.), os 
quais, ínsitos ao sistema democrático, são, por si mesmo, estimulados. Ibid., p. 27. 

125  Ibid., p. 27. 
126  Flávia Piovesan invoca a máxima do valor para apresentar a primazia da pessoa humana como 

núcleo do sistema tutelar humanístico. Este enfoque atrai um pensar sobre a diferença existente 
entre valores e princípios, matéria por si desenvolvida no capítulo 23, seção 6, da sua obra. 
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 531-536. 
Robert Alexy também enfrenta essa questão em: ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tiragem. São Paulo: Malheiros. 2015. 
p. 144-153. A ideia de valor igualmente é trabalhada por Habermas ao sustentar existir, pelos 
princípios, uma aproximação da moral com o direito (HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição 
da Europa. Tradução de Denilson Luis Werle, Luiz Repa e Rúrion Melo. São Paulo: Fundação Ed. 
da Unesp, 2012. p. 17-18). Ainda, quando a autora fala em “maior efetividade possível na tutela e 
promoção dos direitos fundamentais”, claramente recorre ao conceito de princípio estruturado por 
Robert Alexy como “mandado de otimização”. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tiragem. São Paulo: Malheiros. 2015. p. 90-91. 

127  Os direitos humanos de 3ª dimensão, cristalizados no fim do século XX, são aqueles concernentes 
ao preceito de fraternidade/solidariedade. Correspondem aos direitos ao meio ambiente, à 
propriedade do patrimônio comum da humanidade e à comunicação. BONAVIDES, Paulo. Curso 
de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros. 2016. p. 583-385. 

128  Quanto à dimensão objetiva dos direitos fundamentais, a qual também será tratada no tópico 3 deste 
capítulo, Ney Maranhão leciona ser uma faceta dos direitos fundamentais que lastreia a ordem 
coletiva, pois concebidos como um sistema de valores, uma ordem objetiva de valores. Ademais, 
considerando a evolução doutrinária que conduz à construção jurídica do cientificismo desta última 
dimensão (iniciada com teoria dos direitos públicos subjetivos de Georg Jellinek, passando pela 
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A relação corolária existente entre o Estado Democrático e os direitos 

humanos fundamentais constitui uma premissa que, nos meandros analíticos da 

dimensão objetiva destes últimos, permite concluir manifestarem, eles, postulados 

axiológicos resultantes de um acordo de forças, das relações de tensão e dos esforços 

seguintes de cooperação para se alcançar metas comuns. Por tal razão, são 

legitimadores das formas constitucionais do Estado de Direito, porque pressupostos 

do consenso sobre os quais se deve edificar qualquer sociedade democrática.  

Na medida em que o Estado evolui do Liberal para o Social, os direitos 

                                                           
teoria das garantias institucionais de Carl Schmitt e pela teoria da integração de Rudolf Smend), o 
expositor conclui pela ocorrência da vinculação de todas as funções do Estado, como dos 
particulares, a esta manifestação dos direitos fundamentais, ressaltando a qualidade que esses 
direitos possuem como legitimadores do poder público, diretores da hermenêutica jurídica, e, 
conforme entendimento hodierno, normatizadores (aqui invocando as lições de Robert Alexy e 
Dworkin). MARANHÃO, Ney Stany Morais. Responsabilidade civil objetiva pelo risco da 
atividade. Uma perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Método, 2010. p. 69-74 e 77-83. 
Idêntico entendimento é apresentado por Antonio E. Perez Luño, para o qual, a fundamentalidade 
dos direitos humanos (ou seja, sua constitucionalização), determina a sujeição dos cidadãos e dos 
poderes públicos à constituição e ao restante do ordenamento jurídico. Em interpretação 
sistemática, essa sujeição impõe vinculação aos direitos fundamentais, não apenas por parte do 
poder público, mas também por todos os cidadãos, não havendo qualquer ressalva; vale dizer, 
impõe-se sobre as relações privadas. Pelos mesmos fundamentos e pela natureza humanística 
própria, essa sujeição se aplica aos direitos sociais, econômicos e culturais, o que se faz reforçado 
quando as constituições exigem o reconhecimento dos documentos internacionais de direitos 
humanos. Consiste em grave erro desconhecer o status normativo desses direitos. PÉREZ LUÑO, 
Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 2013. p. 64. Celso 
Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, mais especificamente tratando da Constituição Brasileira 
de 1988, prescreve que, quando a Constituição dispõe sobre a realização da Justiça Social, está 
“[…] imperativamente, constituindo o Estado Brasileiro no indeclinável dever jurídico de realizá-la” 
(p. 12). Essa imperatividade vincula todas as manifestações de poder do Estado, como também o 
particular, seja quando da prática de ato abstrato, ato concreto, seja geral, seja individual, sob pena 
de nulidade. O descumprimento da norma constitucional, ademais, opera-se quando se faz o que 
ela proíbe, ou ainda quando não se faz o que ela determina. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 1. ed. 4. tiragem. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 12. Konrad Hesse, de sua parte, faz menção, como marco jurisprudencial para a 
caracterização dos direitos fundamentais enquanto princípios objetivos do ordenamento alemão, o 
caso Lüth, cuja sentença foi prolatada em 15 de janeiro de 1958. Por ela, os direitos fundamentais 
vêm a consistir uma ordem axiológico-objetiva e no ordenamento se expressa com a qualidade de 
princípio, de maneira a potencializar a força normativa dos mesmos direitos. Centrado na 
personalidade humana e na dignidade da pessoa, esse sistema de valores é a coluna mestra 
constitucional básica que deve vigorar em todas as esferas do Direito, dele recebendo “[…] 
orientação e impulso a legislação, a administração e a atividade jurisdicional” (p. 38). Rejeita-se a 
concepção formal dos direitos fundamentais para, com a dimensão objetiva, promover-se sua 
efetividade material, razão pela qual passam a ser considerados princípios supremos do 
ordenamento jurídico, ao abrigo de qualquer relativização (embora o autor registre a existência de 
críticas a esta afirmação em nota de rodapé). HESSE, Konrad. O Significado dos Direitos 
Fundamentais. In: ______. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. Tradução de Carlos 
dos Santos Almeida; Gilmar Ferreira Mendes; Inocêncio Martires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 37-38. Ainda sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais: SARLET, Ingo Wolfgang. A 
eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 12. ed. São Paulo: Livraria do Advogado. 2015. p. 365-383, em especial p. 377-378; 
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 83. 
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fundamentais dinamizam sua própria significação, deixando de apenas garantir as 

liberdades existentes para compreender uma “[...] descrição antecipadora do 

horizonte emancipatório a alcançar”129. Ao mesmo tempo, deixam de ser meros 

limitadores ao exercício do poder político, vale dizer, garantias negativas dos direitos 

individuais, para definir um conjunto de instrumentos diretivos da ação positiva dos 

poderes públicos. Exatamente por externar a carga de valores ou as decisões 

axiológicas básicas de uma sociedade em sua normativa constitucional, eles 

contribuem, com maior amplitude e profundidade, à conformação democrática do 

ordenamento jurídico infraconstitucional. 

Na dimensão subjetiva, os direitos fundamentais se revelam como típico 

estatuto jurídico dos cidadãos, tanto em suas relações com o Estado, quanto com os 

particulares. É esse alargamento do alcance dos direitos humanos fundamentais que 

viabiliza a concretização da igualdade material, transcendendo o pressuposto da 

igualdade formal130. No migrar do perfil estruturante Liberal para o Social, tem-se o 

suposto da extensão de tais direitos para todos os setores do ordenamento jurídico e, 

portanto, também para o centro das relações privadas131, o que é aprofundado no 

Estado Democrático de Direito. 

As transformações apontadas, portanto, têm contribuído, não apenas para 

a expansão do âmbito de eficácia dos direitos fundamentais, como também para o 

alargamento do seu conteúdo, não obstante os inúmeros obstáculos que têm 

dificultado a sua implementação132. Ademais, o curso evolutivo do direito 

constitucional contemporâneo, considerados os paradigmas mencionados e a 

fundamentalidade dos direitos humanos, contribuíram para a democratização do 

                                                           
129  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 

2013. p. 17. (Tradução nossa). 
130  O que é denominado por Flávia Piovesan, como dito, “visão contemporânea” dos direitos humanos. 

PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 56.  
131  PÉREZ LUÑO, op. cit., p. 19. 
132  Esquematicamente, Antonio Perez Luño elenca: 1) a própria tentação, daquele que detém o poder, 

de abusar dele; 2) concorrentes ao que detém o poder, também assim o fazem os grupos 
econômicos nacionais e multinacionais detentores de uma hegemonia fática sobre o resto dos 
cidadãos; 3) a ameaça das organizações terroristas; 4) a sociedade tecnológica que, com o avanço, 
produzem graves ameaças aos direitos de liberdade, à identidade ou à própria sobrevivência. “La 
ciencia y la tecnología han mantenido en los últimos años un ritmo de crecimiento exponencial, que 
no siempre ha tenido puntual reflejo en la evolución de la consciencia ética de la humanidad” (p. 
24); 5) falta de condições objetivas para exercício dos direitos fundamentais. Crises econômicas 
podem comprometer a efetividade dos direitos à educação, à saúde, à vivência e ao trabalho. Esses 
fatores, em verdade, fomentam a continua e árdua tarefa de aprofundar e depurar o estatuto teórico 
desses direitos, conjugando com o conseguinte esforço prático para sua definitiva implantação 
PÉREZ LUÑO, op. cit., p. 23-25. 
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próprio cenário internacional, cuja marca está na exata inserção da pessoa física 

como sujeito integrante da “sociedade internacional”. A vinculação direta da pessoa 

física aos instrumentos internacionais de tutela dos referidos direitos e sua inserção 

nos diplomas constitucionais conferem, àquela, direitos fundamentais imediatamente 

aplicáveis nos planos de suas eficácias vertical e horizontal133.134 

 

2.1.2.2. O Direito no pós-positivismo 

 

Os traços próprios do direito humanístico, intensificados pela fenomenologia 

democrática, promovem alteração na organicidade técnica tradicionalmente estruturada 

do Direito. Inserem-se, no sistema jurídico, postulados vinculantes pela normatividade 

dos princípios, os quais, por sua vez, incitam uma revisão dos fluxos de interações das 

fontes formais pelo intercâmbio existente com as disposições do DIDH135. Verifica-se 

um novel balizamento para a hermenêutica jurídica e, até mesmo, a expansão da 

ciência ao se conferir autonomia a novos ramos espelhados às dimensões dos direitos 

humanos fundamentais. 

 

2.1.2.2.1. A aproximação do Direito com a Moral pelo viés da eficácia normativa dos 

princípios 

 

Promovendo um corte histórico a partir do período do positivismo jurídico136, 

fomentado pelo racionalismo reativo ao direito do medievo, a busca pela cientificidade 

do Direito se fez atrelada ao pressuposto metodológico formal, o qual abdicava do 

                                                           
133  PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 83. 
134  Interessante a abordagem de Flávia Piovesan, para quem: ”Se no período dos regimes ditatoriais a 

agenda dos direitos humanos era uma agenda contra o Estado, com a democratização os direitos 
humanos passam a ser também uma agenda do Estado - que combina a feição híbrida de agente 
promotor de direitos humanos e, por vezes, agente violador de direitos”. E mais: “[…] o sucesso da 
atuação do Estado, no que tange à consolidação da cidadania, está absolutamente condicionado à 
tarefa de repensar e reimaginar a atuação estatal sob uma nova lógica e referência. Essa referência 
é a concepção inovadora de cidadania inspirada na tríade ‘direitos humanos, democracia e Estado 
de Direito’, como termos interdependentes e inter-relacionados”. PIOVESAN, Flávia. Temas de 
Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 507. 

135  MOLINA, André Araújo. Teoria dos Princípios Trabalhistas. Aplicação do modelo metodológico 
pós-positivista ao Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. p. 20-21. 

136  Presente a partir do século XIX, conforme o professor Machado Neto, o positivismo jurídico se afina 
com o pensamento econômico liberal, tal como discorrido na presente pesquisa. MACHADO NETO, 
A. L. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 20. 



48 

 

convívio com axiomas morais137. Esse desenho filosófico-jurídico, como visto, 

harmonizava-se com o ideário liberal e, consequentemente, com o paradigma do 

Estado Liberal de Direito, o qual, sedento pela concretude do princípio da legalidade 

frente ao agir do ente estatal, prescindia do implemento da igualdade material. É a partir 

do fim da Segunda Guerra Mundial (por refluxo aos efeitos históricos, econômicos e 

sociais das duas batalhas “globais” vivenciadas mais intensamente na Europa), que se 

converte o vetor do Direito138. Então dirigido à organização do poder político e à 

catalogação dos direitos, liberdades e garantias individuais formais, transporta-se 

constitucionalmente o seu núcleo para a centralidade da pessoa humana139, conferindo 

uma finalidade ética fixada na consagração dos direitos humanos fundamentais, 

atrelados que são à primazia da dignidade do ser humano. 

A reaproximação do Direito à Moral, por meio da arquitetura humanística, 

é baseada no elo existente entre estes e a dignidade, pois patente “[…] o vínculo do 

conceito sistemático de direitos humanos com o conceito genealógico de dignidade 

humana”140.141 É pela compreensão de tal valor-fonte que se firma o liame de 

                                                           
137  A base do pensamento jurídico deveria ser restrita à estrutura legislativa posta e à sua interpretação 

lógica, almejando-se vedar a interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento humano. 
Nesse sentido, a teoria clássica de Hans Kelsen. MACHADO NETO, A. L. Compêndio de 
Introdução à Ciência do Direito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 42-47. 

138  Segundo André Araújo Molina: “A revisão do modelo jurídico legalista teve início após o fim da 2a 
Guerra Mundial, a partir da constatação fática de que as atrocidades cometidas pelo regime nazista 
estavam todas previstas na legislação ordinária alemã e tinham sido aprovadas segundo o 
procedimento legislativo formal. Entretanto, ao se analisar as condutas proeminentes do regime, por 
ocasião do julgamento de Nuremberg, chegou-se à conclusão que não somente as previsões das 
legislações ordinárias é que deveriam ser seguidas, principalmente quando elas conflitavam com os 
direitos fundamentais previstos nas constituições da época e com os direitos naturais. Avançou-se 
para dizer que os direitos constitucionais, que acenavam à moral, deveriam ser reintroduzidos no 
sistema jurídico, devendo os juízes reconhecerem força normativa às constituições, bem como a 
doutrina buscar um novo método para a sua adequada interpretação e aplicação”. Acresce: “Para 
os autores constitucionalistas, o objeto de interpretação do jurista deixa de ser apenas a legislação 
ordinária, somando-se a ela a Constituição, que, com força normativa, espraia-se e condiciona toda 
a legislação, a interpretação e a aplicação do direito, principalmente a partir do final do século XX”. 
MOLINA, André Araújo. Os direitos fundamentais na pós-modernidade. O futuro do Direito e do 
Processo do Trabalho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 32-33. 

139  Importante destacar que, desde o início do século XX, identificam-se declarações ou constituições 
com traços humanísticos (algumas no século XIX e, isoladamente, poucas remotas do século XVIII), 
como pontuamos em abordagem anterior. Entrementes, é na segunda metade do século XX que 
substantivamente se consolida – como epicentro do Direito –, pelo viés constitucional, a dignidade 
da pessoa humana, firmando os direitos humanos fundamentais como substrato legitimador do 
exercício do poder e orientador das relações públicas e privadas. Em tal sentido: PÉREZ LUÑO, 
Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 2013. p. 35-38. e 
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 82-83.  

140  HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa. Tradução de Denilson Luis Werle, Luiz 
Repa e Rúrion Melo. São Paulo: Unesp, 2012. p. 5. 

141  Por ‘Genealógico’, Habermas lançar seu pensar sobre as experiências da dignidade humana violada 
e que, por isso, promovem uma dinâmica conflituosa de indignação que dá um impulso renovado à 
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conexão entre a moral e o direito positivo142.143 

Em tal contexto, os princípios jurídicos, classicamente considerados como 

institutos portadores de valores – porém, na qualidade de fontes auxiliares de direito –, 

têm por reconhecido seu caráter vinculante; são coroados pela doutrina hodierna 

como espécie de norma, ao lado da regra144. Nessa qualidade vêm a consistir em 

                                                           
esperança de uma institucionalização global dos direitos humanos, ainda tão improvável. Acresce: 
“À luz dos desafios históricos, em cada momento são atualizadas outras dimensões do sentido da 
dignidade humana. Essas características da dignidade humana, especificadas em cada ocasião, 
podem levar tanto a uma maior exploração do conteúdo normativo dos direitos fundamentais 
assegurados, como ao descobrimento e à construção de novos direitos fundamentais. Com isso a 
intuição implícita no pano de fundo penetra de início a consciência dos atingidos e depois os textos 
do direito, para então ser conceitualmente articulada” (p. 14). E conclui: “A partir da função heurística 
da dignidade humana, revela-se também o vínculo lógico das quatro categorias de direitos 
conhecidos: os direitos fundamentais apenas podem resgatar politicamente a promessa moral de 
respeitar a dignidade humana de cada um se eles interagirem igualmente em todas as suas 
categorias”. HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa. Tradução de Denilson Luis 
Werle, Luiz Repa e Rúrion Melo. São Paulo: Unesp, 2012. p. 5, 14-15. 

142 “[…] a dignidade humana forma algo como o portal por meio do qual o conteúdo igualitário-universalista 
da moral é importado ao direito. A ideia de dignidade humana é a dobradiça conceitual que conecta a 
moral do respeito igual por cada um com o direito positivo e com a legislação democrática de tal modo 
que, na sua cooperação sob circunstâncias históricas favoráveis, pôde emergir uma ordem política 
fundamentada nos direitos humanos”. HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa. 
Tradução de Denilson Luis Werle, Luiz Repa e Rúrion Melo. São Paulo: Fundação Ed. da Unesp, 
2012. p. 17-18. 

143  O maior erro do positivismo foi seu divórcio incisivo com a moral, da justiça e do direito natural. Por 
isso veio a ser terra fértil para o totalitarismo. Os nazistas, que perseguiram Kelsen, valeram-se de 
vários postulados positivistas para justificar as atitudes pela legislação. Os ataques à dignidade da 
pessoa humana durante a 2a Guerra Mundial despertaram críticas ao positivismo, indicando a 
necessidade de uma reaproximação do Direito com a Moral. O mecanismo utilizado para tanto, 
segundo André Molina, foi o elevar de importância conferida aos princípios e aos direitos fundamentais 
previstos nas constituições do pós-guerra. MOLINA, André Araújo. Teoria dos Princípios 
Trabalhistas. Aplicação do modelo metodológico pós-positivista ao Direito do Trabalho. São Paulo: 
Atlas, 2013. p. 20-21. 

144  Na doutrina clássica, o princípio era visto como fonte secundária do direito, com função integrativa, 
interpretativa e, mesmo, normativa, contudo sempre supletiva quando omissa a legislação. Em tal 
sentido: PLÁ RODRIGUES, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. 3. ed. Tradução de 
Wagner Giglio. Tradução das atualizações de Edilson Alkmim Cunha. São Paulo: LTr, 2015. p. 47. 
O caráter normativo dos princípios, conforme concepção hodierna, é um dos marcos do pós-
positivismo jurídico, correspondendo a um ponto de aproximação do Direito Natural com o Direito 
Positivo e de rompimento com a antinomia clássica construída pelo positivismo liberal. Nos ensinos 
de Cristina Pardi, com a valorização dos princípios humanísticos, sua incorporação, explícita ou 
implícita em textos constitucionais, e o reconhecimento de sua força legal na segunda metade do 
século XX, fizeram com que ocorresse a aproximação do Direito e a Ética, do que resultou no 
chamado pós-positivismo. É nesse contexto que os princípios passaram a ser chamados de direitos 
fundamentais. PARDI, Elaine Cristina; GRIMONE, Marcelo José. A Trajetória dos Direitos Humanos. 
Direitos Humanos. In: ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan... et al. Direitos Humanos. 
Perspectivas e reflexões para o século XXI. São Paulo: LTr, 2014. p. 23. Ronald Dworkin, um dos 
principais juristas atuais desenvolvedores dessa teoria, é convincente ao afirmar que o Direito 
contém regras e princípios, a estes conferindo força normativa, principalmente quando, nos casos 
difíceis (hard cases), os juízes os invocam para tomar a decisão. DWORKIN, Ronald. Levando os 
direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 46-72. Para Paulo 
Bonavides, o tratamento jurídico conferido aos princípios pelo Direito, pode ser compreendido em 
três fases: a jusnaturalista, na qual possuíam conotação meramente ético-valorativa; a positivista, 
quando considerados normas programáticas; e a pós-positivista, e atual, que reconhece a sua 
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“mandados de otimização” destinados à maior aplicabilidade possível frente às 

possibilidades jurídicas e fáticas145. Mais ainda, por serem normas, ainda que sua 

efetividade seja elástica pela confluência limitadora das possibilidades, em essência, 

o seu descumprimento consiste em ato ilícito. 

Não por outra razão, o conjunto dos direitos do homem encarnam natureza 

principiológica e, por contemplar todas as suas dimensões, é efetivado de maneira 

interdependente e complementar; não se excluem reciprocamente quando em 

eventual conflito, como ocorre com as regras146. 

 

2.1.2.2.2. Os direitos humanos fundamentais como balizamentos para a 

hermenêutica jurídica 

 

A internacionalização dos preceitos humanos, sua constitucionalização, 

função legitimadora/finalística para as relações públicas e privadas e a eficácia 

normativa dos princípios, impõem uma readequação das fontes formais do direito 

presentes nos ordenamentos jurídicos internos pela interlocução com as aquelas 

                                                           
natureza normativa e consequente efeito vinculante. Desenvolve esse estudo destacando a 
contribuição de juristas como Del Vecchio, Boulanger, Larenz, Crisafulli, Müller, Dworkin, Bobbio e 
Alexy. Os princípios, nessa última fase, são considerados normas primárias, que dão organicidade 
ao sistema que contém as outras normas do ordenamento. Disto decorre o princípio da unidade do 
sistema jurídico, o que se afina com as mais recentes conquistas metodológicas da Nova 
Hermenêutica, trazendo o correlato princípio da unidade da Constituição, a despeito da sua eficácia 
e normatividade que abrange todo as partes do ordenamento, as quais permanecem. Essa unidade 
pode se firmar por ter, como vínculo, os princípios, já que possuem a mesma natureza das regras, 
qual seja, a de norma. Afasta-se a ideia de que os princípios não podem ser aplicados diretamente, 
senão por intermédio de normas ou em conjunto com elas. Pergolesi, mencionado pelo doutrinador, 
reafirma que, por serem normas em si mesmos, os princípios têm aplicação direta, ainda mais 
quando codificado ou constitucionalizado. Quadri, também invocado pelo jurista brasileiro, por fim, 
afirma que os princípios são normas primárias, porque são “[…] expressão imediata a vontade do 
corpo social” (p. 281), assim estando em relação direta com a autoridade que está na base do 
sistema. Já as secundárias consistiriam naquelas normas que são baseadas nos princípios, nos 
costumes e nas convenções. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São 
Paulo: Malheiros. 2016. p. 260-301. Já André Molina, destaca que a nota diferenciadora do pós-
positivismo (segundo o autor, termo utilizado e consagrado exclusivamente no Brasil) está nos 
princípios não serem extraídos da Moral, mas construídos a partir do direito positivo. MOLINA, André 
Araújo. Teoria dos Princípios Trabalhistas. Aplicação do modelo metodológico pós-positivista ao 
Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. p. 23. Vale, entrementes, ressaltar que Ronald Dworkin, 
segundo o mesmo professor André Molina, reconhece a existência de “[...] direitos anteriores a 
qualquer forma de legislação, com a forma de princípios de ordem moral, invocados na resolução 
dos casos difíceis, quando não há regra posta no direito positivo”. MOLINA, op. cit., p. 27. Por fim, 
ainda pertinente atrair toda a estruturação alusiva a dúplice dimensão dos direitos fundamentais 
(subjetiva e objetiva) exposta na nota nº 129. 

145 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. 
tiragem. São Paulo: Malheiros. 2015. p.  90. 

146 Ibid., p. 91-94. 
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de locus internacional, bem como a conformação interpretativa das normas para 

aplicação ao caso concreto. 

A adesão majoritária dos países do ocidente aos instrumentos 

internacionais de reconhecimento e tutela dos direitos humanos torna inafastável a 

qualidade de fonte formal e a necessidade de serem considerados na textura 

normativa do respectivo Estado, quer com status constitucional, em par com os 

direitos fundamentais, quer supralegal ou legal147, conforme as peculiaridades 

legislativas concernentes à absorção desses diplomas no ordenamento148. Por tal 

razão, quando da ocorrência de conflitos entre normas de mesma hierarquia, deve-se 

aplicar o princípio pro homine, por meio da teoria do diálogo das fontes, em harmonia 

com o Estado Constitucional e Humanista de Direito, privilegiando a disposição mais 

benéfica ao ser humano149.  

A estrutura posta abala os mecanismos tradicionais de execução da 

hermenêutica jurídica e de aplicação da norma150, porque imperioso o balizamento 

                                                           
147  No Brasil, o STF fixou que as disposições internacionais de direitos humanos ratificadas pelo Brasil, 

têm escopo supralegal, tendo em vista o procedimento editado pela Emenda Constitucional n. 
45/2004 para consagração, dos referidos direitos, como norma constitucional. Ressalva doutrinária 
conforme nota de rodapé nº 112, à p. 43 deste trabalho. 

148  Destaque-se que, pela Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho elaborada 
pela Conferência Internacional do Trabalho em 1998 (órgão da  OIT), aqueles relativos à liberdade 
de associação e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, à eliminação de todas 
as formas de trabalho forçado ou obrigatório, à abolição efetiva do trabalho infantil e à eliminação 
da discriminação em matéria de emprego e de profissão, devem ser observados pelos países 
membros independentemente de ratificação, pois, ao aderir livremente à OIT, aceitaram os 
princípios e direitos constantes na Constituição e na Declaração da Filadélfia. OIT – Organização 
Internacional do Trabalho. Gabinete para a Cooperação do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade de Portugal. Documentos fundamentais da OIT. 2007. Disponível em:  
<http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/constitucao.pdf>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 

149  Aplicação da norma mais benéfica ao ser humano. Princípio nuclear do DIDH, cristalizado no art. 19, 
item 8º da Constituição da OIT. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. 
São Paulo: LTr, 2016. p. 64. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de Direitos Humanos. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. p. 55. MARTINAZZO, Waleska M. Piovan. A atividade Normativa da OIT relativa 
ao meio ambiente do trabalho e suas repercussões no direito interno. Rio de Janeiro: Multifoco, 
2014. p. 168. PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 58. 
FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Direitos Humanos dos Trabalhadores. In: ALVARENGA, Rúbia 
Zanotelli de. Direitos Humanos dos Trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016. p. 22. 

150  Tradicionalmente, são reconhecidos os seguintes métodos interpretativos: gramatical ou literal, 
histórico, sistemático, teleológico, lógico (raciocínio analógico, dedutivo, indutivo etc.), restritivo ou 
ampliativo. BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do direito. Tradução de Maria Ermantina de Almeida 
Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 331-332. Já quanto ao “novo Estado de 
Direito” – qualificação efetuada por Paulo Bonavides –, cuja base se assenta na materialidade e 
preeminência dos princípios, tem-se – nestes – os pontos axiológicos de alto destaque e prestígio 
a fundamentar a hermenêutica jurídica, o que torna ultrapassada a doutrina positivista de 
compreensão do Direito como mero sistema de leis, com total exclusão dos valores, ou seja, com 
ignorância completa da dimensão axiológica dos princípios. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros. 2016. p. 295. 
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consoante os valores humanísticos fundamentais, buscando sua máxima efetivação. 

O conteúdo e o sentido da norma destinados à solução do conflito no caso concreto 

devem orientar-se pelo mandamento otimizante da dignidade da pessoa humana, e 

conformarem-se, pela conjugação dos princípios constitucionais e dos valores 

presentes nos diplomas extranacionais aplicáveis, à concretização do arquétipo 

multidimensional dos direitos humanos (universais, interdependentes e inter-

relacionados), sob pena de violação dos preceitos internacionais, de incorrer em 

inconstitucionalidade ou ilegalidade, deslegitimando a solução jurídica por não 

atendimento à sua finalidade última. 

 

2.1.2.2.3. Os direitos humanos e a expansão dos ramos autônomos da ciência 

jurídica 

 

A concretização da dignidade da pessoa humana, no molde dinâmico e 

sempre crescente dos direitos humanos, apresenta-se ainda como fator 

desenvolvimentista do próprio Direito, fazendo surgir novos ramos jurídicos 

compatibilizados à identificação e compreensão das dimensões humanísticas.  

Iniciando-se revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX, possível se 

destacar dois momentos de grande estruturação e inflexão do Direito: o primeiro, 

marcado pelo surgimento do Estado Liberal, cuja matriz cultural básica é o “liberalismo 

individualista”; e o segundo, caracterizado pelos processos de democratização e 

socialização, a partir da segunda metade do século XIX, porém firmado na segunda 

metade do século XX, reflexo do despontar do Estado Social151. No primeiro, os ramos 

jurídicos são caracterizados pela incomunicabilidade com as ideias de justiça social, 

igualitarismo, inclusão social e democratização do Estado e da sociedade, porque 

permeado pela diretiva individualista152.153 

                                                           
151  Essas são as lições ministradas por Maurício Godinho Delgado, em prefácio elaborado em obra 

da professora Rúbia Zanotelli151, em análise qualificada do desenvolvimento do Direito. Vincula, 
como não poderia deixar de ser, a filosofia jurídica – com seus reflexos nos processos de 
regulação –, à ideologia preponderante em cada época do Direito Ocidental. ALVARENGA, Rubia 
Zanotelli de. O Direito do Trabalho como Dimensão dos Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 
2009. p. 11. 

152  Ibid., p. 11. 
153  Conjunturalmente, ainda no dizer de Maurício Godinho, tinha-se: “[…] Direito Civil individualista e 

formalista tradicional, o Direito Comercial estritamente liberal, o Direito Constitucional de cúpula, 
regente de um teatro de elites, alienado das questões e da vida econômica e social das grandes 
maiorias da população. É o período também caracterizado por concepção fundamentalmente 
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O segundo período é marcado pela íntima imbricação do Direito com os 

ideais de justiça social. É nesse período, pois, que surgem novos ramos jurídicos 

como o Direito do Trabalho, individual e coletivo, o Direito à Seguridade Social; em 

seguida, o Direito Consumerista e, em momento mais recente, o Direito Ambiental. 

Os ramos tradicionais também sofrem transformação, incorporando 

crescentemente um modelo comprometido com a promoção dos ditames ausentes 

no primeiro154. Surge um novo Direito Econômico, intervencionista, estratégico, 

social, em coexistência com o Direito Comercial; um novo Direito Civil com noções 

ampliadas de responsabilidade civil, com noções de dano moral, boa fé objetiva, 

função social do contrato, função social da propriedade, abuso de poder, abuso de 

direito; um Direito Constitucional firmado na prevalência da dignidade da pessoa 

humana. Firma-se uma nova estrutura do Direito contemplativa do conjunto de 

princípios, regras e institutos, todos com eficácia normativa155. 

                                                           
positivista do Direito, compreendido como simples produto composto de regras formais, inteiras e 
acabadas, entregues por um parlamento censitário e excludente às instituições estatais 
desenhadas para vê-las observadas no meio socioeconômico”. ALVARENGA, Rubia Zanotelli de. 
O Direito do Trabalho como Dimensão dos Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2009.  p. 11. 

154  Estabelece-se um “[…] novo paradigma de concepção filosófica e estrutural do Direito, de modo 
a idealizar e efetivar as decisivas ideias de justiça social, igualitarismo, inclusão das grandes 
maiorias, democratização das diversas modalidades de existência e exercício de poder, etc […]”. 
ALVARENGA, op. cit., p. 12. 

155  No dizer de Maurício Godinho, sedimenta-se um “[…] novo Direito Constitucional, com a 
prevalência da pessoa humana, a preponderância da ótica social sobre a individual, a estratégica 
subordinação da propriedade à sua função socioambiental, os diversos instrumentos jurídicos e 
institucionais de inclusão socioeconômica e de democratização das sociedades civil e política, 
além de outros exemplos. É também dessa fase a elaboração de nova concepção estrutural do 
Direito, compreendido como complexo de princípios, regras e institutos, todos com força 
normativa, observada, inclusive, se necessário, a prevalência dos princípios no conjunto do 
sistema jurídico”. ALVARENGA, op. cit., p. 12. Nesse sentido, de igual forma, os ensinos de Paulo 
Bonavides. Com lastro em Frederick Müller (na Alemanha) e em Ronald Dworkin (EUA e 
Inglaterra), vaticina que, a partir da natureza normativa dos princípios, estes se transmudam em 
efetivas “[...] normas-valores com positividade maior nas Constituições do que nos Códigos; e por 
isso mesmo providos, nos sistemas jurídicos, do mais alto peso, por constituírem a norma de 
eficácia suprema” (p. 282). Mais adiante, afirma que os princípios são as normas-chaves de todo 
ordenamento, os quais, como diz lecionar Agostín Gordillo – jurista argentino –, estabelecem “[...] 
uma direção estimativa, em sentido axiológico, de valoração, de espírito (…). O princípio exige 
que tanto a lei como o ato administrativo lhe respeitem os limites e que além do mais tenham o 
seu mesmo conteúdo, sigam a mesma direção, realizem o seu mesmo espírito”. Acresce: “Sendo 
esses princípios, no entendimento do mesmo autor, uma fonte material básica e primária, com 
ascendência hierárquica sobre a lei e o costume, ‘com virtualidade para matizá-los, com força 
para gerá-los, com potencialidade para invalidá-los’, acabam por se converter, sem sombra de 
dúvida, numa ‘superfonte’, porquanto, refere ainda, ‘podem ser fonte das mesmas fontes’ [...]”. 
Enfim, conclui: “Fazem eles (os princípios) a congruência, o equilíbrio e a essencialidade de um 
sistema jurídico legítimo. Postos no ápice da pirâmide normativa, elevam-se, portanto, ao grau de 
norma das normas, de fonte das fontes. São qualitativamente a viga-mestra do sistema, o esteio 
da legitimidade constitucional, o penhor da constitucionalidade das regras de uma Constituição”. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros. 2016. p. 
293-294 e 301. 
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A estruturação sistemática do direito humanístico, com centralidade na 

dignidade da pessoa humana, ressignificou o Direito, conferindo-lhe novos 

contornos filosóficos, hermenêuticos e políticos, legitimadores e diretivos das 

relações públicas e privadas, nos planos interno e externo das interações estatais. 

Sobreleva-se, então, a necessidade de se analisar os direitos humanos 

fundamentais sociais, direitos de segunda dimensão, seu conteúdo, sua amplitude 

e eficácia vinculante, como postulados imprescindíveis à efetivação da dignitatis 

humanae156. 

 

2.2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E SUA RELEVÂNCIA NA 

CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

No desenvolvimento sistemático dos Direitos Humanos, a concepção 

quanto à existência de um composto de direitos materializadores de um valor 

próprio do ser humano, qual seja, a sua dignidade, consiste em ponderação 

relativamente recente, mais precisamente da segunda metade do século XX, 

exatamente como fruto da constatação do seu contínuo desenvolvimento no curso 

da história, sensível às crises vivenciadas pela maior parte da humanidade em 

decorrência da violação de valores a si imanentes157. 

Como preceito norteador do conjunto jurídico-tutelar humanístico, eleva-

se perquirir a dimensão apreendida pelo princípio da dignidade da pessoa humana 

para, então, compreender a imprescindibilidade dos direitos sociais para sua plena 

efetivação e o alcance da sua eficácia normativa, não obstante a maior 

sensibilidade desses direitos às variações econômicas e sociais que podem 

acometer determinada sociedade. Mais ainda. Impõe-se o garantir do direito ao 

trabalho decente, inclusive como lastro fundante adicional a reivindicar efetividade 

do direito à saúde mental do trabalhador e do meio ambiente psicologicamente 

hígido na dinâmica da relação laboral como, inclusive, faz-se presente pelo 

desenho estrutural da Constituição Brasileira de 1988. 

 

                                                           
156  Tradução do latim: dignidade humana. 
157  HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa: um ensaio. Tradução de Denilson Luiz 

Werle, Luiz Repa e Rúrion Melo. São Paulo: Unesp, 2012. p. 7-37. 
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2.2.1. A construção principiológica da dignidade da pessoa humana e a 

dimensão social como fator para sua efetividade 

 

A dignidade da pessoa humana, enquanto expressão designativa de um 

atributo intrínseco de todo e qualquer ser humano158 é sentença firmada 

substantivamente no período do pós-Segunda Guerra Mundial, em face do clamor 

promovido reativamente às atrocidades praticadas contra a pessoa durante o 

referido conflito. 

No entanto, seu valor nuclear é presente em todas as fases de 

desenvolvimento do direito humanístico, pois, em essência, era, e ainda é, a percepção 

de violação ao direito de ser dignamente considerado pelo outro, a força motriz de 

insurgência promotora da consecução multidimensional dos direitos humanos 

manifestada frente às arbitrariedades e opressões marcadas no curso da história. Ainda 

quando do promover do pensamento liberal nos séculos XVIII e XIX, ao fundo se 

encontrava o desejo de tratamento digno frente ao agir do Estado, mesmo que o alcance 

da efetividade dos direitos aclamados ficasse restrito a uma parcela da sociedade159. 

No final do século XIX e início do século XX, o cenário explicado se torna 

mais proeminente. As crises econômicas globais experimentadas e a própria 

                                                           
158  Expressão manejada por Ingo Sarlet para abarcar, na ideia de dignidade, uma percepção mais 

ampla que a de mero elemento da natureza humana, como se fosse apenas um atributo físico. 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 53. 

159  Habermas destaca que o conceito de dignidade humana, na sua feição jurídica, não aparece nas 
declarações clássicas de direitos humanos do séc. XVIII, nem nas codificações do séc. XIX. Os 
documentos de fundação das Nações Unidas, de 1948, entrementes, faz a vinculação dos direitos 
humanos com a dignidade humana, ao que conclui o autor, com certeza em “[…] resposta evidente 
aos crimes de massa cometidos sob o regime nazista e aos massacres da Segunda Guerra Mundial” 
(p. 10). Única exceção apontada pelo autor seria a referência realizada pela Constituição de 
Frankfurt, em março de 1849, no seu §139, ao respeito à dignidade humana, mesmo em se tratando 
de um criminoso. O dispositivo foi inserido dentro de um contexto de discussão quanto à abolição 
da pena de morte e da punição corporal. Entrementes, essa constituição, fruto da primeira revolução 
burguesa na Alemanha, não chegou a entrar em vigor. De toda sorte, a assimetria histórica entre a 
remissão jurídica aos direitos humanos (que remonta ao séc. XVII) e à dignidade humana 
(intensamente operada no século XX) permanece digna de nota. Não obstante, o aparecimento do 
conceito jurídico de dignidade da pessoa humana não veio a realizar uma retrospectiva da carga 
moral presente na essência dos direitos humanos, porquanto, desde o princípio, ainda que de forma 
implícita, existia o vínculo entre os conceitos referidos (direitos humanos e dignidade). Os direitos 
humanos surgem, primeiro, como oposição à arbitrariedade, opressão e humilhação, de forma que, 
o apelo aos direitos humanos, alimenta-se da indignação dos humilhados pela violação da sua 
dignidade. HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa: um ensaio. Tradução de 
Denilson Luiz Werle, Luiz Repa e Rúrion Melo. São Paulo: Unesp, 2012. p. 10-11. 
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crueldade das guerras160 revelaram que, para uma concreta dignidade161, à par dos 

direitos de liberdade, igualdade perante a lei, propriedade e dos civis e políticos, era 

inarredável admitir, com a mesma carga de relevância humanística, novos direitos 

materializadores do viver com qualidade, na completude das potencialidades do ser 

humano e no contexto de uma sociedade capitalista globalizada162. 

Impõe-se, então, compreender ser, o fundamento axiológico dos direitos 

sociais, econômicos e culturais, o mesmo dos direitos civis e políticos, a saber: a 

dignidade da pessoa humana163 a qual, dentro de uma perspectiva antrópica, 

atribui a cada pessoa humana a prerrogativa de autodeterminar-se 

                                                           
160  Sobre o contexto de crise econômica experimentada no início do século XX, vide CARDOSO, Luisa 

Rita. Período entreguerras. Info Escola. Disponível em: 
     <http://www.infoescola.com/historia/periodo-entreguerras/>. Acesso em: 29 jan. 2018. As 

conturbações vivenciadas pela sociedade, sejam econômicas, sociais ou políticas, correspondem à 
característica fático-histórica que permite o desenvolvimento sempre constante dos direitos 
humanos. Não por outra razão, a afirmação de Norberto Bobbio, na obra A Era dos direitos, quanto 
à constância progressista desses preceitos (vide nota de referência nº 116 deste trabalho). Já nas 
palavras do próprio Habermas: “À luz dos desafios históricos, em cada momento são atualizadas 
outras dimensões do sentido da dignidade humana. Essas características da dignidade humana, 
especificadas em cada ocasião, podem levar tanto a uma maior exploração do conteúdo normativo 
dos direitos fundamentais assegurados, como ao descobrimento e à construção de novos direitos 
fundamentais. Com isso a intuição implícita no pano de fundo penetra de início a consciência dos 
atingidos e depois os textos do direito, para então ser conceitualmente articulada”. HABERMAS, 
Jürgen. Sobre a constituição da Europa: um ensaio. Tradução de Denilson Luiz Werle, Luiz Repa 
e Rúrion Melo. São Paulo: Unesp, 2012. p. 14. Na visão filosófica e política de Hannah Arendt, “[...] 
os direitos humanos são um construído e vieram sendo conquistados ao longo de décadas e 
séculos”. ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Antissemitismo, imperialismo, 
totalitarismo. 5. reimpressão. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2017. p. 18. 

161  Expressão esta que, por si, já revela o descompasso do pensamento econômico liberal pelo seu 
distanciamento com a realidade social. No dizer de Platon Neto: “[...] debaixo de uma suposta 
benéfica abstração, havia um sujeito de direitos humanos sem uma identidade concreta. As 
determinações humanas reais eram ‘sacrificadas no altar do homem abstrato, sem história nem 
contexto’”. AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A Justiciabilidade dos Direitos Sociais nas 
Cortes Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 2017. p. 45. Como já mencionado, essa é a 
percepção de Norberto Bobbio ao destacar o intenso desenvolvimento dos direitos humanos quando 
da passagem do homem abstrato ao homem concreto. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 
Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7. tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p.8. 

162  Amartya Sen, economista Indiano e prêmio Nobel em Ciências Econômicas em 1998 pela sua 
contribuição à teoria da decisão social e do “welfare state” (vide: WIKIPÉDIA – A enciclopédia livre. 
Amartya Sen. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen>. Acesso em: 29 jan. 2018.), 
indica, como liberdade instrumental essencial à efetiva liberdade global, as oportunidades sociais que 
a sociedade promove “[...] nas áreas de educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade 
substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades são importantes não só para a condução da 
vida privada (como por exemplo levar uma vida saudável, livrando-se de morbidez evitável e da morte 
prematura), mas também para uma participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas”. 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. 5. reimp. Tradução de Laura Teixeira Motta. rev. 
Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 58-59. 

163  A pretensão universalista dos direitos humanos se assenta na base axiológica da dignidade da 
pessoa humana, porque valor intrínseco à condição humana, promotora de um “mínimo ético 
irredutível”. AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A Justiciabilidade dos Direitos Sociais nas 
Cortes Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 2017. p. 78. 
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conscientemente, com o devido respeito por parte do outro164. 

Exatamente por consistir no lastro validador dos direitos humanos 

fundamentais, a busca pelo conceito de dignidade humana, a despeito do seu caráter 

jurídico-normativo aberto e das dificuldades que se possa enumerar165, tem 

importância para a visualização do seu alcance, como igualmente para se promover 

a concretização do comportamento dos sujeitos, em suas relações, de maneira a 

promovê-la e a protegê-la.166 Esse é o entendimento que subjaz do art. 1º da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), quando afirma que todos os 

homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos; dotados de razão e 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade (resgate 

das premissas basilares do pensamento Kantiano).167 

Nessa senda, a dignidade caracteriza-se pela não submissão da pessoa 

humana ao tratamento equivalente à de um objeto, sua antítese; não se compatibiliza 

com a aniquilação da autodeterminação consciente reconhecida nas relações 

intersubjetivas comunitárias168.  

                                                           
164  No ensino de Ingo Sarlet, o elemento nuclear da dignidade, de matriz kantiana, é a autonomia e o 

direito de autodeterminação da pessoa (de cada pessoa). SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da 
Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 54. 

165  Ingo Sarlet destaca, dentre essas dificuldades, a natureza polissêmica da expressão designativa e o 
dado de fazer remissão a qualidade inerente a todo e qualquer ser humano (o que dificulta uma 
compreensão jurídico-normativa satisfatória). Por isso mesmo, frise-se, conforme suas lições, que a 
dignidade não tem sua existência vinculada ao reconhecimento pelo Direito ou à medida em que este 
a reconhece, pois cuida de um valor próprio da pessoa humana, do ser humano como tal. Não 
obstante, a relevância de se estabelecer um conceito, com seus contornos basilares, subsiste, seja 
considerando as hipóteses fáticas de sua violação ou o desiderato de preservação, prevenção. 
SARLET, op. cit., p. 48-52. 

166  A dignidade humana, em última análise, imprime-se como comportamento, na relação intersubjetiva 
firmada no âmbito da comunidade, pois, como atributo intrínseco da pessoa humana, estende-se a 
todas as outras; nessa condição devem viver comunitariamente. Sua compreensão se opera na 
perspectiva relacional e comunicativa; uma efetiva co-humanidade de cada indivíduo. SARLET, Ingo 
Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 62-65. Como base para os direitos 
humanos, envolve a consideração do homem como ente individual, mas também como ente social. 
AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A Justiciabilidade dos Direitos Sociais nas Cortes 
Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 2017. p. 47-48. 

167 SARLET, op. cit., p. 53-54. 
168  Referindo-se à doutrina de Dworkin, em sua obra El domínio de la vida (p. 306-307), Ingo Sarlet 

informa que o doutrinador inglês “[...] acaba reportando-se direta e expressamente à doutrina 
de KANT, ao relembrar que o ser humano não poderá jamais ser tratado como objeto, isto é, 
como mero instrumento para realização dos fins alheios, destacando, todavia, que tal postulado 
não exige que nunca se coloque alguém em situação de desvantagem em prol de outrem, mas 
sim, que as pessoas nunca poderão ser tratadas de tal forma que se venha a negar a 
importância distintiva de suas próprias vidas”. Isso, no entanto, não quer dizer que o homem 
não possa ser “instrumentalizado”, como ocorre quando uma pessoa trabalha em benefício de 
outra, mas, segundo o pensamento Kantiano, “o homem constitui um fim em si mesmo, não 
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“O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela 
vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições 
mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver 
limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em 
direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e 
minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa 
humana […]”.169 

  

Noutros termos, considerando uma visão afirmativa, ainda que não 

esquecendo se tratar de um atributo próprio da condição humana que se encontra em 

constante processo de desenvolvimento, tem-se por 

 

“[...] dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida e em 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 contra todo 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, mediante o devido respeito aos demais seres 
que integram a rede da vida”170. 

 

Não por outra razão, sem embargo da multimensionalidade do princípio 

da dignidade humana171, sua relação íntima para com os direitos fundamentais vem 

a designá-los, todos eles, como elementos propiciadores das condições de sua 

autodeterminação172. Com essa arquitetura, a eficácia normativa da dignidade 

humana como direito em si, estabelecida no campo do encontro humano e geradora 

de uma liberdade ética (prisma intersubjetivo, social e comunicativo da dignidade) 

                                                           
devendo servir […] simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade”. 
Nessa esteira, “[…] o critério decisivo para a identificação de uma violação da dignidade humana 
passa a ser (pelo menos em muitas situações, convém acrescer) o do objetivo da conduta, isto 
é, a intenção de instrumentalizar (coisificar) o outro”. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da 
Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 60-61. 

169 Ibid., p. 69. 
170 Ibid., p. 70-71. 
171  Dimensão ontológica, relativa ao ser humano como um todo, não exclusivamente na sua 

compleição biológica; dimensão histórico-cultural, porque resultante das experiências de 
diversas gerações e da humanidade como um todo (este o traço antropológico constante que, 
embora relativo, possui caracteres tendencialmente universais); a dupla dimensão objetiva e 
subjetiva, como condição de princípio e norma embasadora de direitos fundamentais; além da 
dimensão ecologicamente inclusiva, voltando seu alcance protetivo para a natureza não 
humana. SARLET, op. cit., p. 69-71. 

172 Ibid., p. 58. 
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ou enquanto lastro legitimador dos direitos fundamentais173 174, estabelece limites e 

tarefas ao Estado e à comunidade (pessoas e coletividades)175, extraindo-se – dessa 

característica – seu efeito irradiante e vinculativo sobre a relações privadas176.177 

A miséria, a pobreza e os efeitos deletérios que irrompe à incolumidade do 

ser humano, flagrantemente não promovem efetiva liberdade, igualdade e, muito 

menos, a aquisição e o exercício do direito de propriedade; ademais, compromete o 

mister qualificado dos direitos civis e políticos.  

Na medida em que os direitos humanos de 1ª dimensão vêm a limitar o agir 

do Estado para que se façam respeitados vértices da pessoa em sua individualidade, 

os direitos sociais, econômicos e culturais vêm a lhe estabelecer uma pauta para agir, 

                                                           
173  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 65.  
174  Para George Marmelstein “[…] os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas 

à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional 
de determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua importância axiológica, fundamentam 
e legitimam todo o ordenamento jurídico”. MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos 
Fundamentais. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 18. 

175  Limite para a atividade dos poderes públicos; tarefa (prestação) imposta ao Estado para que guie suas 
ações de modo a preservar e promover a dignidade da pessoa humana (criando condições que 
possibilitem o seu pleno exercício). A dignidade concreta, logo, é dependente da ordem comunitária, 
pois, total ou parcialmente, o indivíduo depende do Estado ou da comunidade para a realização de 
suas necessidades básicas existenciais. Entendida a dignidade na sua composição binária de limite e 
tarefa, manifesta-se na efetivação da autodeterminação e na necessidade de se promover assistência 
(proteção) quando fragilizada ou, até mesmo, inexistente. Dependendo da situação concreta, a 
perspectiva assistencial (protetiva) pode mesmo vir a prevalecer sobre a dimensão autonômica da 
pessoa (hipótese, por exemplo, de nomeação de um curador). De mais a mais, a dignidade como 
limite e tarefa guarda sintonia com a sua dimensão objetiva, porque um feixe de deveres de proteção 
estatais, com medidas de natureza organizacional e procedimental, e com a sua dimensão subjetiva, 
vez implicar no reconhecimento de um conjunto de direitos fundamentais de caráter defensivo 
(negativo) e prestacional (positivo). SARLET, op. cit., p. 57-58 e 92. 

176  Todos os órgãos, funções e atividades estatais, portanto, encontram-se vinculadas à dignidade da 
pessoa humana, pois têm o dever de respeito e proteção. Evidente, pois, o alcance de tal 
normatização sobre o Estado, como sobre terceiros, outros particulares e, até mesmo, em face de 
manifestações de poderes sociais. Mais ainda. A própria eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações entre os particulares tem, em um dos seus amparos, a dignidade da pessoa humana; com 
tal fundamento, vinculam os particulares nas relações entre si, pois aquela é irrenunciável. Conforme 
dizer de Jörge Neuner, mencionado por Ingo Sarlet, em termos de uma eficácia vinculante da 
dignidade, “não importa de quem é a bota que desferiu o chute no rosto do ofendido”. SARLET, Ingo 
Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 90-92.  

177  Ainda sobre a eficácia horizontal do princípio da dignidade e, por corolário, dos direitos 
fundamentais, prescreve Ingo Sarlet: “[…] há muito já se percebeu - designadamente em face da 
opressão socioeconômica exercida pelos assim denominados poderes sociais - que o Estado nunca 
foi (e cada vez menos o é) o único e maior inimigo das liberdades e dos direitos fundamentais em 
geral. Que tal dimensão assume particular relevância em tempos de globalização econômica, 
privatizações, incremento assustador dos níveis de exclusão e o aumento do poder exercido pelas 
grandes corporações, internas e transnacionais (por vezes, com faturamento e patrimônio - e, 
portanto, poder econômico - maior que o de muitos Estados), embora não se constitua em objeto 
desta investigação, não poderia passar desapercebido e, portanto, merece ao menos este breve 
registro”. Ibid., p. 91. 
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uma agenda com objetivos a serem cada vez mais efetivados, legitimadores do 

exercício do seu poder e que detêm natureza própria dos direitos humanos178.179 

Assim é que, nas primeiras décadas do século XX e se prolongando pela 

segunda metade desse mesmo século, cartas constitucionais e documentos 

internacionais, com maior intensidade, passam a consagrar direitos de caráter 

social, econômico e cultural como fundamentais, revelando a percepção de sua 

necessária implementação como requisito indispensável à promoção da dignidade 

material humana180.181 

Irrompe-se a produção das normas consagradoras mencionadas e a partir 

do instante em que reconhecidas e inseridas nos ordenamentos internos dos Estados, 

pela ratificação das regulações internacionais ou pela inserção nos documentos 

constitucionais, sua vinculação normativa se afigura inafastável182. 

                                                           
178  Ingo Sarlet defende existir uma bilateralidade nos direitos humanos de primeira e segunda 

dimensões, fomentadora de deveres positivos (prestacionais) e negativos (de defesa). Demonstra 
que, apesar dos direitos econômicos, sociais e culturais – DESC, implicarem, ordinariamente, em 
prestações pelo sujeito obrigado (em regra, o Estado), também estabelecem o dever de garantia do 
exercício desses direitos; além disso, registra existirem, dentre os DESC, aqueles eminentemente 
geradores de imputação negativa, como é o caso do direito de greve e de exercício da liberdade 
sindical. Por outro viés, agora analisando os aspectos econômicos para realização desses direitos, 
registra, com precisão, os elevados custos que muitas vezes são presentes para a implementação 
e garantia dos direitos de primeira dimensão (investimentos necessários para que se possa, a 
exemplo, garantir o direito de liberdade em suas várias manifestações), o que revela, de igual forma, 
a onerosidade, desmistificando a ideia de ser, esta, característica exclusiva dos direitos sociais. 
SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um 
balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988.  Revista do Instituto de Hermenêutica 
Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo Horizonte, 
2008, p. 163-206. 

179  Na premissa científica dos DESC serem imanentes à dignidade de cada pessoa, à sua 
autodeterminação, à autonomia pessoal e que implica no direito ao desenvolvimento da 
personalidade de cada pessoa, Ingo Sarlet, Platon Neto, Paulo Bonavides, Flávia Piovesan, Rubia 
Zanotelli, George Marmelstein, Antonio Perez Luño, Eros Roberto Grau, entre outros são 
categóricos em afirmar a fundamentalidade dos direitos sociais (vide obras dos mencionados 
autores já especificadas nesta pesquisa). 

180  Além das menções já desenvolvidas sobre a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de 
Weimar de 1919, a DUDH de 1948 e os PIDCP – PIDESC de 1966 no tópico 1 deste capítulo, 
igualmente a Proclamação de Teerã, adotada na Conferência Internacional de 1968 – em seu art. 
13, e a Declaração de Viena de 1993 – art. 5 –, de forma expressa, adotam a indivisibilidade dos 
direitos humanos, enunciando a impossibilidade de realização dos direitos civis e políticos sem a 
consecução dos direitos sociais, econômicos e culturais. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA 
USP. Universidade de São Paulo. Proclamação de Teerã – 1968. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Conferências-de-Cúpula-das-Nações-Unidas-
sobre-Direitos-Humanos/proclamacao-de-teera.html>. Acesso em: 29 jan. 2018. e CONFERÊNCIA 
de Direitos Humanos - Viena – 1993. Direitos Humanos netDh. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html>. Acesso em: 29 jan. 2018.  

181  AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A Justiciabilidade dos Direitos Sociais nas Cortes 
Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 2017. p. 78 

182  Nos ensinos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a Corte Europeia de Direitos Humanos já decidiu 
serem judiciáveis os direitos sociais, econômicos e culturais, até mesmo por não se conceber uma 
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Nessa esteira, e exatamente por serem – os direitos humanos – frutos da 

irresignação pelo estado de carência dos valores que lhes são imanentes em 

determinado momento histórico, o maior desafio encontrado, à par da normatização é 

a sua implementação, independentemente da dimensão em que determinada vertente 

da dignidade venha a se consagrar183.184 

Dificuldade maior se manifesta, quanto a tal objetivo, com os direitos 

sociais, exatamente por, num primeiro estágio, importar em investimentos para o 

Estado, norteando e estabelecendo os traçados elementares para a condução fiscal 

e orçamentária185. Diz-se “num primeiro estágio” porque, inserido no quadrante do 

paradigma constitucional do Estado Social e Democrático de Direito e na arquitetura 

jusfilosófica do pós-positivismo, a dimensão objetiva186 dos direitos humanos abraça 

as relações privadas, constrangendo-as à observância dos seus preceitos como 

derivação vinculante do próprio preceito da dignidade humana, sob pena de ilicitude. 

A essência de direito subjetivo que se confere aos direitos sociais (a qual 

                                                           
distinção clara entre estes e os direitos civis e políticos. MELLO, Celso A. A proteção dos direitos 
humanos sociais nas Nações Unidas. Interesse Público. Porto Alegre, n. 14, abr. - jun. 2002, p. 58-59. 

183 Quanto a ser, a implementação, o grande desafio dos direitos humanos: BOBBIO, Norberto. A Era 
dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7. tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 13.  

184 Tal a característica que imprime, aos direitos humanos fundamentais, a natureza de princípios, 
entendido estes na fórmula conceitual de Robert Alexy como mandados de otimização, cuja a busca 
pela sua máxima efetividade encontra anteparo nos limites das possibilidades fáticas e jurídicas 
incidentes conforme o caso concreto. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 90-91 e 99 
(nota de rodapé nº 44). Nesse sentido é que afirma Saulo Lindorfer, estar a efetividade dos direitos 
sociais, vinculada ao contexto histórico de desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade 
(PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde. Regime jurídico, políticas públicas e 
controle judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 40-41), o que não lhes retira a qualidade 
de elementos integrantes do conjunto mínimo necessário à concretude da dignidade da pessoa 
humana, conforme leciona Tallita Massucci (TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do 
empregado como direito fundamental e sua eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 
2011. p. 48) e Ingo Sarlet (vide SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e 
Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2015. p. 135-142). 

185 A atuação estatal expressa-se na realização de investimento, e não no estabelecimento de custos, 
porquanto, os direitos humanos/fundamentais sociais, a rigor, apresentam-se como um segundo 
nível de direcionamento ao agir do Estado (considerando-se, como tal, os direitos de defesa), porque 
o vincula a objetivos consagrados nas Constituições promotores do desenvolvimento social, 
econômico e cultural. Da mesma forma se processa relativamente aos direitos de 3ª dimensão, em 
especial ao meio ambiente saudável, incluído o do trabalho. Nessa vertente, Antonio Perez Luño, 
em PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 
2013. p.17; e Ingo Sarlet, em SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos 
Fundamentais: contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 
1988.  Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo 
Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008, p. 163-206. 

186  Sobre esse conceito, maior detalhamento será realizado no capítulo II – Saúde do trabalhador. 
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lhe qualifica à aplicação imediata187) é revelada, tanto pela força normativa 

difundida pelo valor dignificante que assegura um espaço de autonomia pessoal 

realizada formal e materialmente188, quanto pela satisfação dos requisitos 

configuradores da referida pretensão subjetiva189 no conteúdo de juridicidade190 e 

                                                           
187  Platon Neto destaca algumas posições doutrinárias contrárias a tal assertiva, em especial, obras de 

Fernando Atria, Thomas Marshall e Ernst-Wolfgang Böckenförde. AZEVEDO NETO, Platon Teixeira 
de. A Justiciabilidade dos Direitos Sociais nas Cortes Internacionais de Justiça. São Paulo: 
LTr, 2017. p. 32 (nota de rodapé nº 23). 

188  Os direitos sociais consistem, “[…] em boa parte - de direitos fundamentais de liberdade e de 
igualdade outorgados aos trabalhadores com o intuito de assegurar-lhes um espaço de autonomia 
pessoal não mais apenas em face do Estado, mas especialmente dos assim denominados poderes 
sociais […]”. SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo 
para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988.  Revista do Instituto de 
Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo 
Horizonte, 2008, p. 136. 

189  Expondo os parâmetros construídos pela doutrina privatista, Platon Neto, com lastro nos ensinos de 
Wittgenstein, especifica que o direito subjetivo implicaria: a) na imputação de uma obrigação; b) com 
exigibilidade mediada pela declaração de vontade de outra pessoa; c) que seja criada ou 
reconhecida pelo direito em atenção ao interesse dessa outra. Nessa diretiva, os direitos sociais 
não seriam direitos subjetivos. Imperativa uma concepção diversa daquela sustentada pela ótica 
privada, razão porque, no dizer de Ferreira Filho (mencionado pelo referido autor), os direitos 
sociais, tais como as liberdades públicas, seriam direitos subjetivos na qualidade de “poderes de 
exigir”, e não “poderes de agir” – como estas. Buscando Hugo Grotius, afirma que o direito subjetivo 
é uma qualidade moral atribuída a uma pessoa, ou seja, uma faculdade de ter ou fazer qualquer 
coisa, hoje já com tal atribuição estendida a grupos, classes ou categorias. Por fim, invocando os 
ensinos de Francisco Batista, compreende o “[...] direito fundamental como direito subjetivo no 
sentido de empoderamento jurídico (ou autorização para postular, o que se aproxima da ideia de 
justiciabilidade [...]) que se faz valer diante de um Poder Público ou particular, o que se adequa 
perfeitamente ao direito social enquanto fundamental [...]”. Exatamente por isso, possível inserir os 
direitos sociais na moldura conceitual dos direitos fundamentais proposta por Robert Alexy – 
caracterizada pela relação triádica composta pelo titular, pelo destinatário e o objeto –, tanto no 
aspecto formal (explicitamente catalogados como tais nas Constituições), como no material (direitos 
do indivíduo, grupo ou coletividade frente ao Estado e a terceiros, essencializando-se como direitos 
humanos transformados em direitos constitucionais positivos; atrela-se, a fundamentalidade do 
direito, ao seu sentido antropocêntrico; serão fundamentais os direitos entendido como mais básicos 
ou essenciais ao ser humano) e procedimental (pois exsurgem de uma processo legislativo 
democrático vinculador dos seus próprios autores). AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A 
Justiciabilidade dos Direitos Sociais nas Cortes Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 
2017. p. 33-34 e 48-51. Perfilhando do mesmo entendimento, Celso Antônio Bandeira de Mello 
leciona que a noção de direito subjetivo provém das relações privadas e, quando migrado para as 
relações públicas, tem sido apenas identificada quando verificadas situações aparentadas com 
aquelas de direito privado, ficando desamparadas aquel’outras que não reproduzam tal fisionomia. 
Necessária a ampliação da visão dada ao direito subjetivo de maneira a se promover igual nível de 
funcionalidade em ambos os ramos do Direito, porquanto ilógico restringi-lo a ponto de desproteger 
situações que o Estado de Direito reclama estejam sob cabal amparo. Nesta senda, a norma pode 
estabelecer um direito subjetivo ao sujeito, de fruição imediata, porém dependente de uma 
prestação alheia, realizando-se na “[…] intimidade de uma relação jurídica”. “[…] Depende de que 
a norma constitucional haja desenhado uma conduta de outrem (geralmente o Estado) […]”, 
permitindo identificar qual o comportamento imposto ao terceiro que possibilitará dar concretude ao 
direito. Outorga, de imediato: o desfrute positivo de uma concreta utilidade; ou o poder jurídico de 
exigir esse desfrute, se turbado ou negado por aquele que tem a obrigação de satisfazê-lo. MELLO, 
Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 1. ed. 4. 
tiragem. São Paulo: Malheiros. 2015. p. 23 e 42. 

190  Quanto à juridicidade, Platon Neto conclui o seguinte: a) o direito social não pode ser considerado 
uma contradição, pois há direito subjetivo oponível ao Estado quando exigível garantir um direito 
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legitimidade191 192 para a concretização do mínimo existencial193 imprescindível à 

liberdade fática194,195 o que possibilita, inclusive, a justiciabilidade para garantir sua 

tutela196. Os direitos fundamentais sociais, portanto, não mais se qualificam como 

                                                           
referente a valores arraigados na sociedade; b) os direitos sociais estão assegurados em normas 
constitucionais de diversos países capitalistas e em normas internacionais, logo não sendo 
exclusivos do socialismo; c) a discussão quanto à justiça de um determinado direito social não é 
impedimento para seu reconhecimento quanto ao mérito. AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A 
Justiciabilidade dos Direitos Sociais nas Cortes Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 
2017. p. 40-41. 

191  No dizer de Manuel Atienza, doutrinador espanhol neoconstitucionalista que admite a aproximação 
hodierna do Direito à Moral, a legitimidade que leva, os cidadãos, à observância das normas está 
atrelada ao pressuposto destas assegurarem valores morais de liberdade, igualdade e justiça. Em 
suas palavras: “Los ciudadanos que viven bajo un sistema jurídico no parten tampoco de que el 
Derecho y la moral sean mundos completamente separados. Si, em general, se considera que el 
Derecho de un Estado democrático es legítimo y, en consecuencia, que deben obedecerse sus 
normas, es porque se entiende que ese Derecho asegura (aunque sea imperfectamente) valores 
morales: una cierta libertad, una cierta igualdad, una cierta justicia. La ley no se cumple, o no se 
cumple siempre, simplemente porque sea la ley, sino porque se entiende que es justa.” ATIENZA, 
Manuel. El sentido del Derecho. Barcelona: Ariel, 2014. p. 104. 

192  No mesmo sentido, Luigi Ferrajoli, para quem: “Com a incorporação nas Constituições de princípios 
de justiça de caráter ético-político, como a igualdade, a dignidade das pessoas e dos direitos 
fundamentais, desaparece o principal traço distintivo de positivismo jurídico: a separação entre 
direito e moral, ou seja, entre validade e justiça”. FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo Garantista 
e Neoconstitucionalismo. Anais do IX Simpósio Nacional de Direito Constitucional da ABDC. 
Curitiba, 2011, p. 95-113. 

193  Ingo Sarlet alerta para a distinção que não se deve olvidar entre “mínimo existencial” e “mínimo 
vital”, aquele compreendendo uma vida com dignidade, uma vida saudável, em muito ultrapassando 
a ideia de um mínimo apenas vital. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e 
Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2015. p. 137. 

194  “Os direitos sociais garantem uma ‘liberdade fática’, pois não há sentido em uma ‘liberdade jurídica’ 
que não possa ser exercida na prática”. AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A Justiciabilidade 
dos Direitos Sociais nas Cortes Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 2017. p. 51. 

195  “De qualquer modo, como se percebe das observações precedentes, a noção de um mínimo 
existencial na seara dos direitos sociais revela a íntima correlação entre os conceitos de dignidade 
da pessoa humana e de justiça social, de tal sorte que, se por um lado, a dignidade serve de 
fundamento e justificação para as exigências essenciais em matéria de justiça social, por outro se 
percebe que apenas mediante uma ordem institucional guiada por princípios de justiça social o 
respeito e a proteção da dignidade da pessoa humana poderão alcançar realização prática”. 
SARLET, op. cit., p. 138. 

196  A doutrina e jurisprudência já têm acolhido essa tese, tanto que se admite a justiciabilidade da 
dimensão negativa (defensiva) dos direitos sociais em geral e a possibilidade de se exigir, da sua 
dimensão positiva (prestacional), ao menos, aquelas obrigações vinculadas ao mínimo existencial. 
Nessa senda, a dignidade se torna uma condição de metacritério para soluções no caso concreto, 
como já feito pelo STF em matéria previdenciária, assistencial, de saúde, educação e meio 
ambiente. Como exemplo, tem-se a decisão do STF proferida no ano de 2004, ADPF nº 45/DF, da 
relatoria do Min. Celso de Mello, o qual afirmou categoricamente a possibilidade de controle judicial 
sobre as políticas públicas na esfera dos direitos sociais. Essa decisão foi similar àquela proferida 
pela Suprema Corte Americana, onde se reconheceu a possibilidade de exercício da jurisdição 
constitucional sobre os atos dos demais poderes (Marbury vs. Madison, de 1803). A Corte de 
Apelação da França já acolheu pedido relativo à tutela do direito social à habitação; de mesma 
maneira decidindo a Corte Portuguesa. O Tribunal Constitucional Federal Alemão, já em 1950, e o 
Tribunal Constitucional da Colômbia também proferiram decisões reconhecendo a defesa judicial 
dos direitos sociais. No Brasil o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também assim decidiu ao 
tratar da impenhorabilidade de rendimentos e da vedação quanto ao corte do fornecimento de 
energia elétrica. SARLET, op. cit., p. 139-141. Para Celso Antônio Bandeira de Mello é possível o 
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meras normas programáticas. 

Crucial, pois, evidenciar que um conteúdo elementar dos direitos sociais 

exige seja concretizado e observado na costura das relações jurídicas da sociedade, 

tanto públicas, quanto privadas, pois, caso assim não se conceba, estar-se-ia 

anulando os direitos humanos reconhecidos, cujos prismas dimensionais 

consagrados são interdependentes, interdisciplinares, indivisíveis e irrenunciáveis197. 

De igual forma, atrelado a esse núcleo dignificante, também se deve atentar à 

particularidade de que essas restrições (jurídicas ou fáticas) estabelecidas à 

efetividade e ao alcance desses direitos, sejam precárias pela mesma temporalidade 

em que presentes os elementos que impõem seu encolhimento, mantendo-se sempre 

seu núcleo essencial198, porquanto, na qualidade de preceitos valorativos 

humanísticos com compleição jurídica principiológica (mandado de otimização), o seu 

alargamento e a sua maior efetivação são sentidos constantes199. 

                                                           
manejo da ação popular para a tutela de direitos sociais. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 1. ed. 4. tiragem. São Paulo: Malheiros. 
2015. p. 36. 

197  Dentre outros: SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos 
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2015. p. 92. AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A Justiciabilidade dos Direitos Sociais nas 
Cortes Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 2017. p. 77-79. 

198  Enfrentando a temática da “reserva do possível”, oponível à efetividade dos direitos sociais, Ingo 
Sarlet é categórico em afirmar, ao valer-se da proporcionalidade, que a efetivação dos direitos 
fundamentais (principalmente dos direitos sociais cuja a insuficiência de proteção e promoção 
causam impacto mais direto e expressivo) deve atrelar-se à adequação (aptidão do meio no que diz 
com a consecução da finalidade almejada), necessidade (menor sacrifício do direito restringido) e 
proporcionalidade em sentido estrito (avaliação da equação custo-benefício, o que, para alguns 
doutrinadores, seria a razoabilidade entre os meios e os fins), mas respeitando sempre o núcleo 
essencial do direito restringido. Na sua dupla dimensão, de proibição da insuficiência e do excesso, 
aquela ganha relevo no plano da dimensão objetiva positiva (prestacional) dos direitos 
fundamentais, quando invocada a prerrogativa do mínimo existencial, pois deve ceder frente a este, 
sob pena de anular-se por completo o direito fundamental garantido constitucionalmente. “Com 
efeito, o que se verifica, em muitos casos, é uma inversão hierárquica tanto em termos jurídico-
normativos quanto em termos axiológicos, quando se pretende bloquear qualquer possibilidade de 
intervenção neste plano, a ponto de se privilegiar a legislação orçamentária em detrimento de 
imposições e prioridades constitucionais e, o que é mais grave, prioridades em matéria de 
efetividade de direitos fundamentais”. SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos 
Fundamentais: contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 
1988.  Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo 
Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008, p. 163-206. 

199  Ainda sobre a “reserva do possível”, oponível à efetividade dos direitos sociais, Ingo Sarlet, após 
contestar o pressuposto apregoado no sentido daquela ser elemento imanente dos direitos 
fundamentais, afirma que, conjugando-a sistematicamente com os princípios da solidariedade e 
subsidiariedade, e na “[…] perspectiva do princípio da máxima eficácia e efetividade dos direitos 
fundamentais [...]”, tal não deve servir como barreira intransponível, mas como ferramental para a 
garantia também dos direitos sociais de cunho prestacional. Nessa lógica, também é obrigação 
aplicada aos órgãos estatais e agentes políticos “[…] a tarefa de maximizar os recursos e minimizar 
o impacto da reserva do possível”. Logo, deve-se considerar de forma séria as limitações trazidas 
pela reserva do possível, mas também os limites à reserva do possível. As limitações da reserva do 
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2.2.2. O direito fundamental ao trabalho decente no DIDH e na Constituição 

Brasileira. A interdependência essencial com o direito à saúde e ao meio 

ambiente saudável 

 

Dentre os preceitos sociais elencados e afirmados na contemporaneidade, 

o direito humano ao trabalho decente se eleva em significado200, vez encerrar, a um 

só tempo, a concepção do exercício elementar de uma atividade pela pessoa humana 

para a obtenção dos recursos básicos à sua subsistência (essência finalística do 

trabalho desde a constituição dos agrupamentos sociais mais remotos) e a grandeza 

de assimilação, pelo sujeito que labora, de pertencimento e utilidade no meio social201. 

Tal abrangência é que o transpõe em importância a ponto de ser, desde o final da 

                                                           
possível não são falaciosas; contudo, falaciosas são muitas vezes sua utilização como “[…] 
argumento impeditivo da intervenção judicial e desculpa genérica para a omissão estatal no campo 
da efetivação dos direitos fundamentais, especialmente de cunho social”. Ademais, por imposição 
do art. 5º, §1º da CF, cabe ao Poder Público o ônus de comprovar a falta efetiva de recursos 
indispensáveis à satisfação dos direitos à prestação, como também da eficiente aplicação dos 
mesmos. SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para 
um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988.  Revista do Instituto de 
Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo 
Horizonte, 2008, p. 163-206. 

200  Para a OIT, o conjunto de interesses jurídicos tutelados e convergentes compositores do conceito 
de trabalho decente possui três vertentes: a) a observância dos direitos no trabalho, “[...] em especial 
aqueles definidos como fundamentais pela Declaração Relativa aos Direitos e Princípios 
Fundamentais no Trabalho e seu seguimento adotada em 1998 [...]” (liberdade sindical e 
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado; abolição efetiva do trabalho infantil; eliminação de todas as formas de discriminação em 
matéria de emprego e ocupação); b) a promoção do emprego produtivo e de qualidade; c) a 
extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. OIT - Organização Internacional 
do Trabalho. OIT Brasília. Trabalho Decente no Brasil. Disponível em:  

     <http://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
201  Debruçando-se sobre a matéria, Ricardo Antunes prescreve: “A história da realização do ser social, 

muitos já o disseram, objetiva-se através da produção e reprodução da sua existência, ao social que 
se efetiva pelo trabalho. Este, por sua vez, desenvolve-se pelos laços de cooperação social 
existentes no processo de produção material. Em outras palavras, o ato de produção e reprodução 
da vida humana realiza-se pelo trabalho”. Mais adiante: “No trabalho, o momento distinguidor, 
essencialmente separatório, é constituído pela manifestação do ato consciente que, no ser social, 
deixa de ser um mero epifenômeno da reprodução biológica. ‘O trabalho é um ato de pôr consciente 
e, portanto, pressupõe um conhecimento concreto, ainda que jamais perfeito, de determinadas 
finalidades e de determinados meios’. O que remete a uma dimensão fundamental da subjetividade 
do ser, à dimensão teleológica. ‘Portanto, pode-se falar racionalmente do ser social tão somente 
quando se compreende que sua gênese, sua separação da base originária e sua emancipação, 
estão fundadas no trabalho, ou seja, na contínua realização de finalidades colocadas’”. Daí sua 
preocupação com o desvirtuamento promovido pela sociedade capitalista quando transforma o 
trabalho, enquanto “[...] processo de humanização do ser social [...]”, em processo destinado à mera 
subsistência, onde “a força de trabalho torna-se, como tudo, uma mercadoria, cuja finalidade vem a 
ser a produção de mercadorias”. Nesse estágio, o trabalho converte-se em elemento estranho ao 
composto ontológico do ser social, em ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as 
metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 16. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2015. p. 
168-171. 
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Primeira Grande Guerra Mundial, destacadamente consignado nas principais cartas 

constitucionais dos países ocidentais e em documentos internacionais202, 

manifestações estas da sua natureza de direitos humanos fundamentais.  

É a pessoa humana o epicentro diretivo do Direito contemporâneo, a qual 

o conforma por intermédio da estruturação dimensional dos direitos humanos 

orientados à consecução da sua dignidade. É a pessoa humana também quem exerce 

o trabalho; mesmo quando esse trabalho é materializado de forma subordinada, ainda 

é a pessoa humana quem o efetua, por isso mesmo, consigo atrelando todos os 

preceitos tutelares daqueles direitos, em profundidade e amplitude.  

Nessa condição, conferir, àquele que labora, o exercício da atividade de 

modo a promover sua valorização social e a consecução das condições 

existenciais necessárias ao viver com dignidade, constitui vertente presente nos 

instrumentos jurídicos recentes, como já indicado, a exemplo da DUDH (1948), do 

Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais - PIDSEC (1966), 

da Proclamação de Teerã (1968), da Declaração de Viena (1993), da Constituição 

Italiana de 1948, da Lei Fundamental da Alemanha de 1949, da Constituição 

Portuguesa de 1976, da Constituição Espanhola de 1978 e, até por influência das 

então listadas, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988203. 

No arcabouço dos direitos fundamentais da Carta Magna Brasileira em 

vigor, o direito ao trabalho é elemento estruturante, o que se demonstra pela sua 

inserção quadripartite na moldura do texto normativo em conjunto com outros 

postulados sociais, senão vejamos. 

                                                           
202  Apenas com o fim de rememorar tal levantamento, citam-se as Constituições do México de 1917 e 

a da Alemanha de 1919, bem como o termo de Constituição da OIT de 1919 e a Declaração dos 
seus direitos fundamentais de 1998, os quais revelam a necessidade da promoção do direito ao 
trabalho digno como pressuposto elementar de manutenção da paz e do desenvolvimento humano 
com justiça social. Vide observações constantes à página 38. 

203  Em profunda análise jurídica, Ingo Sarlet desenvolve reflexão quanto à qualidade estruturante dos 
direitos sociais (dentre os quais se inclui o trabalho) na Constituição Federal de 1988. No preâmbulo 
encontra-se menção quanto a ser, a garantia dos direitos individuais e sociais, da igualdade e da 
justiça, objetivo permanente do Estado. Declara-se, o Brasil, como um Estado Democrático e Social 
de Direito, o que transparece com a especificação dos direitos fundamentais (art. 1º, I a III e 3º, I, III 
e IV). Consagram-se os direitos fundamentais sociais e o princípio do Estado Social, os quais “[…] 
integram os elementos essenciais, isto é, a identidade de nossa Constituição, razão pela qual já se 
sustentou que os direitos sociais (assim como os princípios fundamentais) poderiam ser 
considerados - mesmo não estando expressamente previstos no rol das “cláusulas pétreas” - 
autênticos limites materiais implícitos à reforma constitucional”. SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos 
Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição 
Federal de 1988.  Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo 
Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008, p. 163-206.  
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Enquanto fundamento e objetivo do Estado Brasileiro, bem como norte para 

o seu atuar no campo das relações internacionais, o trabalho é valor pilar. O art. 1º, 

em seu caput e nos incisos III e IV da Carta, explicitamente firma a democracia como 

elemento estruturante da governança e da regulação da sociedade civil, 

estabelecendo como fundamento e, consequentemente, objetivo204, a primazia da 

dignidade humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa205. O art. 3º, 

incisos I, II, III e IV trazem, como objetivos fundamentais nacionais, a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária; o desenvolvimento nacional; a erradicação da 

pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades sociais206. Estabelece 

ainda a promoção do bem de todos, sem qualquer meio de discriminação. O art. 4º, 

II, por sua vez, ao especificar os balizadores principiológicos condutores da atuação 

internacional do Estado, crava a prevalência dos direitos humanos, dentre os quais se 

insere o do trabalho decente207. 

Após o distinto rol de direitos individuais estabelecidos no art. 5º, muitos 

deles incidentes sobre a dinâmica da relação jurídica em que submerge a pessoa 

que trabalha, a Lei Maior elenca os direitos sociais fundamentais (art. 6º), 

                                                           
204  “A dignidade da pessoa humana desempenha atualmente as funções de objeto e fim de todo o 

ordenamento jurídico, representando o ponto de partida nos raciocínios jurídicos e como 
paradigma para valoração final dos pronunciamentos legislativos, administrativos e judiciais, 
cumprindo a tarefa de ser, ao mesmo tempo, piso e teto, origem e destino, de quaisquer 
manifestações estatais ou privadas”. MOLINA, André Araújo. Dano à Identidade Pessoal do 
Trabalhador. Revista Jurídica Luso-Brasileira. Lisboa, ano 3 (2017), n. 4, p. 89-138. 

205  Notável a observação de Ney Maranhão: “Não sem razão nossa Constituição Federal, ao 
elencar os fundamentos da República Federativa do Brasil, também aponta como tal "os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa" (Constituição Federal/1988, artigo 1º, IV). Perceba-se, 
por oportuno, que, pela clara dicção do texto constitucional, nem o "trabalho" e nem a "livre 
iniciativa", em si mesmos considerados, constituem fundamento da República Federativa do 
Brasil, mas, isto sim, a expressão social desses fenômenos, a sua incontornável conformação 
axiológica aos ditames constitucionais, ou seja, se e somente se densificados na realidade 
prática enquanto elementos que se harmonizem para a construção de uma sociedade cada vez 
mais livre, justa e solidária (Constituição Federal/1988, artigo 3º, I), com a promoção do bem de 
todos (Constituição Federal/1988, artigo 3º, IV)”. MARANHÃO, Ney. Dignidade humana e 
assédio moral. A delicada questão da saúde mental do trabalhador. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 3039, 27 out. 2011. Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/20307>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

206  A redução das desigualdades sociais, como objetivo fundamental, não se limita a garantir o 
mínimo vital, entendido este como o conjunto de recursos e garantias elementares à 
sobrevivência da pessoa humana, mas a implementação de mecanismos efetivos para o seu 
desenvolvimento social e econômico. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) 
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2015. p. 136-137. 

207  Ao se vincular internacionalmente pela prevalência dos direitos humanos, o Estado Brasileiro 
também se faz obrigado à observância de tal primazia no âmbito interno. MARTINAZZO, 
Waleska M. Piovan. A atividade normativa da OIT relativa ao meio ambiente do trabalho e 
suas repercussões no direito interno. Rio de Janeiro: Multifoco, 2014. p. 236 e 256. 
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especificando o trabalho e, no artigo seguinte (art. 7º), um leque de direitos próprios 

dos laboristas urbanos e rurais208, muitos deles com extensão ao trabalhador 

doméstico209. Nos arts. 8º e 9º evolui a respeito dos direitos coletivos do trabalho, 

garantindo a atuação coletiva e destacando a função representativa e assistencial 

dos sindicatos. 

No que pertine à ordem econômica (art. 170), a Constituição Federal firma 

a valorização do trabalho humano como um dos seus fundamentos; especifica que 

seu fim é o de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social. Lista, dentre os seus princípios vinculatórios, a propriedade privada em 

atendimento à sua função social (incisos II e III), a defesa do meio ambiente, a redução 

das desigualdades sociais e a busca pelo pleno emprego210. Nos parágrafos 4º e 5º 

do art. 173, a norma ápice é categórica ao exigir que a lei reprima o abuso do poder 

econômico destinado à dominação dos mercados e ao aumento arbitrário dos lucros, 

bem assim que se estabeleça a responsabilização e punição individual de dirigentes 

que pratiquem atos contrários aos preceitos modulares da ordem econômica e 

financeira e da economia popular211.212 

                                                           
208  Além de direitos consagrados como o limite de horário, isonomia, salário mínimo, aviso prévio, 

férias, natalinas, adicional noturno, dentre outros, garante o dever do empregador em reduzir os 
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho (inciso 
XXII), o desestímulo ao trabalho penoso, insalubre e perigoso (inc. XXIII), como ainda a proteção 
do trabalho frente à automação (inc. XXVII) e seguro contra acidentes de trabalho, com 
responsabilidade daquele quando da prática da conduta lesiva culposa (XXVIII). BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, 
DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

     <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
209  Conforme autorizado no parágrafo único do referido art. 7º da CF/1988. 
210  O entendimento que se tem construído a respeito do conceito de pleno emprego, apesar de algumas 

divergências, converge para um cenário econômico social em que um trabalhador pode rejeitar uma 
oportunidade de emprego pelo fato de existir outra que melhor lhe atenda. No particular, interessante 
observar que esse objetivo da ordem econômica é diametralmente oposto aos efeitos produzidos 
por uma política neoliberal pós-fordista, a qual, por suas características, tem o desemprego como 
fator estruturante, não conjuntural. Sobre o conceito de pleno emprego, ver: PRONI, Marcelo 
Weishaupt. O paradoxo do pleno emprego no Brasil. Revista da ABET. João Pessoa, v. 12, n. 1, 
jan. - jun. 2012, p. 98-118. Quanto ao desemprego estrutural: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti. 
Unificação Europeia e precarização do trabalho: o caso italiano. In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; 
PETRUCCI, Fábio. Direito Material e Processual do Trabalho. Uma interlocução entre Brasil e 
Itália. São Paulo: LTr, 2016. p. 59-77. 

211  Estudo aprofundado sobre esses preceitos são encontrados em: MELLO, Celso Antônio Bandeira 
de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 1. ed. 4. tiragem. São Paulo: 
Malheiros. 2015.; e GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 18. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2017. 

212  Importante ainda pontuar que, no art. 192 da CF/1988, ao tratar do sistema financeiro nacional, 
o legislador constituinte dirigiu sua finalidade para a promoção do desenvolvimento equilibrado 
do País e para servir aos interesses da coletividade. BRASIL. Constituição (1988). Constituição 
da República Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. 
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No título da ordem social (art. 193), o primado do trabalho é qualificado 

como base essencial sobre a qual se obstina pela concretização do bem-estar e 

da justiça sociais213. 

As disposições normativas mencionadas, principalmente em conjunto 

com outras contempladas no texto constitucional – em especial a que assegura a 

todos, existência digna, incute a valorização do trabalho humano como alicerce 

da ordem econômica e precisa o valor social do trabalho como fundamento da 

República; efetivamente “[…] importa em conferir ao trabalho e seus agentes (os 

trabalhadores) tratamento peculiar”214. Esse tratamento, no capitalismo moderno, 

“[...] peculiariza-se na medida em que o trabalho passa a receber proteção não 

meramente filantrópica, porém politicamente racional”215.  

Nesse diapasão, compreendendo ainda a regulação dos direitos 

humanos de 2ª e 3ª dimensões216, a Constituição Federal de 1988 se molda ao 

paradigma social-democrático, com olhar firme no desenvolvimento e na justiça 

sociais, na redução das desigualdades, tudo pela centralidade do trabalho na 

ordem econômica, junto aos valores sociais da livre iniciativa. Afasta-se, pois, do 

perfil modal constitucional liberal217. 

Nessa senda, sem se desconsiderar a correlação vigorante entre o 

direito ao trabalho e outros postulados humanísticos, a relação orgânica firmada 

                                                           
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 29 jan. 2018. 

213  Eleve-se o fato de, no mesmo título, o Constituinte ainda enfrentar temas interdependentes 
importantes com o da saúde (art. 196 e segs.), da previdência (art. 201 e segs.), da educação 
(art. 205 e segs.), da cultura (art. 215 e segs.), e do meio ambiente, nele incluído o do trabalho 
(art. 225, c/c o art. 200, VIII), dentre outros. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
29 jan. 2018. 

214  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 
2017. p. 194. 

215  Ibid., p. 194. p. 194. 
216  Entre estes, destacando-se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive o do 

trabalho, ao desenvolvimento, à paz, à propriedade sobre o patrimônio comum e à comunicação. 
Sobre o direito ao meio ambiente do trabalho hígido trataremos no capítulo seguinte. BONAVIDES, 
Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros. 2016. p. 584. 

217  Paulo Bonavides, em abordagem irresignada à pretensão de “[...] destruição do Estado social 
brasileiro”, é assertivo: “A Constituição de 1988 é basicamente em muitas das suas dimensões 
essenciais uma Constituição do Estado social. Portanto, os problemas constitucionais referentes a 
relações de poderes e exercício de direitos subjetivos têm que ser examinados e resolvidos à luz 
dos conceitos derivados daquela modalidade de ordenamento. Uma coisa é a Constituição do 
Estado liberal, outra a Constituição do Estado social. A primeira é uma Constituição antigoverno e 
antiestado; a segunda uma Constituição de valores refratários ao individualismo no Direito e ao 
absolutismo no Poder”. BONAVIDES, op. cit., p. 379. 
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entre este, o direito à saúde integral (que abarca a mental) e o meio ambiente 

hígido de labor é manifesta e inarredável, quando preservados na plenitude dos 

seus alcances, para a consumação da dignidade da pessoa humana, dando 

conteúdo substantivo ao trabalho decente e à própria qualidade de vida. 

Imperiosa se faz a análise do direito fundamental à saúde, sua evolução 

e alcance conceitual para, então, refletir sobre os aspectos jurídicos próprios 

desse direito na relação de trabalho, especialmente na dimensão psíquica. 
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3. CAPÍTULO II: O DIREITO À SAÚDE MENTAL E O TRABALHO 

 

O trabalhador, antes mesmo de assim ser qualificado por uma vinculação 

contratual, é um indivíduo titular de direitos humanos fundamentais. Ao se inserir 

numa relação jurídica de trabalho, mantém o direito de ter, esses preceitos 

humanísticos e fundamentais, observados na dinâmica laborativa, agregando ainda 

outros peculiares à natureza jurídica da relação posta. Esse panorama se aplica à 

saúde mental da pessoa que trabalha de maneira que, para melhor entendê-lo, valioso 

dimensionar a extensão do próprio direito à saúde integral para, em seguida, lapidar 

sua perspectiva psíquica na complexidade da relação laboral. 

 

3.1.  O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE INTEGRAL 

 

A fundamentalidade dos direitos sociais induz, dentro do ângulo de alcance 

da presente pesquisa, a esmiuçar o direito à saúde integral da pessoa humana, 

entendendo suas múltiplas funções e suas dimensões subjetiva e objetiva. 

 

3.1.1. Análise conceitual do direito à saúde integral e sua natureza humana 

fundamental 

 

Na qualidade de direito social, ou seja, enquanto manifestação evolutiva 

dos direitos humanos promotora da igualdade material imprescindível à experiência 

qualitativa do exercício da própria vida – concretização da dignidade da pessoa 

humana pela liberdade fática218, a compreensão sobre o conteúdo do direito à saúde 

igualmente sofreu os reflexos do desenvolvimento jurídico-sistemático humanístico. 

Etimologicamente, a palavra “saúde” se origina do latim salus - utis, 

significando “estado de são” e ainda “salvação”. Por seu próprio sentido, logo, traz 

correspondência com a ideia de regularidade das funções orgânicas, físicas ou 

mentais219. Entretanto, anteriormente à consolidação do Estado Social de Direito, 

mais precisamente, antes da Segunda Guerra Mundial, pragmática e 

                                                           
218  Tal como explicitado por Platon Neto, em AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A Justiciabilidade 

dos Direitos Sociais nas Cortes Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 2017. p. 51. 
219  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTR, 2010. p. 105. 
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preponderantemente, o esquadro conceitual para a definição do que viria a ser 

considerado adequado estado de saúde para o ser humano estava restrito ao trato 

das afecções físicas ou mentais, jungindo a qualidade do ser saudável a uma 

perspectiva negativa, ou seja, à ausência dessas referidas afecções220.221 

A consagração da pessoa humana, e da sua vida com dignidade, como 

núcleo pilar da organização econômica, política e jurídica222, altera a visão do próprio 

direito à saúde para se conformar à apreensão holística do homem. Organismos e 

documentos internacionais afinados com a matéria passam, com tal visão, a 

propugnar um conceito ampliado do que seja saúde. 

A OMS, quando da sua criação em 1946, encampou conceituação de modo 

a referir saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. Percebe-se que, 

por tal conceito, ultrapassa-se a fronteira anteriormente delineada da saúde apenas 

como ausência de doenças; propõe-se uma ruptura com a concepção biomédica que 

lhe dava substância de modo a lhe conceder um viés prospectivo e integrativo223, 

                                                           
220  Por certo que áreas da medicina já atuavam com foco no tratamento e eventual restabelecimento 

da saúde mental das pessoas portadoras de transtornos mentais, contudo, em nível macro, esse 
não era o espectro de investimento predominante. Apesar de existir registro no Classificação 
Internacional de Doenças – CID, desde 1948, estudos mais aprofundados apenas começaram a ser 
realizados no início do século XXI. MIRANDA, Christiane Albuquerque de; TARASCONI, Carla 
Ventura; SCORTEGAGNA, Silvana Alba. Estudo epidêmico dos transtornos mentais. Avaliação 
psicológica, Porto Alegre, v. 7, n. 2, ago.  2008, p. 249-257. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-
04712008000200015&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 29 jan. 2018; e BENEDICTO, Rubia Paixão et. 
al. Análise da evolução dos transtornos mentais e comportamentais ao longo das revisões da 
Classificação Internacional de Doenças. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. 
port.), Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, abr. 2013, p. 25-32. Disponível em:  

     <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
69762013000100005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

221  Mais precisamente, valendo-se de uma análise histórica concernente ao direito à saúde, relevante 
observar que, com a explosão industrial, interessava ao poder liberal sua implementação Estatal de 
maneira a não permitir a maior proliferação de epidemias, fruto da rápida urbanização do século 
XIX. Após a Segunda Grande Guerra, com a reconstrução da Europa, imprescindível fora a 
implementação de políticas sanitárias de forma a garantir a reestruturação produtiva e econômica. 
Disto vieram os sistemas de previdência social e, posteriormente agregadas, as de assistência 
social e saúde. Com base nesses fatos, Saulo Lindorfer conclui existir um caráter político 
impregnado nos direitos sociais, mas que, entrementes, não lhe retira o caráter jurídico, o qual, 
como já explanado, vincula e legitima o próprio agir do Estado. PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito 
Fundamental à Saúde. Regime jurídico, políticas públicas e controle judicial. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 31-32. Nesse sentido também a observação de Tallita Massucci, em 
TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 
eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 51. 

222  Essencialmente desenvolvida, como dito, a partir da 2ª Grande Guerra Mundial. 
223  No dizer de Eder Dion de Paula Costa e Sheila Stolz, da premissa biomédica, compreendida na 

inexistência de afetações à integridade física e mental, evolui-se para uma concepção 
multidimencional de saúde considerando os fatores políticos, econômicos, culturais e, especialmente, 
sociais e ambientais, em suas interações e repercussões na qualidade de vida e saúde. COSTA, Eder 
Dion de Paula; STOLZ, Sheila. O Direito Humano à Saúde, Segurança e ao Meio Ambiente do 
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conduzindo, sua aplicação ideal, a um estado de bem-estar revelado na sua tríplice 

vertente compositiva (física, mental e social).  

Na própria Carta de Constituição do indicado organismo internacional, em 

seu art. 1º, estabelece-se, na qualidade de escopo primordial, garantir o mais elevado 

nível de saúde para todas as pessoas físicas224, decorrência da proclamação de tal 

direito como fundamental ao ser humano225. 

A DUDH (1948), em seu art. 25, por sua vez e também de forma 

expressa, compreende a saúde e o bem-estar como parte do direito de todas as 

pessoas a um nível de vida adequado226, o que se faz ratificado no PIDESC (1966) 

que, em seu art. 12.1, consigna: “Os Estados-Partes no presente Pacto 

reconhecem o direito de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde 

física e mental possível de atingir”227. 

Em idêntica direção, a Conferência Internacional sobre Atenção Primária à 

Saúde de 1978, realizada na cidade de Alma-Ata (Cazaquistão - à época URSS), já 

afirmava que as desigualdades em saúde entre e dentro dos países são fatos políticos, 

econômicos e socialmente inaceitáveis, razão pela qual firmou, este direito, como 

humano e universal, propondo uma atenção primária à saúde e à prevenção de 

doenças, aspectos essenciais à sua consecução228. 

                                                           
Trabalho equilibrado: uma questão de justiça social na perspectiva das Organizações 
Intergovernamentais Internacionais. In: SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; BRAUNER, Maria Cláudia 
Crespo; COSTA, José Ricardo Caetano (Coords.). Direito e Saúde. Construindo a Justiça Social. São 
Paulo: LTr, 2016. p. 15-25. 

224  Art. 1º da Constituição da OMS (1946). O objetivo da Organização Mundial da Saúde (daqui em 
diante denominada Organização) será a aquisição, por todos os povos, do nível de saúde mais 
elevado que for possível. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA USP - Universidade de São 
Paulo. Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organização-Mundial-da-Saúde/constituicao-
da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

225  Assim dispõe em seu preâmbulo: “Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui 
um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo 
político, de condição econômica ou social”. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA USP - 
Universidade de São Paulo. Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 
1946. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organização-Mundial-
da-Saúde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

226  ONU BR - Nações Unidas do Brasil. Declaração Universal dos Direitos Humanos. UNIC, Rio, 005, 
ago. 2009. Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

227  BRASIL. Decreto no 591, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

228  COSTA, Eder Dion de Paula; STOLZ, Sheila. O Direito Humano à Saúde, Segurança e ao Meio 
Ambiente do Trabalho equilibrado: uma questão de justiça social na perspectiva das Organizações 
Intergovernamentais Internacionais. In: SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; BRAUNER, Maria Cláudia 
Crespo; COSTA, José Ricardo Caetano (Coords.). Direito e Saúde. Construindo a Justiça Social. 
São Paulo: LTr, 2016. p. 15-25. 
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O direito à saúde, pois, não se contém no domínio físico; ao revés, agrega 

a higidez psíquica/emocional e o ambiente social229 como essenciais à sua 

concretização porque inerentes ao ser socializado; mais ainda: transcende a 

circunscrição do indivíduo para contemplar um valor coletivo, próprio da condição de 

cidadania experimentada em sua interação intersubjetiva230.231 

Nesse trilhar, a qualidade da saúde não se faz estritamente atrelada aos 

comportamentos pessoais, aos estilos de vida, mas se compõe das determinantes 

sociais que lhe dão materialidade, razão pela qual essas devem progredir para a 

realização da melhor qualidade de vida. Não por outro motivo, o direito em questão 

passa a deter concepção emancipatória ao objetivar que as pessoas sejam autoras e 

diretoras do projeto e do desenvolvimento de suas próprias vidas232. 

O composto conceitual delineado penetra no universo jurídico hodierno 

pelo conjunto do Direito Internacional dos Direitos Humanos, inserindo-se nos 

ordenamentos jurídicos internos pela sua fundamentalidade ou pelos outros 

mecanismos existentes em cada Estado destinados à interlocução do seu sistema de 

normas com as disposições estrangeiras233.  

Assim demarcado, duas questões se estabelecem considerado o diâmetro 

da presente pesquisa: a significação que se possa imprimir ao que se pretende 

designar como estado de “bem-estar”; e a delimitação e compreensão do que seja a 

manifestação mental da saúde. 

                                                           
229  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTR, 2010. p. 106. 
230  Eder Dion de Paula Costa e Sheila Stolz informam que, mais intensamente a partir do início do 

século XXI, a OMS passou a se preocupar com as determinantes sociais enquanto fatores de 
deterioração da saúde da pessoa humana. Estudo solicitado junto à Comissão de Determinantes 
Sociais de Saúde, em 2005, publicado em 2008, reforçou a relevância de uma efetiva justiça social 
entre e dentro dos países, porquanto diferenças significativas na saúde da população estão 
intimamente vinculadas ao grau de desvantagem social, moldadas por forças políticas, sociais e 
econômicas. Eis a razão pela qual, dentre as principais causas para os problemas de saúde e 
significativos índices de mortalidade prematura, condicionados que estão a fatores de desigualdade 
determinados socialmente, encontram-se a situação laboral irregular, precária e/ou análoga à de 
escravo. COSTA, Eder Dion de Paula; STOLZ, Sheila. O Direito Humano à Saúde, Segurança e ao 
Meio Ambiente do Trabalho equilibrado: uma questão de justiça social na perspectiva das 
Organizações Intergovernamentais Internacionais. In: SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; BRAUNER, 
Maria Cláudia Crespo; COSTA, José Ricardo Caetano (Coords.). Direito e Saúde. Construindo a 
Justiça Social. São Paulo: LTr, 2016. p. 15-25. 

231  Não por outra razão, aspectos próprios da vida em sociedade são considerados pela Lei nº 
8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde no Brasil) como fatores compositivos da saúde, nos termos do 
seu art. 3º. 

232 COSTA, op. cit., p. 15-25. 
233 No caso do Estado Brasileiro, análise de tal estrutura é desenvolvida na página 52 presente capítulo.  
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Pensar a saúde como um “estado de bem-estar” migra, a caracterização, 

para uma área subjetiva, pois tal condição, num primeiro momento, atrela-se às 

sensações próprias de cada indivíduo, com suas idiossincrasias, em um determinado 

contexto de vivência234. 

A nota de subjetividade, entretanto, não retira sua importância jurídica. Sem 

embargo, a formulação proposta se qualifica como verdadeiro postulado dinâmico 

aberto ao progresso constante do direito à saúde da pessoa humana, tornando-o 

sempre pertinente e necessário conforme os contornos evolutivos das relações sociais 

nas quais se faz inserido235.236 

Por saúde mental, segunda questão posta frente ao conceito construído 

pela OMS, compreende-se a higidez psíquica e emocional da pessoa física, a qual, 

para se consolidar – numa imprescindível psicologia Gestalt 237–, é interdependente 

da física e das determinantes e condicionantes sociais238. 

Esclarecidos tais pontos, cumpre aduzir que, em nível de direito 

                                                           
234  Conforme lições de Luigi Parmeggiani, Sebastião Geraldo de Oliveira enfatiza que o “bem-estar é 

um conceito baseado em grande parte em sensações e percepções que não são possíveis de serem 
determinadas objetivamente”. PARMEGGIANI, L. Legislación reciente sobre seguridad y salud de 
los trabajadores. In: Revista Internacional del Trabajo, Ginebra, v. 101, n. 2, 1982, p. 188. Apud: 
Sebastião Geraldo de Oliveira. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTR, 
2010. p. 106-107. 

235  No dizer do Prof. Sebastião Geraldo de Oliveira, essa convicção sobre a saúde consiste em uma 
direção “[…] em que se empreende a caminhada. O completo bem-estar representa, portanto, uma 
constante melhoria que deve ser buscada, sempre”. Ibid., p. 107. 

236  Sebastião Geraldo de Oliveira pontua que alguns especialistas têm criticado o conceito formulado 
pela OMS, como, a exemplo, Demócrito Moura em sua obra “Saúde não se dá, conquista-se”. 
OLIVEIRA, op. cit., p. 107 – nota de rodapé. 

237  A termo Gestalt (termo alemão), irrompe na psicologia do final do século XIX como resultado dos 
estudos de Max Wertheimer, Kurt Kofka e Wolfgang Köler, os quais tomaram, os fenômenos 
psicológicos, como totalidades organizadas, articuladas, indivisíveis, constituindo-se 
configurações. Logo, gestaltismo é a “teoria psicológica que considera os fenômenos como 
conjuntos constitutivos de unidades autônomas, dotadas de solidariedade interna e de leis 
próprias”. In HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua 
Portuguesa S/C Ltda. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 968. Verbetes Gestalt e gestaltismo; 
e MARANHÃO, Ney.  Poluição labor-ambiental. Abordagem conceitual da degradação das 
condições de trabalho, da organização do trabalho e das relações interpessoais travadas no 
contexto laborativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 26. 

238  Christopher Dejours, enfrentando a matéria, conceitua: “A saúde mental não é, seguramente, a 
ausência de angústia, nem o conforto constante e uniforme. A saúde é a existência da esperança, 
das metas, dos objetivos que podem ser elaborados. É quando há o desejo. O que faz as pessoas 
viverem e o desejo e não só as satisfações. O verdadeiro perigo é quando o desejo não é mais 
possível. Surge, então, o espectro da depressão, isto é, a perda do tônus, da pressão, do elã. A 
psicossomática mostra que esta situação é perigosa, não somente para o funcionamento psíquico, 
mas também par ao corpo: quando alguém está em um estado depressivo, seu corpo se defende 
menos satisfatoriamente e ele facilmente fica doente”. DEJOURS, Christophe; DESSORS, 
Dominique; DESRIAUX, François. Por um trabalho, fator de equilíbrio. Tradução de Maria Irene S. 
Betlol. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 33, n. 3, mai./jun. 1993, p. 98-104. 
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comparado, vários países têm incorporado essa formulação em seus ordenamentos 

internos, ainda que optando por manejar o termo “proteção à saúde” em detrimento 

do “direito à saúde”239. Destarte, tratam da matéria as Constituições do México (1917), 

Itália (1947), Cuba (1976), Portugal (1976), Espanha (1978), Chile (1980), Paraguai 

(1992), Peru (1993), e Venezuela (1999), dentre outros240. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 sublinha a natureza fundamental 

do direito à saúde em seu art. 6º - no leque dos direitos sociais –, denotando seu caráter 

substantivo enquanto regime jurídico intercomplementar aos direitos de liberdade241. 

Ademais, impõe ao Estado o dever de proteção e defesa da saúde (art. 24, XII); aos 

Poderes Públicos e à sociedade o dever de assegurar o direito à saúde (art. 194), 

garantindo-o como a todos pertencentes (art. 196); ao sistema único de saúde atribui, 

ainda, a competência para executar ações que promovam a saúde do trabalhador e 

colaborem com a proteção do meio ambiente do trabalho (art. 200, II e VIII). 

No que concerne ao direito à saúde mental, a Carta Política não o explicita; 

no entanto, esta circunstância não significa descaso para com a sua tutela, 

                                                           
239  Em decorrência das diversas interações interdisciplinares e pela complexidade do conceito de saúde, 

o termo “proteção” tem sido preferido ao “direito”, porque permite o trato das condicionantes promotoras 
do estado de bem-estar, não limitando a abordagem do tema. Também assim, e enunciado “direito à 
saúde” traria a percepção de um bem inalcançável, pois o viver com saúde não depende 
exclusivamente da vontade humana, sensível que é a fatores imponderáveis. OLIVEIRA, Sebastião 
Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTR, 2010. p. 108. 

240  Ibid., p. 108. 
241  Saulo Lindorfer Pivetta apresenta três posições doutrinárias quanto à jusfundamentalidade dos direitos 

sociais, incluindo o direito à saúde: a) aquela para a qual haveria diferença de estrutura e de natureza 
entre os direitos de liberdade e os direitos sociais, o que impede sejam estes considerados 
fundamentais; b) outra oposta que sustenta não haver diferenças que justifiquem a existência de 
regimes jurídicos distintos para essas classes de direitos; c) e outra que entende existir diferença 
relativa entre essas classes de direito, o que exige tratamentos específicos (nesse sentido, indica 
serem os entendimentos de Jorge Miranda, José Joaquim Gomes Canotilho e Ricardo Lobo Torres). 
PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde. Regime jurídico, políticas públicas e 
controle judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 34. Apesar do autor se aproximar do 
entendimento de Jorge Reis Novais quanto a ser, a discursão posta, subestimada frente à 
problemática das competências envolvidas para a concretização desses direitos e pela ordinária 
inserção nas Constituições atuais, a análise da natureza do regime jurídico subsiste em importância 
até mesmo porque a eficácia normativa substantiva concretizadora tem íntima relação com essa 
definição. Posto isso, alinhando-se com o conteúdo exposto pela segunda corrente doutrinária: Ingo 
Sarlet (SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um 
balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988.  Revista do Instituto de Hermenêutica 
Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008, 
p. 163-206); Celso Antonio Bandeira de Mello (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das 
normas constitucionais e direitos sociais. 1. ed. 4. tiragem. São Paulo: Melhoramentos, 2015); 
Platon Teixeira de Azevedo Neto (AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. A Justiciabilidade dos 
Direitos Sociais nas Cortes Internacionais de Justiça. São Paulo: LTr, 2017); Antônio-Enrique 
Perez Luño (PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: 
Tecnos, 2013). 
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assegurada que é pela admissão do seu conceito prismático no sistema aberto aos 

direitos humanos constituído na forma do art. 5º, §2º242. Permitindo a assimilação de 

documentos internacionais humanísticos no sistema jurídico nacional, como aquele 

referente à constituição da OMS – do qual o Brasil é signatário –, irretorquível sua 

integração implícita. Portanto, a fundamentalidade formal e material243 do direito à 

saúde, compreendendo a mental, faz-se demonstrada porque decisão integrante da 

estrutura Constitucional244. 

A Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde Brasileira), no plano 

infraconstitucional, por sua vez e porque permeada por essa perspectiva jurídica, 

absorve a ambiência social como evento necessário à concretude do direito à saúde 

mental (art. 3º)245. Sedimentado, pois, o conceito do direito à saúde na tríplice vertente 

e a sua compleição fundamental, importante, ademais, compreender sua 

multifuncionalidade enquanto direito social. 

 

3.1.2. A multifuncionalidade do direito à saúde e sua efetividade 

 

O entendimento sobre a multifuncionalidade do direito à saúde reivindica 

análise quanto aos feixes de posições jusfundamentais asseguradas246, ou seja – às 

                                                           
242  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Texto 

compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em:  
     <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 

jan. 2018. 
243  Enquanto a fundamentalidade formal de um direito se concretiza pela inclusão do direito no texto 

constitucional, a material é detectada pela análise do seu conteúdo como pertencente à estrutura 
básica do Estado e da sociedade nos termos constitucionais, o que igualmente confere, ainda que 
formalmente não disposto no texto, idêntica eficácia normativa. MARANHÃO, Ney Stany Morais. 
Responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Uma perspectiva civil-constitucional. Rio 
de Janeiro: Método, 2010. p. 82-83. No mesmo sentido, BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros. 2016. p. 574-575; ALEXY, Robert. Teoria dos 
Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tiragem. São Paulo: 
Malheiros. 2015. p. 65-76. 

244  PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde. Regime jurídico, políticas públicas e 
controle judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 45 e 47.  

245  Art. 3o da Lei nº 8.080/1999: Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do 
País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 
o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.864, 
de 2013). Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no 
artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, 
mental e social. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

246  Expressão utilizada por Robert Alexy para fazer compreender o direito fundamental completo. 
ALEXY, op. cit., p. 249.  
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variadas possibilidades de eficácia jurídica conferidas247 –, as quais se lhe permitirão 

verificar a pluralidade funcional. 

Tal como verificado com os demais direitos fundamentais, essa variedade 

de possibilidades jurídicas eficazes decorre da complexidade normativa que envolve 

o preceito, fruto, por seu turno, da própria dinâmica histórica ínsita aos direitos 

fundamentais. O direito à saúde, como pontuado, encontra amparo normativo em 

disposições internacionais e nacionais248, donde exsurge inúmeras posições 

jusfundamentais atribuídas ao sujeito titular do direito em suas relações com o Estado, 

com os organismos internacionais e com os particulares249. 

Para uma análise didaticamente organizada das possibilidades jurídicas 

pertinentes, utilizar-se-ão os critérios já consagrados para a apreciação dessas quanto 

aos direitos humanos fundamentais em geral, pelos quais se identificam uma dimensão 

subjetiva e outra objetiva. Pela primeira, serão avaliadas as funções de defesa ou de 

liberdade e a de prestação, considerando ainda os status que podem ser assumidos 

pelos sujeitos do direito. Na dimensão objetiva, por sua vez, considerar-se-ão a sua 

eficácia irradiante, o seu dever de proteção e a eficácia horizontal. 

 

3.1.2.1. Dimensão subjetiva 

 

A catalogação histórica dos direitos humanos como de defesa ou de 

prestação atualmente detém valia ao se considerar seu aspecto preponderante, 

aquele mais aparente conforme as particularidades concretas que se possam 

manifestar em cada situação fática num determinado momento histórico, 

porquanto, a despeito da classificação, esses direitos exercem, em certo grau, 

                                                           
247  A que Robert Alexy vem a denominar de “posições globais concretas”. ALEXY, Robert. Teoria dos 

Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tiragem. São Paulo: 
Malheiros. 2015. p. 254. 

248  Vide tópico anterior. 
249  Reitere-se observação formulada neste trabalho quanto a existir divergência concernente à 

qualidade de sujeito de direito internacional atribuída ao indivíduo, embora reconhecido, por 
tribunais internacionais, a admissibilidade de sua atuação pela formalização de denúncias quanto à 
violação dos direitos humanos por parte de entes estatais. Entendendo pela qualidade de sujeito de 
direito internacional conferida ao indivíduo: MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito 
Internacional Público. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 380-382; PIOVESAN, 
Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 50-51. Contrário: 
PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde. Regime jurídico, políticas públicas e 
controle judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 36. 
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tanto uma função de defesa/liberdade, como prestacional250. 

A função de defesa, essencializada na obrigação do Estado em não 

interferir arbitrariamente na esfera jurídica da pessoa, também alberga uma atuação 

derivada de proteção ao direito fundamental que lhe impõe o dever de evitar, por meio 

de um agir, a agressão ilícita provinda da conduta de terceiros251. 

A função prestacional, por sua vez, subdivide-se em dois subgrupos: a) 

direito a prestações em sentido amplo, compreendendo o direito à proteção e o direito 

à participação na organização e procedimento – de típica nota defensiva; e b) direito 

a prestações em sentido estrito, referindo-se às prestações materiais sociais252. 

Consagrada é, ademais, a classificação funcional elaborada por Georg 

Jellinek, em status de vinculação do indivíduo frente ao Estado, a qual contribui para 

a análise da presente questão253.254 Segundo o juspublicista, o indivíduo é qualificado 

por quatro posições jurídicas em relação ao Poder Público: a) status passivo ou status 

subiectionis, pelo qual se faz submetido ao poder estatal, não emergindo, deste 

status, qualquer direito subjetivo público; b) status negativo ou status libertatis – o 

ordenamento jurídico confere ao indivíduo uma esfera de liberdade protegido da 

interferência estatal; c) status positivo ou status civitatis que entrega ao sujeito o 

                                                           
250  Tratando pormenorizadamente do tema, ver: PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à 

Saúde. Regime jurídico, políticas públicas e controle judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 36-37.; SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: 
contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988.  Revista do Instituto 
de Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo Democrático – E Agora? Porto Alegre-
Belo Horizonte, 2008, p. 163-206. O mesmo autor, discorrendo sobre o direito principiológico da 
dignidade da pessoa humana também reforça esse caráter bilateral, o qual impõe funções 
defensivas e prestacionais, estendendo-o aos direitos fundamentais sociais. SARLET, Ingo 
Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 92-93 e 139. 

251  PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde. Regime jurídico, políticas públicas e 
controle judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 43. 

252  Ibid., p. 38. 
253  Essa classificação originalmente foi apresentada pelo jurista alemão em sua obra “Sistema dos 

Direitos Subjetivos Públicos”, do início do século XX, como menciona Robert Alexy em sua Teoria 
dos Direitos Fundamentais. De igual forma é referida, quando do estudo sobre a multifuncionalidade 
dos direitos fundamentais, dentre outros doutrinadores, por Ingo Sarlet, Saulo Lindorfer e Ney 
Maranhão. Respectivamente: ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de 
Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 254-275; SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais - Uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional.10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 156-157.; PIVETTA, 
op. cit., p. 37; MARANHÃO, Ney Stany Morais. Responsabilidade civil objetiva pelo risco da 
atividade. Uma perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Método, 2010. p. 66. 

254  Importante destacar que Robert Alexy invoca essa categorização de Jellinek para refletir a respeito 
das posições globais abstratas, em complementação às posições globais concretas (percebidas em 
cada caso, havendo conteúdo jurídico concreto e determinado), relevante à classificação dos 
direitos fundamentais no instante em que importa saber em qual estrutura jurídico-formal as normas 
se inserem para produzir seus efeitos. ALEXY, op. cit., p. 254. 
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direito de exigência ao adimplemento de prestações frente ao Estado; d) status ativo 

ou status da cidadania ativa consistente no direito de participação do indivíduo na 

formação da vontade estatal – exercício dos direitos políticos255.256 

Ao agrupamento formulado por Jellinek, com o passar do tempo, algumas 

ponderações foram lançadas com os objetivos de promover sua revisão crítica e sua 

complementação. Dentre elas, deve-se entender, no que tange ao status negativo, a 

existência de um espaço de liberdade conferido ao indivíduo mesmo frente à 

legislação infraconstitucional, porquanto atualmente assimilado como status libertatis 

dos direitos fundamentais, não se admitido qualquer intervenção inconstitucional. 

Essa nota distintiva atual vincula as funções estatais, inclusive a legisferante257. 

Em tal direção, qual seja, a de adaptação às funções ordinariamente 

atribuídas aos direitos fundamentais, constata-se também o alargamento do status 

ativo para integrar o status processualis de Peter Häberle que diz com a atuação 

procedimental e organizatória dos direitos fundamentais258. Outrossim, reconhece-

se ainda o status positivus socialis, desenvolvido por Dietrich Murswiek, 

manifestação decorrente da consagração dos direitos sociais, econômicos e 

culturais prestacionais259.  

Mergulhando o direito à saúde nessa quadratura jurídica, confere-se à 

pessoa humana um feixe de posições jusfundamentais de caráter próprio dos direitos 

de defesa, como dos direitos às prestações. 

Apropriando-se do estado positivo social, o direito fundamental à saúde, 

na sua grandeza defensiva (status libertatis), prescreve, ao Estado e aos 

particulares, o dever de abstenção, de não intervenção indevida na liberdade 

pessoal no que toca à saúde do indivíduo260. Essa função merece enfoque ao refletir, 

em relações não trabalhistas, a impossibilidade de imposição à pessoa humana, por 

                                                           
255  MARANHÃO, Ney Stany Morais. Responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Uma 

perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Método, 2010. p. 66.; ALEXY, Robert. Teoria dos 
Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tiragem. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 255. 

256  Estudo sobre as críticas a esse sistema de classificação pode ser realizado em: ALEXY, op. cit., p. 
269-275.; SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais - Uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009. p. 156-157. 

257  SARLET, op. cit., p. 157-158. 
258  Mencionado por Ingo Sarlet (SARLET, op. cit., p. 158) e por Robert Alexy (ALEXY, op. cit., p. 254). 
259  Mencionado por Ingo Sarlet. SARLET, op. cit., p. 158-159. 
260  PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde. Regime jurídico, políticas públicas e 

controle judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 43. 
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exemplo, de determinado tratamento medicamentoso ou cirúrgico, como a obrigação 

de respeito à liberdade religiosa, dentre outros261.  

Na função de direito às prestações em seu sentido amplo, status civitatis, 

o direito à saúde exige a implementação de medidas protetivas e o advento de 

procedimentos e organizações voltados à sua tutela. Exemplos das primeiras são a 

atuação em vigilância sanitária com o objetivo de não comprometer a saúde pública 

e a regulamentação para que o uso da propriedade urbana, por seu responsável, 

não promova a proliferação de agentes transmissores de doenças. Pelo dever de 

constituir organizações e procedimentos orientados à proteção e promoção da 

saúde, em típica vertente de aprofundamento democrático no seio da sociedade 

política-institucional, a Constituição Federal de 1988, no particular, é paradigma ao 

assegurar, como diretriz, a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 

de Saúde (art. 198, III)262.263 

Concluindo a compreensão quanto à multifuncionalidade do direito à saúde 

em sua dimensão subjetiva, o direito às prestações em sentido estrito invocará, do 

sujeito obrigado, a efetiva atuação positiva, fática, talhada de modo a promover o 

acesso, pela pessoa física, aos bens e serviços de saúde, e.g.: construção de 

hospitais públicos, manutenção de condições adequadas de atendimento em postos 

de saúde, fornecimento de medicamentos, dentre outros264. 

 

3.1.2.2. Dimensão objetiva 

 

Indicada como uma das mais relevantes contribuições do Tribunal 

Constitucional Alemão à dogmática dos direitos fundamentais265, a construção da 

dimensão objetiva desses direitos veio a consolidar uma constitucionalização dos 

direitos humanos pela centralidade da dignidade da pessoa humana, estabelecendo 

                                                           
261  PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito Fundamental à Saúde. Regime jurídico, políticas públicas e 

controle judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 43-44. 
262  Ibid., p. 44.  
263  Art. 198 da CF. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 

e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (omissis); III - 
participação da comunidade. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

264  PIVETTA, op. cit., p. 45. 
265  MARANHÃO, Ney Stany Morais. Responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Uma 

perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Método, 2010. p. 67. 
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os elementos teóricos e jurídicos para potencializar sua concretização no tecido social.  

Nesse vetor, os diretos fundamentais incorporam, como objetivo, a criação 

e a manutenção das condições necessárias para assegurar a vida em liberdade e 

dignidade, o que apenas se faz possível com a harmonização das liberdades da 

sociedade e a do indivíduo, porque recíprocas e complementares. Pressupõem-se 

seres humanos e cidadãos com capacidade e vontade para decidir por si mesmos. 

Esses pressupostos moldam a singularidade, a estrutura e a função dos direitos 

fundamentais, porquanto “[…] garantem não só direitos subjetivos dos indivíduos, mas 

também princípios objetivos básicos para o ordenamento constitucional democrático 

e do Estado de Direito, fundamentos do Estado constituído pelos ditos direitos e seu 

ordenamento jurídico”266. 

Iniciado o seu processo de construção no período da Primeira Guerra 

Mundial pelo incremento de teorias que gradativamente promoveram a 

desvinculação dos direitos fundamentais à percepção restrita de direitos subjetivos, 

a dimensão objetiva ganha consistência no período pós-Segunda Guerra Mundial267. 

Com tal diretiva, os direitos fundamentais qualificam-se em padrão de direitos e 

princípios que conformam, não apenas o ordenamento constitucional, como o 

ordenamento jurídico na sua integralidade; desempenham as funções de limite da 

ação estatal, de garantia dos fundamentos do mesmo ordenamento, além de 

estabelecer obrigações de proteção aos conteúdos que garantem por meio de 

procedimentos adequados e compatíveis268.  

Assim, na vinculação objetiva, os direitos fundamentais impactam todos os 

ramos do Direito, seja por regular as relações com o Poder Público, seja por também 

regular as relações entre particulares269. No que pertine ao Poder Público, os referidos 

direitos servem de pauta para o legislador e, para as demais instâncias de Poder, são 

vinculadores, pelos seus efeitos, dos processos de interpretação e aplicação das 

normas jurídicas. Nas relações entre os particulares, reflexo inevitável igualmente é 

produzido, pois os direitos fundamentais influenciam o Direito Privado quando se 

espraiam “[...] indiretamente pelos preceitos que regem imediatamente tais matérias. 

                                                           
266  HESSE, Konrad. O Significado dos Direitos Fundamentais. In: ______. Temas Fundamentais do 

Direito Constitucional. Tradução de Carlos dos Santos Almeida; Gilmar Ferreira Mendes; 
Inocêncio Martires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 33-34. 

267  Breve levantamento histórico é realizado na nota de rodapé constante à p. 46 dessa pesquisa. 
268  HESSE, op. cit., p. 36-37. 
269  Ibid., p. 39. 
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Sua interpretação doravante vai ser determinada pelo conteúdo constitucional 

específico que flui do sistema axiológico dos direitos fundamentais”270. 

Como desdobramentos dessa dimensão, três teorias merecem ser 

pontuadas: a da eficácia irradiante; a do dever de proteção e a da eficácia horizontal. 

A eficácia irradiante dos direitos fundamentais conduz a que toda 

interpretação e aplicação do direito infraconstitucional seja realizada observando a 

sua força apropriadora de modo a se obter uma hermenêutica dirigida à proteção e à 

concretização desses mesmos direitos fundamentais. Consistiria em uma 

interpretação conforme os direitos fundamentais, a qual cinge todos os ramos do 

direito em sua dinâmica e confluência social de tal forma a promover uma releitura 

das disposições legislativas infraconstitucionais, aperfeiçoando-as aos valores 

materiais consagrados pela Constituição numa perspectiva emancipatória e 

dignificante presente na carga valorativa impressa nos direitos fundamentais271. 

O dever de proteção, cuja ideia nuclear já pontuamos272, reivindica do 

Estado não apenas uma postura negativa, no sentido de não afronta aos direitos 

fundamentais – como historicamente postulado no Estado Liberal de Direito –, mas 

positiva quanto à preservação, garantia e concretização desses direitos. Essa 

obrigação reclama ações positivas, normativas e fáticas. Ilustrativamente, tem-se sua 

manifestação nos instrumentos regulatórios estatais voltados para a garantia da 

segurança da pessoa e a prevenção de riscos frente ao desenvolvimento tecnológico 

e às incertezas quanto à incolumidade da vida, da saúde e do meio ambiente273. 

A teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, por sua vez, 

desenvolve-se com o welfare state274, um dos modelos paradigmáticos do Estado de 

Direito que firma paralelismo entre o poder público e o poder privado, vez se operar 

uma maior participação da sociedade no exercício do poder. Esse cenário invoca uma 

                                                           
270  HESSE, Konrad. O Significado dos Direitos Fundamentais. In: ______. Temas Fundamentais do 

Direito Constitucional. Tradução de Carlos dos Santos Almeida; Gilmar Ferreira Mendes; 
Inocêncio Martires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 39-41. 

271  MARANHÃO, Ney Stany Morais. Responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Uma 
perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Método, 2010. p. 74-75. 

272 Página 47 desta dissertação. 
273  No Brasil, pode-se assim perceber com a edição das Leis nºs 8.080/1990 (Programa Nacional de 

Proteção à Saúde da Pessoa Humana) e 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). 
274  Também nominado Estado-providência, fora instituído, originalmente, por alguns países da Europa, 

notadamente Reino Unido, França e Suécia, onde o Estado presta gratuitamente à população os 
serviços essenciais de saúde, previdência e assistência social. COMPARATO, Fábio Konder. A 
afirmação histórica dos direitos humanos. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 246. 
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proteção da liberdade individual também em face dos poderes social, econômico, 

político e ideológico275. A busca pela igualdade material não se concretiza colocando-

se o poder privado à margem da incidência vinculativa dos direitos fundamentais276, 

sob pena de frustração dos valores humanitários que os alicerçam. 

Insta pontuar, entrementes, que, no bojo dessas relações, existem 

aquelas formalmente horizontais, porque firmadas entre particulares, mas 

materialmente verticais em decorrência do grau de subordinação verificado entre os 

sujeitos da relação jurídica, a exemplo das relações trabalhistas, consumeristas, 

bancárias etc. Para estas, não remanesce hesitação doutrinária à vinculação 

horizontal direta dos direitos fundamentais face a real existência de um desequilíbrio 

de poder entre os sujeitos envolvidos277 278,279 devendo ser alcançada sua máxima 

eficácia normativa posto seu caráter principiológico, ou seja, sua consistência 

enquanto mandado de otimização submetido aos limites das possibilidades fáticas e 

jurídicas280. As normas de direitos fundamentais são de direito subjetivo público, não 

são programáticas, não correspondem a meras pautas, agendas, sem geração de 

direitos subjetivos aos cidadãos281. Este, aliás, o entendimento expressamente 

                                                           
275  Nesse sentido, MARANHÃO, Ney Stany Morais. Responsabilidade civil objetiva pelo risco da 

atividade. Uma perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Método, 2010. p. 77.; SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais - Uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional.10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 377-379; ALEXY, 
Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tiragem. 
São Paulo: Malheiros, 2015. p. 523-542. 

276  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 11. ed. Madrid, Spain: Tecnos, 
2013. p. 19. 

277  MARANHÃO, op. cit., p. 79. 
278  Antonio Enrique Perez Luño entende pela aplicação imediata dos valores e princípios 

constitucionais, como ainda das cláusulas gerais, mesmo na hipótese de inexistir disposição infra-
constitucional reguladora. Entende descabida interpretação que levem ao menosprezo ou ao 
comprometimento da significação normativa dos valores e princípios, ou mesmo que importem em 
sua negação jurídico-positivo. Do contrário, grande parte do estatuto dos direitos fundamentais 
resultaria inoperante. O entendimento do autor é aquele proclamado pela corte suprema espanhola. 
PÉREZ LUÑO, op. cit., p.  60-61. A eficácia imediata também é defendida por Celso Antônio 
Bandeira de Mello. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e 
direitos sociais. 1. ed. 4. tiragem. São Paulo: Melhoramentos, 2015. p. 24-25. 

279  Duas observações a) nas relações horizontais em que se verifica relativa simetria de poder, o 
entendimento predominante converge para a prevalência do direito de liberdade, respeitada, 
sempre, o mínimo concretizador da dignidade da pessoa humana apurado em cada caso concreto; 
b) quanto à forma de aplicação, há corrente que sustenta a vinculação indireta ou mediata dos 
direitos fundamentais às relações privadas, porquanto dependente de previsão infraconstitucional. 
MARANHÃO, op. cit., p. 80. 

280  ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 
4. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 533-542. 

281  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 
2017. p. 317-318. 
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assimilado e determinado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, nos moldes da norma posta no art. 5º, §1º 282.283 

O direito à saúde absorve todo arcabouço dimensional objetivo dos direitos 

fundamentais como até então exposto, principalmente quando considerado no lastro 

das relações privadas284. Como corolário do direito à vida digna, ao Estado não se 

faz, ordinariamente, admissível a adoção de medidas que agridam à higidez física, 

mental ou social da pessoa humana, como ainda conduz, a interpretação e a aplicação 

das normas, a um redimensionamento moldado à sua qualidade fundamental. De mais 

a mais, a proteção e promoção da saúde é preceito obrigacional na relação entre 

particulares, pois a ninguém é dado, salvo em situações excepcionalíssimas, 

comprometer tal integridade, sob pena de se ter por configurada a ilicitude pela 

inconstitucionalidade material e formal. 

Impende, doravante, refletir sobre o direito à saúde mental da pessoa 

humana que trabalha, agregando, ao quadro geral delineado deste direito fundamental, 

as particularidades interdependentes e inter-relacionadas próprias da relação laboral. 

 

3.2. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE PSÍQUICA NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

 

A reflexão sobre essa temática imprescinde da compreensão concernente ao 

processo evolutivo conceitual próprio do direito à saúde do trabalhador, o qual, porque 

imbricado à maturação sistemática dos direitos humanos fundamentais em todas as suas 

dimensões, de fundo invoca o trato jurídico alusivo à qualidade de vida do trabalhador e, 

consequentemente, à tutela da saúde mental nessa relação e a identificação das 

patologias correlatas que predominantemente têm acometido os laboristas. 

                                                           
282  Art. 5º, §1º da CF. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata. 
283  Sobre a inclusão dos direitos sociais no conjunto de direitos e garantias fundamentais, vide SARLET, 

Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um balanço aos vinte 
anos da Constituição Federal de 1988.  Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de 
Constitucionalismo Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008, p. 163-206. 

284  Enquanto direito à prestação em sentido estrito oponível ao Estado, muitos debates têm sido 
firmados, notadamente quanto ao sopesamento necessário frente a “reserva do possível”. Sobre a 
problemática: SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo 
para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988.  Revista do Instituto de 
Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo 
Horizonte, 2008, p. 163-206. 
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3.2.1. O direito à saúde do trabalhador. Compreensão evolutiva 

 

O desenvolvimento do conjunto tutelar da saúde do trabalhador, em especial a 

partir da criação da OIT (1919), sofre impacto direto da evolução dos conceitos e das 

dimensões atribuídos ao próprio direito à saúde, bem como do modo como este se faz tratado 

pelas políticas públicas no decurso do tempo285. Os mencionados conceitos, por sua vez, 

foram construídos sob os influxos do desenvolvimento sistemático dos direitos humanos com 

todo o seu plexo de influências no conjunto da ciência jurídica. 

Por tal confluência é que, didaticamente, pode-se identificar 4 etapas evolutivas 

distintas quanto ao trato da saúde do trabalhador, a saber: a da medicina do trabalho; a da 

saúde ocupacional; da saúde do trabalhador e a da qualidade de vida do trabalhador286. 

Antes, porém, de discorrer sobre tais etapas, importante pontuar como a matéria 

foi tratada antes desse período de maior densidade (após 1919), fixando – como divisor para 

tal lapso pretérito – o marco social e trabalhista da primeira revolução industrial ocorrida entre 

o final do século XVIII e início do século XIX287. 

 

3.2.1.1.  A temática da saúde do trabalho antes da criação da OIT (1919) 

 

Os romanos foram os primeiros a estabelecer a relação entre o trabalho e 

determinadas doenças288, sucedidos por estudos desenvolvidos no século XVI pela 

doutrina alemã289. Entrementes, destaque se confere à obra do médico italiano 

Bernardino Ramazzini, considerado o “pai da medicina do trabalho”, intitulada De 

Morbis Artificum Diatriba (As Doenças dos Trabalhadores), publicada em 1700, com 

segunda edição em 1713, na qual se apresentaram estudos de 54 grupos de 

trabalhadores, mais de 60 profissões, e se fizeram elencadas as atividades, 

                                                           
285  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTR, 2010. p. 45. 
286  Ibid., p. 52. 
287  José Augusto Rodrigues Pinto analisa detalhadamente as três revoluções industriais mencionadas 

pelos economistas como operadas no decurso da história e suas implicações para as relações de 
trabalho (PINTO, José Augusto Rodrigues. Tratado de Direito Material do Trabalho. São Paulo: LTr, 
2007. p. 31-44). Sobre a quarta revolução tecnológica, com nota à inteligência artificial, ver: SCHWAB, 
Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. 

288  Os romanos desenvolveram estudos sobre as enfermidades que comumente acometiam os 
escravos, àqueles trabalhadores que laboravam com enxofre, os ferreiros, mineradores, dentre 
outros. OLIVEIRA, op. cit., p. 45. 

289  Sobre as doenças ocupacionais dos mineradores, pontua-se a obra de Georgius Agricola 
denominada De re metallica, por meio da qual indica a prevenção e o tratamento para as doenças 
das juntas, pulmões e olhos. OLIVEIRA, op. cit., p. 46. 
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enfermidades relacionadas e medidas de prevenção e tratamento congruentes. Em 

caráter inovador, o referido estudioso fixou premissa quanto ao trabalho deter 

potencialidade para gerar doenças. O estudo apontado permaneceu como texto 

paradigma para a medicina preventiva do trabalho até a Revolução Industrial, valendo 

ainda como base para as construções doutrinárias e jurídicas futuras sobre a matéria290. 

Com o fomento da atividade fabril, o qual se processou embebecido numa 

estrutura econômica liberal civilista, a realidade social vivenciou, ao lado da expansão 

capitalista, o aumento reverso da miséria, do adoecimento da classe trabalhadora, do 

incremento no número de acidentes com mutilados, além da intensa exploração da 

mão de obra de crianças291 e mulheres. Nesse contexto, recaía sobre o próprio 

trabalhador a adoção de medidas adequadas à sua proteção frente ao meio ambiente 

do trabalho degradante. Pela lógica do laissez-faire laissez-passer, os danos à saúde 

dos trabalhadores eram efeitos colaterais necessários, ínsitos à atividade empresarial, 

cabendo, ao próprio trabalhador, sua prevenção292. 

O cenário fático impulsionou a ocorrência de movimentos reivindicatórios 

dos operários293 e da opinião pública294, estes propiciadores à elaboração de novas 

leis, agora mais protetivas. Assim se verificou na Inglaterra295, na Itália com a Encíclica 

do Papa Leão XIII, De Rerum Novarum296, na Alemanha e demais países europeus, 

então já contemplando disposições de caráter acidentário297. O iter trilhado por tal 

processo encontra seu coroamento na constituição da OIT em 1919298, quando se 

                                                           
290  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTR, 2010. p. 46-48. 
291  A necessidade de trabalhadores levou à contratação de crianças de tal modo que, mesmos 

deficientes, eram admitidas. Em média, noticia Sebastião Geraldo, para cada 12 crianças saudáveis 
que trabalhavam, 01 era contratada, mesmo portando algum tipo de deficiência mental. OLIVEIRA, 
op. cit., p. 49. 

292  HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. 21. ed. rev. Tradução de Waltensir Dutra. Rio 
de Janeiro: LTC, 1986. p. 161-172. 

293 Ibid., p. 170-172. 
294  OLIVEIRA, op. cit., p. 49. 
295 Como se verificou na Inglaterra com a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes de 1802 e com Factory 

Act de 1833, esta última incidente sobre as indústrias têxteis e que proibia o trabalho noturno aos 
menores de 18 anos, limitava sua jornada a 12 horas, com carga horária semanal de 69 horas; 
determinava que fábricas possuíssem escolas a serem frequentadas por menores de 13 anos; fixava 
a idade mínima para o trabalho em 09 anos, devendo um médico atestar que a idade biológica 
correspondia à idade cronológica. OLIVEIRA, op. cit., p. 49. p. 49-50. 

296  De 1891, tinha conteúdo incisivo na concretização da Justiça Social, proteção dos trabalhadores, 
influenciando muitos estadistas. OLIVEIRA, op. cit., p. 50. 

297  Inicialmente editadas na Alemanha de 1884, estendem-se por vários países da Europa, chegando 
ao Brasil em 1919 pelo Decreto Legislativo nº 3.724. OLIVEIRA, op. cit., p. 50. 

298  Como já destacado, no seu próprio preâmbulo, a Constituição da OIT consagra, como determinantes 
para a paz mundial, dentre outras, a boa qualidade das condições de trabalho, adotando-se ainda seis 
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proclama, como fator necessário ao estabelecimento e à manutenção da paz mundial, 

a consecução do trabalho digno, não atentatório à saúde do trabalhador. 

O tratamento jurídico conferido à saúde do sujeito que trabalha, nessa 

conjuntura, robustece-se pela maturação de quatro etapas conceituais 

complementares firmadas com base no pensamento prevalente quanto à relação 

estabelecida entre o trabalho e a saúde da pessoa.  

 

3.2.1.2.  A relação saúde-trabalho e suas etapas de desenvolvimento 

 

Do limiar do século XIX e pela defluência do século XX, a medicina do 

trabalho experimentou significativa expansão, harmônica com as necessidades de 

dilatação do capitalismo, então regido pelo taylorismo e fordismo299, que reclamavam 

um trabalhador sadio, um mínimo de absenteísmo e uma alta produção. O 

profissional da área médica atuava, assim, assessorando o processo de seleção dos 

trabalhadores mais aptos, como também, ao ser ativado no interior da fábrica, no 

vetor terapêutico a fim de promover a mais breve reinserção do laborista na atividade 

produtiva. 

Essa etapa se caracterizava, mais precisamente, pela medicina no 

trabalho do que pela medicina do trabalho, porquanto o atendimento era dirigido ao 

trabalhador doente, sem que se operasse uma atuação eficaz nos elementos 

causais; apenas se enfrentavam os efeitos produzidos pelos agentes danosos; não 

havia investigação da relação trabalho-saúde, pois todo o processo de atuação era 

centrado na pessoa do médico, não do trabalhador. 

                                                           
convenções de tutela à saúde e segurança no trabalho regulando a idade mínima para admissão, 
jornada de labor, o trabalho noturno de mulheres e menores, a proteção à maternidade e ao 
desemprego. OIT – Organização Internacional do Trabalho. Escritório no Brasil. Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e seu anexo (Declaração de Filadélfia).  Disponível 
em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf>. 
Acesso em 29 jan. 2018. Remissão à história de constituição da OIT: OIT - Organização 
Internacional do Trabalho. OIT Brasília. História da OIT. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/história/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

299  Consistente em um processo de produção em massa fundamentado “[...] em ganhos de 
produtividade obtidos por economias de escala em um processo mecanizado de produção 
padronizada com base em linhas de montagem, sob as condições de controle de um grande 
mercado por uma forma organizacional específica: a grande empresa estruturada nos princípios 
de integração vertical e na divisão social e técnica institucionalidade do trabalho. Esses princípios 
estavam inseridos nos métodos de administração conhecidos como ‘taylorismo’ e ‘organização 
científica do trabalho’, adotados tanto por Henry Ford quanto por Lenin”. CASTELLS, Manuel. A 
Sociedade em Rede. Tradução de Roneide Venancio Majer. 17. ed. São Paulo: Paz & Terra, 
2016. p. 219. 
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O conceito delimitado nessa fase para o enfrentamento dos problemas 

de saúde dos trabalhadores é identificado nas Recomendações nºs 97 e 112 da 

OIT, respectivamente de 1953 e 1959, as quais abordam, dentre outros temas, a 

necessidade de exames médicos, de primeiros socorros, e serviços de medicina 

no trabalho300. No Brasil, as grandes empresas passaram a adotar, 

antecipadamente, os serviços médicos em seus estabelecimentos de forma 

voluntária, dado que a obrigatoriedade somente se fez estabelecida pela Portaria 

do Ministério do Trabalho nº 3.237/1972301. 

Paralelo à expansão da medicina do trabalho, brotam estudos dirigidos ao 

trato da saúde ocupacional dos trabalhadores caracterizados pela aferição e 

melhoria das causas que fomentam as enfermidades, foco este que incita uma 

atuação multidisciplinar, atraindo profissionais de outras áreas do conhecimento 

atrelados ao modelamento do meio ambiente do trabalho. A concepção então 

voltada para a saúde ocupacional agrega, aos parâmetros pensados pela medicina 

do trabalho, a imposição de limites de tolerância para exposição a agentes 

agressivos, do uso de equipamentos de proteção individual, além das pesquisas 

aplicáveis na área da ergonomia302. Desenvolvidos no pós-Segunda Grande Guerra 

Mundial, sob os efeitos do giro humanístico decorrente das reflexões filosóficas, 

sociológicas e jurídicas produzidas em face das atrocidades cometidas em tal 

batalha, releva destacar a sincronia operada entre o desenvolvimento da tutela à 

saúde e a sistematização dos direitos humanos303.  

As pesquisas sobre saúde ocupacional inebriam-se em princípios 

consagrados em documentos internacionais como nas Constituições da ONU 

                                                           
300  OIT - Organización Internacional del Trabajo. Recomendaciones. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12010:0::NO:::>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 

301  Atualmente, o serviço médico na empresa está previsto no art. 162 da CLT e na Norma 
Regulamentadora nº 4 – Portaria nº 3.214/1978 do MTE. BRASIL. Ministério do Trabalho. NR 4 - 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 
Disponível em: <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR4.pdf>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 

302  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 
LTR, 2010. p. 53-55. 

303  Ibid., p. 53. 
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(1945)304, da OMS (1946)305 e na DUDH (1948)306. Indicativo da sedimentação dessa 

etapa evolutiva é verificado na especificação dos objetivos da saúde ocupacional 

fixada em 1957 por um Comitê Misto composto pela OIT e OMS, dentre os quais a 

prevenção de danos pela gestão das condições de trabalho, a proteção do trabalhador 

quando da exposição a agentes nocivos e a garantia de um emprego que convenha 

às suas aptidões fisiológicas e psicológicas307. No Brasil, sua manifestação é 

verificada na década de 1970 com Portaria nº 3.214/1978308 e pela instituição das 

normas de ergonomia pela Portaria nº 3.751/1990 – NR 17309. 

Nada obstante, essa formulação não alcançou sua concretização plena, 

seja pela atuação desordenada decorrente da falta de homogeneidade nas 

proposições multidisciplinares, seja pela ocorrência de lutas corporativas310. É nesse 

contexto, contemporâneo à solidificação do Estado Social de Direito, que os 

trabalhadores, detentores de maior conscientização quanto aos seus direitos (em 

especial, os sociais), passam a formular reivindicações e questionamentos. Imbuídos 

de uma revolta pela violação da sua dignidade311, promovem movimentos de luta 

exigindo melhores condições de trabalho e fixando, eles próprios, o que seria 

                                                           
304  Em seu preâmbulo crava decisão no sentido de promover o progresso social e melhores condições 

de vida para os seres humanos, além de, em seu artigo 55 ter por objetivo a consecução de níveis 
mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social. 
NACIONES UNIDAS. Carta de las Naciones Unidas. Preámbulo. Disponível em: 
<http://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

305  Merece destaque o conceito integral de saúde, já pontuada e analisada nesta pesquisa, e o princípio 
igualmente consignado quanto a ser direito fundamental da pessoa humana o gozo do grau máximo 
de saúde que se possa alcançar. OMS - Organización Mundial de la Salud. Constitución de la 
OMS: princípios. Disponível em: <http://www.who.int/about/mission/es/>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

306  Exaltando os direitos à vida, à liberdade e à dignidade humana, a referida Declaração ainda 
consagra os direitos de todo ser humano ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas 
e favoráveis de trabalho, à proteção ao desemprego. Confere ainda os direitos ao lazer e ao 
repouso, ao limite da jornada, às férias, culminando no preceito a uma vida capaz de assegurar a si 
e à sua família saúde e bem-estar. Arts. XXIII, XXIV e XXV DECLARAÇÃO Universal dos Direitos 
Humanos. ONU BR - Nações Unidas do Brasil. UNIC / Rio / 005. Ago. 2009. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

307  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 
LTR, 2010. p. 55. 

308  BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria n.° 3.214, 08 de junho de 1978. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/839945.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

309  NR 17 - Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia. Guia Trabalhista. Disponível em: 
<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

310  OLIVEIRA, op. cit., p. 56. 
311  Valendo-se, aqui, de expressão manejada por Jürgen Habermans quando fixa que como causa para 

todas as manifestações históricas de luta pelos direitos humanos, mesmo no Estado Liberal, a 
percepção de violação da dignidade da pessoa humana. HABERMAS, Jürgen. Sobre a 
constituição da Europa. Tradução de Denilson Luis Werle, Luiz Repa e Rúrion Melo. São Paulo: 
Fundação Editora da Unesp, 2012. p. 10-14. 
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adequado no ambiente e processo de trabalho; empreendem-se esforços para tratar 

as causas do sofrimento312.313 

Sedimenta-se a fase da saúde do trabalhador, na qual, a pessoa que 

labora, passa a ser o eixo e o sujeito ativo na construção do ambiente promotor e 

preservador da saúde. Adotando-se, como início da análise técnica-médica, os 

efeitos concretos experimentados pelos trabalhadores, imperativo se tornou os 

considerar integralmente (assimilação holística da pessoa que trabalha), 

visualizando-se o ambiente global e não apenas o raio restrito do posto de trabalho. 

Atentou-se, por conseguinte, para outras necessidades do laborista, a exemplo do 

repouso e lazer.  Mais ainda. Enaltece-se a utilidade da pessoa que trabalha na 

vivência da sociedade, vez lhe ser devido desenvolver, ao mesmo tempo, suas 

demais aptidões enquanto ser social314. 

Nesse período, os trabalhadores militam contra a monetização do risco 

laboral, relegando para um segundo plano o pagamento de adicionais em detrimento 

do trabalho digno em ambiente seguro e saudável315. Firma-se enfaticamente o direito 

à saúde como direito humano fundamental porque vinculado ao direito à própria vida 

do trabalhador. Assim, “[…] o pleno exercício do direito à saúde implica garantir 

                                                           
312  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTR, 2010. p. 56. 
313  Significativa a contribuição de Hugo Cavalcante de Melo quando afirma que, como fator histórico, 

as reivindicações e as lutas operárias das décadas de 1960 e 1970 acabaram por precipitar, nos 
anos 70 – juntamente com o aumento dos custos com a estabilização econômica e com a 
reconstrução do continente europeu destruído pela segunda grande guerra –, o desvincular do 
dólar ao padrão ouro pelos EUA; esse fato, por sua vez, contribuiu para a crise do petróleo 
ocorrido na mesma década (MELO FILHO, Hugo Cavalcanti. Unificação Europeia e precarização 
do trabalho: o caso italiano. In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; PETRUCCI, Fábio. Direito 
Material e Processual do Trabalho. Uma interlocução entre Brasil e Itália. São Paulo: LTr, 2016. 
p. 63-64). Essa desestabilização econômica abre espaço para o pensamento neoliberal que 
começa a se instalar e atuar, até os presentes dias, como hegemônico. Nesse sentido: DELGADO, 
Maurício Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego. 2. ed. São Paulo. LTr. 2015. p. 22-30. 

314  Em tal sentido são os expressos termos do Programa Internacional para o Melhoramento das 
Condições e do Meio Ambiente de Trabalho (PIACT), da OIT, aprovado pela Conferência 
Internacional do Trabalho em 1976. OIT – Organização Internacional do Trabalho. Ministério do 
Trabalho e Emprego. Fundacentro. Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. 2002. 
Disponível em: 
<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/safework/pub/prevencao_de_acidentes_industriais_
maiores_367.pdf> Acesso em: 29 jan. 2018. 

315  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 
LTR, 2010. p. 56. 
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trabalho em condições dignas, com amplo conhecimento e controle dos trabalhadores 

sobre o processo e o ambiente do trabalho”316.317  

A construção conceitual sobre a saúde do trabalhador é referendada no 

Programa Internacional para o Melhoramento das Condições e do Meio Ambiente 

do Trabalho da OIT em 1976318, na meta “Saúde para todos no ano 2000” da OMS 

estabelecida pela sua Assembleia em 1977319, ratificada na Declaração de Alma-

Ata resultante da Conferência Internacional OMS e UNICEF de 1978320, e nas 

Convenções n°s 155 e 161 (1981 e 1985 respectivamente) da OIT. A Convenção 

nº 155 da OIT, em específico, enfrenta a temática relativa à Saúde e à Segurança 

do Trabalho por meio de uma regulação conjunta voltada para a saúde e o meio 

ambiente laboral. Destacam-se a determinação para que os processos de trabalho 

sejam adaptados às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores, o 

reconhecimento do direito destes em interromper o labor quando em risco sua 

saúde, e a inclusão das matérias afetas à segurança, higiene e meio ambiente do 

                                                           
316  CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Ministério da Saúde. 8. Conferência Nacional de Saúde. 

Brasília, DF, 17-21 mar. 1986. p. 382.  Disponível em:  
     <http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatorio_8.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
317  Na Itália, a Lei nº 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), de 20 de maio de 1970, garante aos 

trabalhadores, dentre outros, o direito à integridade física e à saúde, à informação, ao controle – por 
suas representações – da aplicação das normas de prevenção dos acidentes do trabalho e doenças 
profissionais, além da atuação preventiva no trabalho de pesquisa, elaboração e concretização de 
medidas tutelares à saúde e à integridade física. (L. 300/70 Statuto dei diritti dei lavoratori 
(aggiornato alla L. 92/12). DL online - rivista telematica di diritto del lavoro. Disponível em: 
<http://www.di-elle.it/leggi-voce-menu/117-l-300-70-statuto-dei-diritti-dei-lavoratori-aggiornato-alla-
l-92-12#art09>. Acesso em: 29 jan. 2018). A lei nº 833, de 23 de dezembro de 1978, por sua vez, 
impôs ao empregador o dever de criar um mapa de riscos, identificando as substâncias presentes 
nos processos de trabalho, suas características e efeitos sobre o homem e o ambiente (OLIVEIRA, 
Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTR, 2010. 
p. 57). 

318  OIT – Organização Internacional do Trabalho. Ministério do Trabalho e Emprego. Fundacentro. 
Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. 2002. Disponível em: 
<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/safework/pub/prevencao_de_acidentes_industriais_m
aiores_367.pdf> Acesso em: 29 jan. 2018. 

319  A meta estabelecida objetivava concretizar, em favor de todos os cidadãos do mundo, até o ano de 
2000, um grau de saúde mínimo que possibilitasse o usufruto de uma vida social e econômica 
produtiva. 

320  Nesta Declaração, expressamente se registra o direito à saúde – como completo estado de bem-estar 
físico, mental e social – enquanto fundamental ao ser humano e que, a consecução do mais alto nível 
possível de saúde é a mais importante metal social mundial, o que invoca a dedicação conjunta de 
setores sociais e econômicos, além daqueles próprios da área da saúde DETERMINANTES SOCIAIS 
DA SAÚDE – DSS Brasil. Declaração De Alma-Ata. Conferência Internacional sobre Cuidados 
Primários de Saúde. Alma-Ata, URSS, 6-12 set. 1978. Disponível em: <http://cmdss2011.org/site/wp-
content/uploads/2011/07/Declaração-Alma-Ata.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
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trabalho em todos os níveis de ensino321. A Convenção nº 161, por seu turno, 

complementa a de nº 155, regulando os Serviços de Saúde do Trabalho na 

perspectiva preventiva322.  

A arquitetura jurídico-normativa promove uma reengenharia dos processos 

de produção às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 encampa esse conceito ao 

estabelecer a saúde como direito social, garantir a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho por meio de normas de saúde e segurança e ao afirmar que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado. De igual forma, preconizam a Lei Orgânica da Saúde (nº 

8.080/1990) e as Leis Previdenciárias (n°s. 8.212/1991 e 8.213/1991), instituidoras de 

obrigações para a tutela da saúde do trabalhador. Repise-se que o Brasil ratificou as 

Convenções n°s 155 e 161 da OIT. 

Os elevados índices de acidentes laborais verificados na década de 1980, 

a despeito de todo o construto tutelar configurado, e o avanço maturado do sistema 

de direito humanos, contemplando os direitos de segunda e terceira dimensões, 

fomentaram a promoção de estudos ainda mais amplos quanto à saúde da pessoa 

que trabalha de modo a envolver a própria qualidade de vida; ou seja, insere-se a 

satisfação no trabalho como um dos elementos componentes da massa conceitual do 

direito à saúde no trabalho323.  

Exatamente por se tratar de fases complementares, não necessariamente 

sucessivas, os primeiros estudos dirigidos a compreender, no direito à saúde, a 

qualidade de vida remontam aos anos 1970, embora mais aprofundados na década 

de 1980 e 1990324 e início do século XXI. 

                                                           
321  Vide arts. 5º, “b”, 13 e 14. OIT - Organização Internacional do Trabalho. Escritório no Brasil. 

Segurança e Saúde dos Trabalhadores. Disponível em: <http://www.oit.org.br/node/504>. Acesso 
em: 29 jan. 2018. 

322  OIT – Organização Internacional do Trabalho. OIT Brasília. C161 - Serviços de Saúde do Trabalho. 
OIT Brasília. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236240/lang--
pt/index.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

323  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 
LTR, 2010. p. 61. 

324  Sebastião Geraldo de Oliveira faz menção ao sociólogo francês Guy Roustang, que em 1977 já 
discorria sobre a satisfação no trabalho como fator necessário à qualidade de vida. Destaca os 
estudos de Louis E. Davis, realizados neste mesmo ano, quanto à qualidade de vida laboral nos 
Estados Unidos. No mesmo sentido, as reflexões de J. de Givry escritas em 1978, Chefe do 
Departamento de Condições e Meio Ambiente do Trabalho da OIT, sobre a qualidade de vida no 
trabalho com base em programa assim intitulado pelo Governo do Canadá. Em 1980, notável o 
trabalho de Bjorn Gustavsen, Diretor do Instituto de Psicologia de Oslo, noticiando as estratégias 
implementadas pelo Estado da Noruega com o fim de melhorar a qualidade de vida no trabalho. 
Georges Spyropoulos, Chefe do Departamento de Condições e Meio Ambiente do Trabalho da OIT, 
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Observe-se que tal entendimento aprimorado é semelhantemente 

apontado como finalístico à efetividade dos direitos fundamentais, os quais, em 

constante evolução, têm seu trajeto dirigido à melhoria da qualidade de vida, à 

percepção substantiva da felicidade325.326 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 também assimila esse 

conhecimento quando fixa o meio ambiente ecologicamente equilibrado como fator 

decisivo à consecução da sadia qualidade de vida, naquele compreendendo o meio 

ambiente do trabalho327, e determina a instituição de programas sociais dirigidos ao 

progresso da qualidade de vida dos cidadãos328. 

As Conferências Nacionais de Saúde, desde a sua 9ª edição ocorrida em 

1992, têm ressaltado a qualidade de vida como vetor do direito à saúde, inclusive do 

trabalhador329. O relatório final daquela ocorrida em 2012 é contundente em firmar a 

                                                           
em 1984, aponta ser, a melhoria da qualidade de vida no trabalho, o grande desafio econômico e 
político dos países, principalmente os industrializados. Já em 1986, importante o estudo da 
professora argentina Irene Vasilachis de Gialdino, da Universidade de Buenos Aires, expressado na 
obra “Las condiciones de trabajo”, onde dedica capítulo à qualidade de vida no trabalho. Por fim, e 
agora considerando a área legislativa, o Decreto-lei nº 441/1991 emitido pelo Governo Português, 
em sua exposição de motivos, expressamente vincula a realização pessoal e profissional à 
qualidade de vida no trabalho, essa necessariamente dependente das condições de segurança, 
higiene e saúde como matrizes fundamentais para o seu desenvolvimento e sua concretização. 
OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 
LTR, 2010. p. 60-61. 

325  Konrad Hesse, encerrando seu artigo sobre “O significado dos direitos fundamentais”, pontua 
algumas questões que são frequentemente levantadas em face do avanço dos direitos 
fundamentais, tais como uma efetiva melhoria da qualidade de vida nos dias atuais e o senso de 
felicidade. Realçando a necessidade de uma expansão equilibrada dos direitos fundamentais para 
que não ocorra uma auto-asfixia, finca o caráter complementar existente entre Estado forte e direitos 
fundamentais fortes. HESSE, Konrad. O Significado dos Direitos Fundamentais. In: HESSE, Konrad. 
Temas Fundamentais do Direito Constitucional. Tradução de Carlos dos Santos Almeida; Gilmar 
Ferreira Mendes; Inocêncio Martires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 71. 

326  Mais especificamente quanto aos direitos sociais, leciona George Marmelstein: “Eles impõem 
diretrizes, deveres e tarefas a serem realizadas pelo Estado, no intuito de possibilitar aos seres 
humanos melhor qualidade de vida e um nível razoável de dignidade como pressuposto do próprio 
exercício da liberdade. Nessa acepção, os direitos fundamentais de segunda geração funcionam 
como uma alavanca ou uma catapulta capaz de proporcionar o desenvolvimento do ser humano, 
fornecendo-lhe as condições básicas para gozar, de forma efetiva, a tão necessária liberdade”. 
MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 50. 

327  Arts. 225 c/c 200, VIII da CF/1988. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 

328  Art. 79 dos ADCT. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

     <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
329  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTR, 2010. p. 62. Mais informações sobre as Conferências Nacionais de Saúde podem ser obtidas 
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qualidade de vida como pressuposto para a efetividade do direito à saúde das pessoas 

em geral, como também daquele que labora330, o que se reafirmou pelo teor das 

diretrizes aprovadas na 15ª Conferência Nacional ocorrida em 2015331. 

A segurança, higiene e saúde ocupacional se inserem, portanto, no 

conceito de qualidade de vida laboral, razão porque integram o modus vivendi do 

trabalhador, extravasando-se para a sua realidade social. 

Essa etapa de desenvolvimento dos estudos sobre a saúde do 

trabalhador, em muito também estimulada pelas modernas técnicas de 

administração das empresas332, centraliza-se na dignificação do trabalho, dá 

primazia ao homem que trabalha333, a partir do qual deve se conformar toda a 

ordem econômica e social334. Não por outra razão, nesse diapasão, a sua análise 

vem a abarcar as relações interpessoais, a organização do trabalho, as 

possibilidades de progresso na empresa, o “clima” organizacional, a satisfação dos 

trabalhadores, a sua participação no processo e na realização do trabalho; ou seja, 

busca-se efetuar um trabalho não autômato, que considere a pessoa que trabalha 

com sua inteligência, aspirações, aptidões, desejo de participar e progredir na 

atividade, a valorização das relações interpessoais. Enfim, tem-se por importante 

o ambiente na empresa, mas também os reflexos do trabalho, com todas as suas 

                                                           
em BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da 14ª 
Conferência Nacional de Saúde. Brasília, DF, 2012. Disponível em: 

     <http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/img/14_cns%20relatorio_final.pdf >. Acesso em: 
29 jan. 2018. 

330 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da 14ª Conferência 
Nacional de Saúde. Brasília, DF, 2012. Disponível em: 

     <http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/img/14_cns%20relatorio_final.pdf>. Acesso em: 
29 jan. 2018. 

331  ANÁLISE DE POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL. Diretrizes Aprovadas nos Grupos de 
Trabalho ou na Plenária Final. Brasília, DF, 1-4 dez. 2015. Disponível em: 
<http://www.analisepoliticaemsaude.org/oaps/documento/noticias/95b047b825f37077073d2f300
716d9b3.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

332  Como análise crítica aos mecanismos de aderência subjetiva do trabalhador à estrutura ideológica 
desenvolvida na gestão empresarial desde os anos 1970, interessante a abordagem de Tallita 
Massucci, em TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito 
fundamental e sua eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 58-61. 

333  No dizer de Rubens Migliaccio Filho: “O primeiro fundamento do valor do trabalho é o próprio 
homem, seu sujeito, o trabalho está em função do homem e não o homem em função do trabalho. 
Consequentemente, o fundamento para determinar o valor do trabalho não é o tipo de trabalho que 
se realiza, e sim o fato de que quem o executa é uma pessoa. As fontes de dignidade do trabalho 
devem buscar-se, principalmente, não em sua dimensão objetiva, e sim na sua dimensão subjetiva. 
O valor do trabalho não reside no fato de que se façam coisas, mas de que são coisas feitas pelo 
homem”. MIGLIACCIO FILHO, Rubens. Reflexões sobre o homem e o trabalho. Revista de 
Administração de Empresas. São Paulo: EASP/FGV, v. 34, n. 2, mar. - abr. 1994, p. 18-32. 

334  Como visto às páginas 69-70 deste estudo, idêntico é o contorno jurídico também traçado pela 
Constituição Federal Brasileira de 1988 às Ordens Social e Econômica. 
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implicações, no ambiente externo em que vive o trabalhador335. Estabelece-se uma 

nova ética na relação laboral que considera concretamente a vida do laborista 

qualitativamente melhor336.337 

 

3.2.1.2.1. A saúde do trabalhador e a dignificação do trabalho 

 

O aperfeiçoamento da tutela do direito à saúde do trabalhador, portanto, 

inserido no sistema interdisciplinar, interdependente, complementar e progressivo 

dos direitos humanos338, estabelece-se sob a base de dignificação do próprio 

trabalho, visto – então – como fator substancial à igualdade material. O tratamento 

jurídico conferido à saúde da pessoa que labora é consequência desse enfoque 

dignificante do próprio trabalho339.340 

No terreno da força normativa dos princípios de direitos sociais e da 

formulação jusfilosófica do neopositivismo341 é que se pode afirmar: “o 

aprimoramento ético influencia, de imediato, no comportamento social, na produção 

legislativa, na interpretação das leis, tudo para não divorciar o mundo do Direito da 

realidade fática que lhe dá sustentação”342. 

Num perpassar histórico, antes da primeira revolução industrial, o trabalho 

era, sinteticamente, visto como algo indigno, próprio dos escravos e dos servos. Com 

                                                           
335  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo:  

LTR, 2010. p. 64. 
336  Ibid., p. 65. 
337  No dizer de Edina de Paula Bom Sucesso: “os céticos e cartesianos que insistirem em desconsiderar 

a pessoa e tratá-la como um recurso, estão com os dias contados. Raiva, medo, tristeza, frustrações 
adoecem as pessoas, reduzem a sua criatividade, reduzem a produtividade e o prazer de trabalhar. 
Valorizar o viver e ter consciência da rapidez com que a vida passa são atitudes que estimulam 
buscar a cada dia mecanismos para a melhor convivência no trabalho, estabelecimento de novas 
relações de poder, centradas não apenas na hierarquia, mas no poder pessoal de criar, contribuir, 
somar, compartilhar, cooperar”. BOM SUCESSO, Edina de Paula. Trabalho e qualidade de vida. 
Rio de Janeiro: Qualytymark/Dunya, 1997. p. 177. 

338 Características estas analisadas no contexto desenvolvido entre as páginas 30 e 47 deste estudo. 
339  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTR, 2010. p. 115. 
340  A Declaração adotada na 11ª reunião do Comitê Misto OIT/OMS fixa ser, a mão de obra de um país, 

recurso inestimável; logo, políticas que sejam capazes de garantir o mais alto nível de saúde da sua 
população ativa, direito inalienável de todo e qualquer ser humano, são essenciais para reafirmar a 
economia nacional, sendo ainda a chave para se lograr um desenvolvimento sustentável. 
OLIVEIRA, op. cit., p. 117. 

341  Com o neoconstitucionalismo, a constituição não é mais tida como uma norma meramente inserta 
no ordenamento jurídico; ao revés, é considerada a norma cerne, essência do sistema, aquela que 
estabelece sua genética. Operar o direito desconsiderando seus preceitos é labutar na periferia da 
ciência jurídica, divorciado do seu eixo de sustentação. OLIVEIRA, op. cit., p. 116. 

342  Ibid., p. 115. 
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a revolução, assemelhou-se a uma mercadoria lucrativa, objeto de exploração pelos 

detentores dos meios de produção. A partir do século XX, então, o trabalho traspassa 

de mercadoria comum para valor dignificante da pessoa, sendo assim considerado 

pelas constituições atuais343. 

O destaque da dignidade ampliou o conceito mesmo do direito à vida. Não 

basta apenas garantir o mínimo vital; imprescindível assegurar o viver digno, o que 

alcança o labor344. 

A Constituição Federal de 1988 cinge o direito ao trabalho, e 

consequentemente o trabalhador, nessa amplitude conceitual. Ao estabelecer a 

primazia do trabalho sobre as ordens econômica e social345, o Constituinte privilegia 

a pessoa humana antes mesmo de avaliar a especificidade da sua atividade. De modo 

preciso: “[…] valoriza o trabalho do homem em dimensões éticas que não ficam 

reduzidas a meras expressões monetárias”346. 

O valor trabalho, nessa tonalidade, evolui em seu significado jurídico 

para se inserir entre os preceitos máximos que devem impregnar e modelar cada 

categoria jurídica infraconstitucional, fazendo prevalecer a hierarquia axiomática 

da Lei Maior347 composta pelo arcabouço de direitos fundamentais explícitos e 

implícitos348. 

Na relação intrínseca entre os direitos à saúde, ao trabalho e ao meio 

ambiente laboral hígido, importa asseverar que este também possui noção 

constitutiva imersa numa leitura humanista, harmônica com a feição nuclear da 

pessoa humana e sua dignidade, como mais analiticamente abordaremos no 

                                                           
343  Tal como ocorrido no México, Alemanha, França e Itália. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de 

Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 68. 
344  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTR, 2010. p. 116. 
345  O trabalho é tido, na Constituição Federal em vigor, como fundamento da República (art. 1º, IV), 

como direito social fundamental (art 6º), como lastro para a ordem econômica (art. 170) e para a 
ordem social (art 193). Estabelece-se, também assim, que a educação deve estar dirigida à 
promoção e à qualificação para o trabalho (art. 205) e o plano nacional de educação deve conduzir 
à formação para o labor (art. 214). BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 

346 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 
LTR, 2010.p. 117. 

347  Ibid., p. 115. 
348  Aqui considerando todos aqueles diretamente consignados no texto constitucional, como 

aqueloutros admitidos com base nas prescrições exaradas nos §§ 2º e 3º do art. 5º - Carta Política 
Brasileira de 1988. 
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capítulo seguinte. Importa, antes, refletir sobre a saúde psíquica da pessoa no 

contexto da relação de trabalho e identificar os principais transtornos que, 

estatisticamente, têm se manifestado nas últimas décadas. 

 

3.2.2. A saúde psíquica do trabalhador no âmbito da relação laboral 

 

Em um momento global de aumento dos índices de casos relativos aos 

transtornos mentais manifestados entre os trabalhadores, pensar a saúde mental no 

contexto da relação de trabalho é imprescindível, principalmente porque, inobstante 

suas causas possam também estar associadas a fatores extralaborais, inafastável a 

premissa ordinária segundo a qual parte importante do tempo diário da pessoa 

humana se faz envolvida com o labor349.350 

O trabalho, não apenas como fator dirigido à viabilidade da produção, mas 

ainda como processo de transformação do próprio sujeito que trabalha351, é ativo no 

que diz à saúde das pessoas, notadamente à saúde mental, pois potencial promotor 

do equilíbrio psíquico, da identificação com aquilo que se faz e da realização de si 

enquanto mecanismo para a busca de sentido352. De igual modo, consiste em espaço 

de integração social que, a um só tempo, possibilita o compartilhamento de 

experiências, o aumento das redes sociais, como ainda o relacionar dialético do 

indivíduo (em seu complexo de crenças, valores e concepções), com o social353.  

Nessa senda, o ativar-se por meio do trabalho se qualifica como elemento 

fático sério para a preservação, manutenção e desenvolvimento da saúde psíquica, 

                                                           
349  No Brasil, a título de exemplo, conforme pesquisa realizada pelo IBGE – PNAD/2013, em média, os 

homens destinam 51,6 horas semanas, e as mulheres 56,4 horas, somando-se aquelas utilizadas 
com a atividade laboral principal e aquel’outras consumidas por afazeres domésticos. IBGE. Uma 
análise das condições de vida da população brasileira 2014. Disponível em: 
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sintesein
dicsociais2014/default_tab_ods.shtm>. Acesso em: 29 jan. 2018. – Item alusivo ao trabalho. 

350  Também reconhecendo que a pessoa humana passa grande parte de seu tempo envolto com o 
trabalho: TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e 
sua eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 75.; e TRIGO, Telma Ramos. 
Síndrome de Burnout ou Esgotamento Profissional: como identificar e avaliar. In: GLINA, Débora Miriam 
Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 
2014. p. 160. 

351  DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck 
Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 20. 

352  LACMAN, Selma... et. al. Ação em psicodinâmica do trabalho: Contribuições sobre o trabalhar em 
saúde mental. In: LACMAN, Selma (Org.). Políticas Públicas e processos de trabalho em saúde 
mental. Brasília: Paralelo 15, 2008. p. 176. 

353  Ibid., p. 176. 
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principalmente em considerando as interações vivenciadas entre a pessoa humana 

que trabalha e a ambiência laboral, o que inegavelmente o eleva à qualidade de 

condição confluente decisiva ao perfazimento da vida com dignidade354. 

Enfrentar essa inter-relação exige uma abordagem multidisciplinar, em 

especial pelo avocar de conceitos e noções da psicologia do trabalho, da 

psicopatologia e da psicodinâmica do trabalho. 

 

3.2.2.1.  A saúde mental do trabalhador. Interlocução com a psicologia e a 

psicodinâmica do trabalho 

 

Promover um estudo de aproximação entre a saúde mental da pessoa e o 

trabalho, exatamente por se referirem a áreas diversas, invoca o conjugar de 

conhecimentos múltiplos, muitos deles atinentes às ciências sociais, à economia, 

medicina, psicologia, psicanálise, epidemiologia, ergonomia. Porque caracterizados 

por intermédio dos peculiares cortes epistemológicos, o trato da questão se eleva em 

complexidade, vez não possuírem – essas áreas de estudo – compreensões similares 

sobre o indivíduo, a sociedade, a interação entre o corpo e a mente, e mesmo entre a 

saúde mental e o trabalho355. Não por outra razão, importante delimitar alguns 

conceitos, os quais contribuirão para o entendimento do conteúdo desenvolvido de 

modo interdisciplinar. 

 

3.2.2.1.1. Delimitação conceitual de elementos da análise psíquica 

 

Psicologia, etimologicamente, significa estudo da mente, da alma (do 

grego psique = mente, alma e logus = estudo)356, o que reclama – de pronto – a 

                                                           
354  Ressaltando a importância severa do trabalho nesse processo (conforme também será mais abaixo 

aprofundado): UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições da 
Psicodinâmica do Trabalho para o desenvolvimento de ações transformadoras no processo laboral 
em saúde mental. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no 
Trabalho da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 196-197. 

355  UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições da Psicodinâmica do 
Trabalho para o desenvolvimento de ações transformadoras no processo laboral em saúde mental. 
GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à 
Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 191. 

356  Miriam Cristina Zaidan Mota, partindo do conceito posto, acentua a circunstância da psicologia 
abarcar a relação do ser humano com o ambiente em que inserido, o que permite, também e no que 
tange mais especificamente à psicologia organizacional e do trabalho, afirmar que ela “envolve a 
atuação em atividades relacionadas com análise e desenvolvimento organizacional […]” no 
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delimitação compositiva do aparelho psíquico. Este admite dois ângulos 

fundamentais de análise: o tópico ou topográfico, e o estrutural. Para uma análise 

topográfica, tem-se a catalogação de quatro subpartes: a consciente, pré-

consciente, a censura e a inconsciente357. Já a face estrutural do aparelho psíquico 

se compõe de três sistemas básicos: o Id, Ego e o Superego358. 

Noutro norte, as emoções – mesmo consistindo nas resultantes derivadas 

do acúmulo de sentimentos, em uma carga de sentir nas situações vivenciadas pela 

pessoa –, são detentoras de uma amplitude diferida justamente por envolver 

referências relacionadas aos aspectos cognitivos359. No lidar com essas referências, 

não raro, a pessoa física tem dificuldade em discernir as emoções360, o que conduz à 

prática de comportamentos que podem ser agressivos. Como o discernir e o agir 

importam em processos condicionados à formação social do próprio sujeito e à sua 

inserção em determinado ambiente, afirma-se que tais condutas são apreendidas no 

contexto social e que, nem sempre, ocorre necessária correspondência entre o que 

                                                           
propósito de obter melhor qualidade de vida. MOTA, Miriam Cristina Zaidan. Psicologia aplicada 
em Segurança do Trabalho. Destaque na Avaliação Psicossocial da NR-33. 6. ed. São Paulo: LTr, 
2017. p. 13-14. 

357  O setor da consciência é aquele localizado em ponto mais próximo da superfície e que contém os 
processos racionais que nos propicia “pensarmos o que somos”. O pré-consciente é uma área que 
intermedeia o consciente e o inconsciente. O inconsciente, por seu turno, seria o “fundo de toda a 
vida psíquica”, detentor de tudo quanto retirado da consciência por meio de bloqueios, emoções 
fortes ou sentimentos de culpa. A última sessão é a da censura, cuja função é atuar como reguladora 
entre os setores anteriores. Quando exercida conscientemente, consubstancia-se na censura moral; 
quando não, é a censura inconsciente que se fixa entre este e o pré-consciente. MOTA, Miriam 
Cristina Zaidan. Psicologia aplicada em Segurança do Trabalho. Destaque na Avaliação 
Psicossocial da NR-33... 6. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 19. 

358  O Id corresponderia aos instintos primitivos da pessoa manifestados pela atuação exclusiva do 
inconsciente (amor e ódio, impulsos eróticos e agressivos etc.). O Ego contempla o senso de 
responsabilidade e preocupação com os efeitos dos próprios atos do ser. Já o Superego, que tem 
sua formação iniciada nos períodos da infância e da adolescência, consiste no senso crítico 
inconsciente, embora exista uma diminuta parte presente no campo da censura consciente. Atuando 
sobre o Ego, gera-se, conscientemente, sentimento de culpa quando o ser age de forma errônea; 
quando se produz aborrecimento e depressão, está-se em nível de inconsciência (a pessoa 
desconhece a razão). MOTA, op. cit., p. 19-20. 

359  Nisto, portanto, as emoções se diferenciam dos sentimentos, pois, além de implicar em uma grande 
carga destes, envolve referências relacionadas ao pensamento. MOTA, Miriam Cristina Zaidan. 
Psicologia aplicada em Segurança do Trabalho. Destaque na Avaliação Psicossocial da NR-33. 
6. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 21. 

360  Apenas utilizando como exemplo a relação interpessoal, os únicos pontos de referência pelos quais 
externamos o sentimento são as expressões faciais e o comportamento; por isso, muitas vezes se 
diz sim, quando se desejaria externar o não e vice-versa. Ibid., p. 21. 
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as pessoas sentem ou pensam e o seu agir361.362 Eis a particularidade pela qual se 

eleva a importância da faceta emocional enquanto contributiva à saúde mental. 

Como em outras áreas do conhecimento, ademais, a psicologia também 

absorve os influxos da sistematização dos direitos humanos para avaliar a pessoa 

humana sob o prisma holístico, integral, vencendo o pensamento clássico cartesiano 

de separação da natureza em partes acomodadas mecanicamente, a saber: o corpo 

– (soma) definido como aquela parte visível do ser, que pode ser tocada –; e a alma 

(psique), espírito, ou mente – parte invisível e intocável, cuja existência é constatada 

pelos sentimentos, desejos, pensamentos, sonhos etc.363. Ao revés, corpo e mente 

(este, enquanto razão), interagem em intensa simbiose364.365  

A pessoa humana, enquanto ser, constitui-se por um sistema aberto visto 

continuamente interagir com o seu meio, influenciando e sendo influenciado. Desse 

                                                           
361  MOTA, Miriam Cristina Zaidan. Psicologia aplicada em Segurança do Trabalho. Destaque na 

Avaliação Psicossocial da NR-33. 6. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 21. 
362  No campo da psicologia do trabalho, destarte, compreende-se empiricamente esse esboço quando 

verificado o aumento de produtividade dos trabalhadores pelo fato de haver outro alguém 
interessado em observar os seus desempenhos numa perspectiva de valorização da pessoa que 
trabalha. É o que tem sido nominado pelos pesquisadores da área como processo de “facilitação 
social”. MOTA, Miriam Cristina Zaidan. Psicologia aplicada em Segurança do Trabalho. Destaque 
na Avaliação Psicossocial da NR-33. 6. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 22. 

363  Ibid., p. 16. 
364  A física moderna reconhece sua incapacidade para compreender toda a natureza. Afirma que os 

conceitos que utilizamos são limitados e não correspondem às características da realidade, como 
tendemos a acreditar, mas consistem em típicas criações da mente. MOTA, op. cit., p. 15. 

365  Com base em estudos de Antônio Damásio, expostos na obra O erro de Descartes, Laís de Oliveira 
Penido e Giancarlo Perone concordam com a premissa pela qual as emoções têm importância no 
controle do comportamento humano, sendo também indispensáveis para a vida racional. As 
respostas e a extensão do repertório emocionais humanas não dependem exclusivamente do 
cérebro, mas da sua interação com o corpo e das próprias percepções desse corpo. O erro de 
Descartes estaria em estabelecer uma estrutura dicotômica para o ser humano, separando o corpo 
e a alma (razão pura), como se o corpo e as emoções fossem independentes, não ocupando lugar 
no espaço. Esse pensamento cartesiano, frise-se, tem influenciado o conhecimento filosófico 
ocidental e a pesquisa científica atinente. Exatamente por discordar, os autores informam que 
Antônio Damásio também questiona os métodos utilizados por Descartes, por entender que o estudo 
envolvendo o homem deve ser realizado pela fusão das pesquisas neurobiológicas com as 
psicológicas, materializando uma abordagem interativa entre as emoções e a razão. Com base nos 
ensinos de Bento Espinosa, os referidos autores acolhem a tese que refuta a ideia segundo a qual 
se faz possível o domínio da emoção pela razão (processo este que, em nossa visão, 
frequentemente é sustentado por aqueles que se declaram pensadores da gestão); ao revés, 
defende que uma emoção apenas pode ser ultrapassa por outra emoção maior. Há emoções ativas 
e as passivas; as primeiras compreendidas racionalmente e as segundas não. Em verdade, a 
própria razão é um afeto (razão não se opõe ao afeto), porquanto consiste em uma “[…] aspiração 
de encontrar ou criar as oportunidades de alegria na vida e de evitar ou desfazer as circunstâncias 
que causam tristeza ao máximo”. PENIDO, Laís de Oliveira; PERONE, Giancarlo. Saúde mental no 
trabalho: esclarecimentos metodológicos para juristas. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, 
Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental 
no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: 
Cir Gráfica, 2013. p. 33-35. 
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diálogo entrópico, o homem experimenta o novo, adapta-se e busca o reequilíbrio, 

sempre numa interação dinâmica com os sistemas socioculturais366. Em tal 

conjuntura, “os fatores psicossociais têm o potencial de influir de maneira decisiva no 

bem-estar físico e mental do trabalhador, pois podem ocasionar uma diminuição do 

nível de saúde do ser humano”367. Como tais, apresentam-se não isoladamente no 

ambiente de trabalho, mas de modo interativo potencializando seus efeitos nocivos à 

saúde física e mental368. 

Outro conceito de relevo à abordagem desenvolvida e que nela penetra é 

o da subjetividade. Conceituada como o espaço íntimo individual composto pelas 

emoções, pelos sentimentos e os pensamentos, a subjetividade constitui o meio pelo 

qual o ser edifica seu espaço relacional369.370 Por constituir-se um sistema aberto, 

entrementes, esse espaço íntimo da pessoa humana sofre alterações pela sua 

                                                           
366  PENIDO, Laís de Oliveira; PERONE, Giancarlo. Saúde mental no trabalho: esclarecimentos 

metodológicos para juristas. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, 
Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do 
Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 36. 

367  PENIDO, Laís de Oliveira; PERONE, Giancarlo. Saúde mental no trabalho: esclarecimentos 
metodológicos para juristas. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, 
Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do 
Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 36. 

368  Importante destacar as observações firmadas por Miriam Cristina Saidan Mota quanto à 
necessidade de, correlatamente ao olhar pleno da saúde humana, empreender-se uma visão 
holística da doença exatamente para que implemente uma terapia dirigida e preocupada com as 
pessoas enfermas, e não apenas dirigidas ao trato das patologias. Com base nas lições de Fritjof 
Capra, a autora afirma que os médicos, para tratar da doença, não analisa o ser humano como um 
todo, limitando-se a investigar a parte do corpo afetada por um evento que o prejudica. Realça que, 
em muitos casos, do ponto de vista biomédico, a pessoa não possui qualquer enfermidade, porque 
não encontradas alterações estruturais ou bioquímicas características de uma doença específica. 
“Mas a experiência clínica tem demonstrado que uma pessoa pode estar enferma mesmo sem 
apresentar qualquer doença. Metade das consultas ao médico é de pessoas com queixas que não 
podem ser associadas a qualquer distúrbio fisiológico”, o que se ombreia à particularidade frequente 
nos transtornos mentais quanto a serem invisíveis. Na busca por uma teoria reversiva a esse 
entendimento, afirma, ainda com lastro em Fritjof Capra, que o equilíbrio natural de um organismo 
pressupõe uma harmonia entre suas tendências auto-afirmativas e interativas. Logo, a doença 
consistiria em um desequilíbrio e numa desarmonia provinda da falta de integração da pessoa, o 
que ocorre especialmente com a doença mental. Numa visão holística da pessoa, um organismo 
que, apesar de deter sua autonomia, não consegue integrar-se nos vários sistemas que compõem 
seu meio ambiente, não é saudável. MOTA, Miriam Cristina Zaidan. Psicologia aplicada em 
Segurança do Trabalho. Destaque na Avaliação Psicossocial da NR-33… 6. ed. São Paulo: LTr, 
2017. p. 16-17. 

369  PENIDO, op. cit., p. 36. 
370  Essa subjetividade é considerada por Hudson Couto quando, tratando do percurso de 

desenvolvimento firmado do pensamento jurídico-filosófico positivista para o neopositivista, invoca 
ao pontuar a importância do giro humanístico hermenêutico consubstanciado na consciência de que, 
a ambiguidade semântica do texto legal, assenta-se no intérprete, ser resultante de todas as suas 
experiências e conhecimentos, mutável, dinâmico e contextualizado. FREITAS, Hudson Couto 
Ferreira de. Teoria(s) do Direito: do Jusnaturalismo ao Pós-Positivismo. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2016. p. 191-206. 
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exposição a ambientes desfavoráveis quando do convívio com grupos sociais; por isso 

mesmo, as reações se manifestam enquanto frutos dos hábitos adquiridos e dos 

conhecimentos apreendidos na convivência social, os quais sedimentam a identidade 

individual e coletiva371. A subjetividade, assim, ganha substância na relação travada 

entre os mundos interno e externo do ser, relação que crava marcas na sua formação, 

a exemplo do que se opera com o firmar dos valores e das crenças culturais372.373 

Por todo o conjunto conceitual apresentando, conclui-se serem, a saúde 

em seus primas físico, mental e social, grandezas interdependentes de modo que as 

perturbações mentais e comportamentais emanam de uma complexa interação 

biológica, psicológica e social.  

Nesse trilhar, os fatores de riscos laborais são passíveis de trato e 

desenvolvimento; podem progredir ou regredir conforme as variáveis que rodeiam o 

trabalhador; podem causar ou inibir a ocorrência de danos físico, mental e social374. A 

premissa posta reivindica a compreensão, mesmo que sucinta, do processo 

interinfluente experimentado entre a higidez mental e o labor à luz da psicopatologia 

e da psicodinâmica do trabalho375.376 

 

                                                           
371  PENIDO, Laís de Oliveira; PERONE, Giancarlo. Saúde mental no trabalho: esclarecimentos 

metodológicos para juristas. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, 
Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do 
Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 36. 

372  PENIDO, Laís de Oliveira; PERONE, Giancarlo. Saúde mental no trabalho: esclarecimentos 
metodológicos para juristas. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, 
Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do 
Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 38. 

373 Segundo Laís de Oliveira Penido e Giancarlo Perone, o tema da subjetividade ganhou amplitude na 
atualidade “[…] porque, na história das ciências humanas em geral, muitas foram as explicações 
teóricas que rejeitaram a possibilidade de tratar a realidade objetiva humana como expressão da 
subjetividade e, a subjetividade como objetivamente constituída”. Ibid., p. 39. 

374  Ibid., p. 39. 
375  A psicodinâmica do trabalho é uma disciplina clínica cujo objeto se volta para a descrição e o 

conhecimento das relações entre trabalho e saúde mental, e que permite, pela análise do liame 
estabelecido entre trabalho e vida, aproximar a subjetividade da teoria da ação. DEJOURS, 
Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck Soudant. 
Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 23. 

376  Para Selma Lancman, a psicodinâmica do trabalho objetiva retratar os aspectos psicológicos do 
trabalho focando na racionalidade subjetiva das ações. Desta maneira, traz à visibilidade elementos, 
presentes na relação de labor, que muitas vezes são desconhecidos ou recusados, tais como: “[...] 
o trabalho como construção identitária e as relações de sofrimento e prazer que decorrem dessa 
construção; a construção de defesas individuais e coletivas; o desenvolvimento da inteligência 
astuciosa; os riscos de alienação e a construção da intersubjetividade”. A psicodinâmica do trabalho, 
logo, é uma clínica do trabalho ao se colocar como instrumento promotor de uma melhor 
compreensão da racionalidade subjetiva da ação. LACMAN, Selma... et. al. Ação em psicodinâmica 
do trabalho: Contribuições sobre o trabalhar em saúde mental. In: ______ (Org.). Políticas Públicas 
e processos de trabalho em saúde mental. Brasília: Paralelo 15, 2008. p. 175-176.  
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3.2.2.1.2. A psicopatologia e a psicodinâmica do trabalho na compreensão da inter-

relação saúde mental e trabalho 

 

Os primeiros estudos identificados cujo objeto era a relação do trabalho 

em seus aspectos psicológicos datam de 1920 na França, frutos do incremento 

industrial ocorrido. Influenciada pela escola psicotécnica, as pesquisas objetivavam 

adaptar “[…] o sujeito aos modos hegemônicos como eram concebidos o trabalho 

e a produção, a exemplo do que era feito com o maquinário”377. Estabelecia-se, 

como alvo, a seguinte equação: melhor método para realizar o trabalho/menor 

esforço. Consequência desse molde de produção foi a intensificação do trabalho.  

Influenciado pelo positivismo, os aspectos humanos da produção apenas 

seriam considerados para fins de intervenção enquanto fenômenos observáveis. 

Assim, “[…] buscava-se focar os estudos no desgaste e nas condições para a 

recuperação da força de trabalho”378. Aspectos psicológicos eram estudados com 

base no conhecimento extraído dos comportamentos, atribuindo-se, logo, importância 

ao que era realizado pelo indivíduo, inexistindo pesquisa científica contemplando os 

processos cognitivos e as questões psíquicas379.380  

A despeito da racionalidade empregada nesses modelos ser coerente 

com as suas bases epistemológicas, fato é que, questões relativas ao ser humano 

foram deixadas à margem, muitas das quais potenciais geradoras de distúrbios 

mentais. Esse é o cenário que propicia o despontar da Psicopatologia do Trabalho 

na década de 1950381.  

Gestada no plexo de conhecimentos da psiquiatria, mais proveniente do 

diálogo engendrado entre a psiquiatria social e a medicina do trabalho, a 

                                                           
377  UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições da Psicodinâmica do 

Trabalho para o desenvolvimento de ações transformadoras no processo laboral em saúde mental. 
In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria 
à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 191. 

378  Ibid., p. 192. 
379  Ibid., p. 192. 
380  Tais postulados influenciaram outras áreas do conhecimento humano, como a engenharia, a 

administração e conhecimentos afins, constituindo o que se consagrou denominar de Organização 
Científica do Trabalho, tendo como seu maior representante Frederick Taylor. Essa concepção é 
manifesta, por exemplo, quando Taylor aborda, na primeira parte – item 12 – da sua obra, intitulada 
Princípios da administração científica, o problema da Ignorância dos administradores sobre o tempo 
necessário para execução de serviços. TAYLOR, Frederick W. Princípios da Administração 
Científica. Tradução de Arlindo Vieira Ramos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1990. p. 29-33. 

381 UCHIDA, op. cit., p. 192. 
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psicopatologia laboral se apresenta como clínica das perturbações individuais do 

sujeito diante do trabalho, canalizando sua investigação para os efeitos pisco-

patogênicos de certas condições de trabalho. Buscou-se, quando da sua gênese, 

identificar causas coletivas relacionadas ao trabalho capazes de conduzir a quadros 

psicopatológicos, no entanto, firmando-se em pressuposto pelo qual a patogenia 

identificada decorreria menos da natureza do trabalho e mais das particularidades do 

indivíduo quando confrontado com a tarefa ou certa profissão382.  

A psicopatologia do trabalho, no seu conjunto de preceitos, afeta diferentes 

correntes da pesquisa médica no que tange à relação entre os distúrbios psíquicos e 

o trabalho, a exemplo a psicodinâmica do trabalho383, ergonomia, a clínica da 

atividade e ergologia384.  

Particularmente, a psicodinâmica do trabalho identifica um conjunto de 

estratégias defensivas que são desenvolvidas pela pessoa que trabalha, individual 

ou coletivamente, para se proteger dos constrangimentos psíquicos enfrentados no 

contexto da atividade, construídas que são enquanto meios de negação ou proteção 

frente aos riscos presentes no trabalho. Nessa vereda, o cenário de “[...] normalidade 

surge, então, como resultado de uma dinâmica entre o sofrimento não patogênico, 

                                                           
382  Essa baliza de análise é identificada como de modelo monocausal, porque reputa como fator 

determinante aspectos restritos ao indivíduo. UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte 
Idal. Contribuições da Psicodinâmica do Trabalho para o desenvolvimento de ações 
transformadoras no processo laboral em saúde mental. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, 
Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 192. 

383  Nos ensinamentos de Christopher Dejours, a clínica do trabalho surge no pós-Segunda Guerra 
Mundial na França, por meio de estudos como os de Tosquelles e Le Guillant, preocupados com os 
efeitos deletérios do trabalho na saúde mental; estruturaram as pesquisas em um espaço mais amplo 
porque voltadas para a psicopatologia. O objetivo era focar nos processos das afecções mentais 
ligadas ao trabalho para diferenciar daqueles habitualmente analisados no campo da psicopatologia 
em geral. Após 40 anos, em 1993, surge um novo quadro teórico nominado de psicodinâmica do 
trabalho. Esse ampliou os estudos iniciados nos anos 1980, voltados para a análise “[…] dos 
processos de luta dos homens e mulheres para preservarem seu equilíbrio mental - a “normalidade” - 
em detrimento dos constrangimentos patogênicos exercidos pela organização do trabalho”. 
DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck 
Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 13. 

384  Ergologia é uma disciplina de pensamento que busca convocar, para o estudo de situações de 
trabalho, disciplinas diversas e os saberes que emergem dos trabalhadores. É uma abordagem 
pluridisciplinar que mobiliza as áreas de Economia, Ergonomia, Psicologia, Linguística, Filosofia, 
Sociologia e Direito para analisar o universo do trabalho. ERGOLOGIA. Dicionário inFormal. 
Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/ergologia/>. Acesso em: 29 jan. 2018. Para o 
dicionário Hoaiss ergologia consiste no “[...] ramo da etnologia que estuda a cultura material”. Já 
etnologia corresponde ao “[...] estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela 
etnografia no âmbito da antropologia cultural e social”. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de 
Salles; FRANCO. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Instituto Antônio Houaiss de 
Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. p. 788 e 846. Verbetes: ergologia e etnologia. 
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as defesas psíquicas, as possibilidades de realização de si e os processos de 

identificação com o trabalho”385.386 

Esses sofrimentos não implicam em doenças mentais, porque os sujeitos 

envolvidos, em regra, conseguem se proteger e se defender.  Quando, porém, o 

sujeito que trabalha, individual ou coletivamente, não logra construir os meios 

necessários a essa proteção ou defesa, o sofrimento não se converte em prazer, 

tornando-se insuportável e dando ensejo à eclosão da enfermidade. A pessoa 

assimila que, apesar das ações empreendidas, não se obtém “[…] o reconhecimento 

a partir de uma perspectiva ético-moral, em que o belo, útil e justo estão 

presentes”387. Em outros termos, para a psicodinâmica do trabalho, a doença mental 

se apresenta quando “[…] os trabalhadores utilizaram suas possibilidades 

intelectuais e psicoativas para lidarem com as imposições da organização e 

percebem que nada podem fazer para se adaptarem e/ou transformarem o 

trabalho”388.389 

Certo é que o desequilíbrio apontado também se opera em outras 

relações sociais nas quais se insere o sujeito, contudo, naquela relativa ao trabalho, 

ela é capital. Assim, o labor se traduz elemento central na constituição da saúde e 

da identidade390, notabilizando-se como principal elo entre os sujeitos e a sociedade.  

 

                                                           
385  UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições da Psicodinâmica do 

Trabalho para o desenvolvimento de ações transformadoras no processo laboral em saúde mental. 
In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria 
à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 195. 

386  A expressão sofrimento não patogênico é apresentada pelos estudiosos da matéria sem a 
conotação de angústia severa, de dor causada por um ferimento ou padecimento. Seu sentido é 
manifesto como efeito do impacto de resistência estabelecido pelos mundos real e social frente ao 
planejado e ao resultado esperado. Ainda neste tópico, esse tema será mais profundamente 
desenvolvido. 

387  UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições da Psicodinâmica do 
Trabalho para o desenvolvimento de ações transformadoras no processo laboral em saúde mental. 
In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria 
à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 195. 

388  Ibid., p. 195. 
389  Por tal viés, a psicodinâmica do trabalho descortina perspectivas mais amplas de análise, não 

apenas restritas ao sofrimento no trabalho – aqui entendido como estágio necessário do “trabalhar” 
na linguagem dejouriana –, mas também ao prazer e ao desenvolvimento emocional e psicológico 
no trabalho. UCHIDA, op. cit., p. 195. 

390  Perceba-se a centralidade do conceito de identidade para a permanência do equilíbrio, então 
entendido como “[…] uma espécie de armadura psíquica – um processo de unificação psíquica que 
constrói o sentimento de estabilidade, continuidade e integração de si no interior de uma história 
simultaneamente singular e social – que protege a saúde mental do indivíduo no interior das 
instituições”. Esse conceito forma-se por uma construção intersubjetiva porque dependente do 
reconhecimento pelo outro. UCHIDA, op. cit., p. 197. 
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Ou seja, compreender a importância do trabalho e seus efeitos sobre a psiquê 
significa dar visibilidade aos aspectos subjetivos mobilizados no ato de 
trabalhar. Trabalhar significa pensar, conviver, agir, construir-se a si próprio e 
confrontar-se perante o mundo. O sofrimento engendrado pelo trabalho é 
inerente a esse processo de confronto identitário e não será necessariamente 
patológico. Pelo contrário, dependendo das condições que o trabalhador tem 
de superá-lo, poderá ser fator de crescimento e desenvolvimento psíquicos391.  

 

O laborar não é neutro quanto à saúde das pessoas, principalmente à 

saúde mental; ao revés, ele é um elemento central na sua construção. 

Desta forma, apropriando-se da ideia de trabalho, não pensado 

isoladamente como atividade produtiva, mas como “trabalhar”, meritório compreender 

o processo de comunicação que se estabelece entre a subjetividade da pessoa que 

trabalha e as resistências faticamente presentes no laborar392.  

“Trabalhar”, sob o enfoque da psicodinâmica, expressa-se como “[…] um 

modo específico de engajamento da personalidade para enfrentar uma tarefa definida 

por constrangimentos (materiais ou sociais)”393. Isto posto, esse atuar, ainda que 

analítico e corretamente executado, é constantemente impactado por acontecimentos 

inesperados, os quais insertam um hiato entre o quanto prescrito (previsões e 

ordenanças a serem concretizadas) e o quanto efetivo (dimensão concreta, fática de 

concretização da atividade). O “trabalhar”, é o superar desse distanciamento 

estabelecido pelos imprevistos, os quais, por essa mesma razão, conduzem o sujeito 

que labora ao movimento de criação ou de descoberta a cada instante. O trabalho, 

logo, corresponde ao acréscimo que o trabalhador faz de si quando não se efetivam 

as resultantes esperadas pelo mero cumprimento das exatas prescrições394. 

O encontro do trabalhador com essa lacuna se estabelece pelo sentimento 

inicial de incapacidade, de fracasso, proveniente da resistência aos procedimentos 

                                                           
391  UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições da Psicodinâmica do 

Trabalho para o desenvolvimento de ações transformadoras no processo laboral em saúde mental. 
In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria 
à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 196-197. 

392 Tendo por referencial teórico os estudos de Christopher Dejours, floresce uma nova perspectiva de 
pesquisa. “Ele vai trabalhar com a noção de subjetividade e utilizar a psicanálise como modelo 
teórico para compreender como os indivíduos se comportam e reagem diante de situações de 
constrangimento que estariam na origem de sofrimento patogênico”. UCHIDA, Seiji; LANCMAN, 
Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições da Psicodinâmica do Trabalho para o 
desenvolvimento de ações transformadoras no processo laboral em saúde mental. In: GLINA, 
Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. 
São Paulo: Roca, 2014. p. 194. 

393 DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck 
Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 24. 

394 Ibid., p. 25. 
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que é cravada pelo mundo real. Emerge o sentimento de impotência, irritação, 

decepção ou desamparo, percepções inerentes ao campo da afetividade. “É nessa 

relação primordial de sofrimento no trabalho que o corpo realiza a um só tempo a 

experiência do mundo e de si mesmo”395.396 

Entrementes, o sofrimento afetivo e corporificado não é o ponto último de 

contato entre o trabalho e a subjetividade; ao revés, traduz-se no início do curso 

prospectivo de soluções para agir sobre o mundo real, protegendo a subjetividade e 

transformando o sofrimento. O sofrimento, enquanto afetividade, perfaz-se como 

impressão subjetiva do mundo e como origem do movimento de conquista deste 

mesmo mundo, desta forma sendo presente na origem da inteligência que se dirige 

ao avanço sobre a realidade “[…] para experimentar-se a si próprio, para transformar-

se, para ampliar-se”397. Ato contínuo, a subjetividade, de igual forma e sob esse 

movimento, também se amplia, transforma-se e revela-se a si mesma. 

A “corporificação” do “trabalhar”, então, exige a subjetividade como um 

todo, posto ser una e inextinguível, de modo que, quando verificada a dissociação 

                                                           
395  DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck 

Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 25. 
396 Há uma relação imbricada entre o corpo e o trabalho intelectual, pois é sempre o corpo o primeiro 

implicado em todo esse processo de experimentação. Há uma inter-relação. O “trabalhar” inicia-
se pela experiência afetiva do sofrimento e não há sofrimento sem um corpo para experimentá-
lo. A subjetividade é experimentada no corpo. Por isso mesmo que o corpo como um todo, e não 
apenas o cérebro, é o fundamento da inteligência e da habilidade no trabalho. A formação da 
inteligência passa pela relação prolongada e obstinada do corpo com a tarefa. Nesse curso, há o 
desenvolvimento e a ampliação da sensibilidade, da subjetividade do sujeito que trabalha. Quanto 
mais hábil no trabalho, mais o sujeito se transforma, enriquece-se, realiza-se. Todo trabalho “[…] 
acontece através do corpo, da capacidade de sentir, a escuta, ou a perda de interesse por parte 
do auditório” (p. 29). O sentido e a habilidade técnicos sempre pressupõem um processo de 
subjetivação da matéria e dos objetos envolvidos que podem ser descritos pela inteligência do 
corpo, valendo asseverar que o sentido deste não é o biológico, mas sim aquele em que cada 
pessoa vive sua subjetividade; corresponde ao corpo que se experimenta afetivamente, corpo no 
qual também se estabelece a relação com o outro. É o corpo da emoção afetiva, o qual não surge 
no nascimento do corpo biológico, mas é construído gradativamente nas várias experiências e 
sensações. É esse corpo “[…] da experiência a mais íntima e de relação com o outro, que é 
convocado no trabalhar” (p. 31).  Nisso está a descoberta surpreendente da clínica do trabalho. 
DEJOURS, op. cit., p. 27-31. No mesmo sentido quanto à plena interação entre corpo e mente, é 
a doutrina exarada por Laís de Oliveira Penido ao tecer críticas à base teórica cartesiana. 
PENIDO, Laís de Oliveira; PERONE, Giancarlo. Saúde mental no trabalho: esclarecimentos 
metodológicos para juristas. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; 
REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: 
Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 
2013. p. 33-43. Esse entendimento integrativo se coaduna com o substrato principiológico da 
dignidade da pessoa humana, o qual implementa considerar o homem em sua inteireza, e com o 
conceito multidimensional de saúde, também formulado sob tal perspectiva. Vide tópicos iniciais 
deste capítulo. 

397 DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck 
Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 26. 
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entre esta e aquela, a doença mental se manifesta (dissociação psicótica, 

fragmentação da despersonalização). A “corporificação” supõe o habitar do sofrimento 

no trabalhar, o qual deverá conduzir à superação da resistência do real pela 

inteligência do corpo, superação que se processa pela subjetivação da técnica. Por 

essa densidade subjetiva, o ser habitado pelo trabalhar penetra nos sonhos, nas 

insônias. Consectário, o trabalhar não se limita ao tempo cronológico efetivamente 

vivido no local de ofício. “O trabalho transpõe qualquer limite atribuído ao tempo de 

trabalho, ele mobiliza a personalidade por inteiro”398. 

Pelas diretrizes postas e à luz da psicodinâmica do trabalho, tem-se que: 

 

O trabalho é sempre uma provação para a subjetividade, da qual esta sai 
sempre ampliada, engrandecida ou, ao contrário, reduzida, mortificada. 
Trabalhar constitui, para a subjetividade, uma provação que a transforma. 
Trabalhar não é apenas produzir, mas ainda transformar-se a si próprio e, no 
melhor dos casos, é uma ocasião oferecida à subjetividade de provar-se a si 
mesma, de realizar-se399. 

 

Assenta-se, pois, a centralidade do trabalho como componente essencial 

no funcionamento psíquico, restabelecendo uma relação de consubstanciação entre 

trabalho e subjetividade. “O trabalho adquiriria então um estatuto psicoantropológico, 

com todas as letras”400, consistente na provação da subjetividade que se revelaria a 

si mesma; “o trabalhar é uma condição imanente de manifestação da vida 

absoluta”401.402 

Do progresso no desenvolvimento da subjetividade individual ascende-se à 

consolidação da consciência e da ação coletiva. As situações comuns de trabalho não 

equivalem a meras aposições de experiências e inteligências individuais, dado que o 

trabalhador exerce a atividade em favor de um outro alguém, particularidade que denota 

o “trabalhar” como relação social alargada sobre o mundo humano “[…] caracterizado 

                                                           
398  DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck 

Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 31. 
399 Ibid., p. 34. 
400 Ibid., p. 35. 
401 Ibid., p. 35. 
402  Esse mesmo enunciado é fundamento que legitima a ponderação quanto à relação entre trabalho e 

subjetividade merecer maior atenção nos campos da teoria da ação (para a teoria psicanalítica do 
indivíduo, o agir proviria das pulsões e seus destinos, gatilhos para o desenvolvimento da 
subjetividade) e das políticas públicas. “Com a evolução do trabalhar sob o império das novas formas 
de organização do trabalho e de gestão específicas ao neoliberalismo, trata-se, nolens volens, do 
vir a ser do homem que toma partido. Colocar a questão da subjetividade na teoria política é levantar 
a questão do lugar que se estabelece para a vida na concepção mesma da ação”. DEJOURS, op. 
cit., p. 34-35. 
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pelas relações de iniquidade, de poder e de dominação”403. O trabalhador, portanto, 

também passa a enfrentar a resistência do mundo social, mais precisamente das 

relações sociais quando da implementação da subjetividade e da inteligência. 

Nessa toada, a coordenação e a cooperação reverberam como 

mecanismos salutares à diminuição de conflitos e contradições inerentes aos modelos 

individualistas de trabalho, migrando-os para o modal coordenativo de inteligências404. 

Para obter-se esse resultado, primordial readequar as prescrições e promover 

incrementos na organização do trabalho efetivo, a qual difere da organização prescrita 

exatamente por conter as “regras de trabalho”, as “regras de ofício” elaboradas pelos 

trabalhadores diante das resistências dos mundos real e social às prescrições. Tais 

regras são firmadas por acordos entre os laboristas, implicando conceber a exposição 

do sujeito que trabalha aos debates de experiências, seletivos daquelas mais 

aceitáveis e eficazes. Os debates, sejam técnicos ou éticos, contemplam os 

conteúdos profissionais como também os valores de cada trabalhador, rotineiramente 

expressos pela via das opiniões405.  

Percebe-se o conteúdo dual desses acordos, detentores de um objetivo de 

eficácia técnica, de qualidade no trabalho e de outro eminentemente social. O 

compromisso consequente é técnico e social porque o trabalho transcende o produzir 

e contempla o viver junto voluntário e consciente dos trabalhadores diante das 

possíveis divergências. Típica atividade deôntica, o processo dialógico promove a 

evolução da organização do trabalho real e sua adaptação como fruto da composição 

coletiva e da transformação material do processo de trabalho406.  

Crucial, então, identificar a razão pela qual os trabalhadores admitem a 

limitação consciente do desenvolvimento da sua inteligência em prol do engajamento 

das subjetividades, renunciando parcialmente sua capacidade subjetiva em prol da 

convivência407. Esta razão se assenta na convicção quanto a serem, o engajamento 

e a mobilização da inteligência, indispensáveis à produção. Por tal contribuição à 

empresa, com vulnerabilidade aos riscos intrínsecos (contensão da inteligência e da 

                                                           
403  DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck 

Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 36. 
404  Ibid., p. 37. 
405 Ibid., p. 37-38. 
406 Ibid., p. 38. 
407  Christophe Dejours não ignora o fato de que, em algumas situações, os acordos não são 

estabelecidos, cenário em que prevalece o individualismo em detrimento da coordenação do 
trabalho. Ibid., p. 39. 
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subjetividade em favor da vontade coletiva), os trabalhadores almejam uma 

retribuição, tanto pecuniária, como simbólica, moral. A retribuição simbólica reside no 

reconhecimento. 

O reconhecimento, outrossim – que envolve a realidade do que não é 

visível, embora imprescindível à organização –, processa-se por julgamentos 

expressados em duas vertentes: a) a de utilidade econômica, social ou técnica da 

contribuição do sujeito que trabalha para a produção408; b) a de beleza, de feição 

estética, mas que, por isso mesmo, somente é realizada por outro sujeito que trabalha, 

que conhece profundamente o mister e os colegas de labor. O julgamento de beleza, 

em vista disso, propicia um retorno de pertencimento ao coletivo, a um ofício, a uma 

determinada comunidade409. 

Perceba-se que o reconhecimento é imediatamente dirigido ao trabalho, à 

sua qualidade, e somente mediatamente, após o sujeito redirecionar o julgamento do 

fazer para o ser, ao trabalhador. Em tal recondução, o ser que trabalha é transformado 

pelo reconhecimento ao se apropriar da “minha realização”. 

O reconhecimento, portanto, pode transformar o sofrimento em prazer, 

assim compondo a identidade da pessoa humana pelo trabalho. Essa composição 

incita a potencialidade subjetiva, a inteligência e o zelo do laborista410.411 

Nesse esquadro, a cooperação tem papel importante no cimentar de uma 

solidariedade fundamental entre a experiência subjetiva individual e a vontade coletiva, 

inocorrendo conflituosidade entre esta e a ação. A ação, logo, só é racional enquanto 

sensível ao destino da subjetividade no trabalho e contributiva ao que de si procede; a 

atuação coletiva “[...] é racional se ela se dá como objetivo não apenas a luta contra a 

injustiça, mas de forma explícita e prioritária, também a celebração da vida”412.  

                                                           
408 Impondo referir que o senso de ser útil é essencial para a saúde mental, tal o motivo para frequentes 

manifestações de transtornos mentais em pessoas que se aposentam ou ficam desempregadas. 
DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Trad. Franck Soudant. 
Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 40. 

409 Ibid., p. 40. 
410 Ibid., p. 40. 
411  A construção da identidade se estabelece em uma relação intersubjetiva, dependente que é do 

“olhar do outro”, valendo-se dos instrumentos do julgamento e do reconhecimento pelas lupas da 
utilidade e da estética. UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições 
da Psicodinâmica do Trabalho para o desenvolvimento de ações transformadoras no processo 
laboral em saúde mental. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (orgs.). Saúde 
Mental no Trabalho da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 197. 

412  DEJOURS, op. cit., p. 41. 
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De todo o exame promovido, tem-se por expostos os vínculos que 

conectam a subjetividade singular com a ação individual e coletiva na sociedade, 

empunhando-se o trabalho como eixo desse processo. Os “acordos” intersubjetivos e 

as “regras de trabalho” nada mais são que mecanismos de defesa individuais e 

coletivos construídos frente a resistência dos mundos real e social com o fim de 

manter e promover a higidez mental. No concluir desse ciclo, tem-se o migrar do 

sofrimento não patológico para o prazer. Ao revés, quando esses mecanismos não 

são construídos, possibilitando o restabelecimento da normalidade, desestabiliza-se 

o organismo413 pela perpetuação do sofrimento patológico414.415 

O “trabalhar”, com sua complexa riqueza, manifesta sua potencialidade 

quando respeitada a subjetividade, exatamente o componente da pessoa humana que 

tem sido diretamente agredido pelo modelo neoliberal de dirigismo econômico416. 

                                                           
413 PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu e no 

italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 418. 

414  Essa transformação do sofrimento em prazer não ocorre em ambientes laborais com bloqueios para 
que o trabalhador contribua com sua experiência e saber-fazer no realizar do trabalho de acordo 
com os seus princípios e crenças. “Afinal, o que mobiliza as pessoas para o trabalho é a retribuição 
simbólica pela contribuição que trazem à produção. Esse reconhecimento favorece o processo de 
realização em si”. UCHIDA, op. cit., p. 197. 

415  Adequadas as ponderações de Tallita Massucci Toledo quanto à presença do medo (sentimento) 
no processo de manifestação patológica. Partindo das observações de Hannah Arendt sobre o caso 
Eichmann, expõe sobre o que Dejours denominou de “normopatia”, tratando do trato banal que se 
aplica ao sofrimento alheio. Assim, com base nas balizas teóricas desses pensadores, o medo é 
uma experiência subjetiva e um sofrimento psicológico. Sofrem os que não trabalham, porque 
desempregados, mas também os que trabalham pelos múltiplos fatores hoje exigidos e pelo medo 
de também se tornarem desempregados. Como o medo é incompatível com a continuidade do 
trabalho, pois gerador de presenteísmo (por exemplo), o trabalhador cria mecanismos de defesa, 
individuais e coletivos, explicitados por meio de regras implícitas de proibição do medo e mesmo 
pela sua negação, vez existir a vergonha em se confessar a existência ou o constrangimento em 
falar do assunto frente ao grande exército de desempregados (melhor ter um trabalho ruim do que 
não possuir algum). Ao negar o próprio sofrimento, o laborista fica comprometido em perceber o 
sofrimento do outro e, assim, acaba consentindo com práticas que propagam o mal aos demais 
(frequentes notícias são divulgadas comprovando tal cenário, como o verificado com funcionários 
de um banco chinês que sofreram violência física pelo não alcance de metas. Notícia divulgada no 
Brasil em junho/2016. (PATI, Camila. Na China, funcionários apanham porque não cumpriram meta. 
Exame, São Paulo, 21 jun. 2016. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/na-china-
funcionarios-apanham-por-nao-cumprir-meta/>. Acesso em 29 jan. 2018.). Emerge mais uma forma 
de sofrimento, o sofrimento ético, ao lado do sofrimento psíquico, que, pelo contexto, permite que 
se pratique atos moralmente condenáveis. In TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do 
empregado como direito fundamental e sua eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 
2011. p. 78-79. 

416  Analisando o modelo de produção conforme a política neoliberal pós-fordista e seus reflexos na 
saúde mental dos trabalhadores: TOLEDO, op. cit., p. 57-58, 80-81, 86-87; CATALDI, Maria José 
Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de 
Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no 
Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: 
Cir Gráfica, 2013. p. 414. 
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A evolução contemporânea das formas de organização empresarial, do 
trabalho e de gestão, com a tendência neoliberal, repousa em princípios que 
sugerem precisamente o sacrifício da subjetividade em nome da rentabilidade 
e da competitividade417.418 

 

Acessados os conceitos elementares e as noções psicodinâmicas de 

interação entre o trabalho e a saúde mental, exsurge depurar a fundamentalidade do 

direito à higidez psíquica do trabalhador, subsumindo o conteúdo dimensionado como 

essência do instituto jurídico. 

 

3.2.2.2. A fundamentalidade jurídica do direito à saúde mental do trabalhador 

 

A natureza fundamental do direito à saúde fora objeto de pesquisa em 

tópico acima419. Agora, o exame se volta mais especificamente para a saúde mental 

do trabalhador. Atribuir fundamentalidade a determinado direito impele aferir quanto à 

satisfação dos requisitos atributivos da essencialidade jurídica material e formal em 

determinado ordenamento420. 

Pela óptica material, substancial, todos os fundamentos lançados 

concernentes à índole estruturante do direito à saúde na moldura constitucional do 

estado brasileiro indissociadamente refletem sobre sua dimensão psíquica, porque 

integrante do seu complexo conceitual então forjado sob o pálio do hodierno sistema 

tutelar dos direitos humanos, o qual, por sua vez, gravita sob eixo centrado na 

compreensão Gestalt da pessoa humana421. 

Interessa, ademais, perquirir sobre a fundamentalidade formal do direito à 

saúde mental, porquanto decisiva ao reconhecimento de sua força normativa, desde 

já repisando inocorrer remissão expressa à faceta mental do direito na Constituição 

da República de 1988422.  

                                                           
417  DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo: Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck 

Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2012. p. 42. 
418  Essa problemática será objeto de exposição no Capítulo IV desta dissertação. 
419  Vide tópicos iniciais deste capítulo II. 
420  Relembre-se que a designação “direito fundamental” é utilizada para aqueles direitos assim 

considerados para Carta Política de um Estado; no caso brasileiro, pela Constituição Federal de 
1988. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de Direitos Humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. p 32-34; e BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: 
Malheiros. 2016. p. 574-575. 

421  Análise sobre tais premissas é exposta nos primeiros tópicos do presente capítulo. 
422  Nesse mesmo sentido: OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do 

Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTR, 2010. p. 107. Bem como TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde 
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Observação inicial nuclear ao cumprimento de tal desiderato reside na 

reafirmação quanto a ser aberta a catalogação dos direitos humanos e fundamentais 

na Constituição Federal Brasileira de 1988, a teor do art. 5º, § 2º423.424 Nesse 

caminhar, do que se faz próprio à saúde mental, o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, já ratificado pelo Brasil425, em seu art. 12-1, 

remete, aos Estados-Partes, a obrigação de reconhecer o direito de toda pessoa ao 

desfrute do mais elevado nível possível de saúde física e mental. 

A Convenção nº 155 da OIT, de 1981, no art. art. 3º, alínea “e”426, concebe, 

ao conceito de saúde, o alcance para as dimensões psíquicas e sociais, desta forma 

volvendo o elemento mental à essencialidade da saúde perfeita do trabalhador427. A 

Convenção nº 161 da OIT, de 1985, canalizada à regulação dos serviços de saúde, 

no art. 1º, alínea “a”428, dispõe sobre o dever de se promover um ambiente laboral 

                                                           
mental do empregado como direito fundamental e sua eficácia na relação empregatícia. São 
Paulo: LTr, 2011. p. 64. 

423  Art. 5º, § 2º da CF/1988. 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” BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
29 jan. 2017.  

424  A disposição normativa constante no mencionado artigo é de elevada importância por viabilizar a 
composição fundamental dos direitos humanos conforme sua permanente evolução no campo do 
Direito Internacional, característica própria do sistema humanístico. Também assim, considere-se o 
entendimento do STF quando da decisão proferida no HC n. 94.013-SP, de 10.2.2009, Relator: Min. 
Carlos Britto, considerando supralegal a normativa internacional de direitos humanos ratificada pelo 
Brasil sem a adoção do procedimento estabelecido no §3º do mesmo art. 5º, com a redação que lhe 
foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2014, a despeito de opiniões avalizadas no sentido de 
possuírem natureza constitucional e fundamental pelo próprio teor do seu § 2º. Vide notas à p. 43 
do presente estudo. 

425  Decreto nº 591, de 06/07/1992. BRASIL. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Brasília, DF, 1992. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso em: 
29 jan. 2017. 

426  Art. 3º, alínea “e” da Convenção nº 155 da OIT: o termo "saúde", com relação ao trabalho, abrange 
não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que 
afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene no trabalho. Decreto 
nº 1.254, de 29/09/1994. BRASIL. Decreto n. 1.254, de 29 de setembro de 1994. Promulga a 
Convenção número 155, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Segurança e Saúde dos 
Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho, concluída em Genebra, em 22 de junho de 1981. 
Brasília, DF, 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/d1254.htm>. Acesso em: 29 jan. 2017. 

427  TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 
eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 65. 

428  Art. 1º, alínea “a” da Convenção nº 161 da OIT: “Para os fins da presente Convenção: a) a 
expressão "Serviços de Saúde no Trabalho" designa um serviço investido de funções 
essencialmente preventivas e encarregado de aconselhar o empregador, os trabalhadores e seus 
representantes na empresa em apreço, sobre: i) os requisitos necessários para estabelecer e 
manter um ambiente de trabalho seguro e salubre, de molde a favorecer uma saúde física e mental 
ótima em relação com o trabalho; ii) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, 
levando em conta seu estado de sanidade física e mental”. Decreto nº 127, de 22/05/1991. 
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favorável à saúde física e mental, inclusive prescrevendo a necessária adaptação do 

trabalho às capacidades dos trabalhadores, tendo, também por base, o seu estado de 

sanidade física e mental429. 

Mantendo-se no campo internacional, a Declaração Sociolaboral do 

Mercosul, no art. 17, ao enfrentar a questão da saúde e segurança no trabalho, 

estipula o direito de todos os trabalhadores ao meio ambiente sadio e seguro que 

garanta e preserve a sua saúde física e mental, propiciando, ademais, seu 

desenvolvimento profissional430.431 

Em nível infraconstitucional, a já referida Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica 

da Saúde), no art. 3º, parágrafo único432, vincula ao direito à saúde todas as ações 

que se destinem a promover condições de bem-estar físico, mental e social.  

Nesse enquadramento, notabilizam-se os estudos voltados para a 

ergonomia no trabalho que, como ideia de fundo, reivindicam a adaptação do trabalho 

ao sujeito que labora, e não o inverso. A Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17) do 

                                                           
BRASIL. Decreto n. 127, de 22 de maio de 1991. Promulga a Convenção nº 161, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, relativa aos Serviços de Saúde do Trabalho. Brasília, DF, 1991. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0127.htm>. Acesso em: 
29 jan. 2017. 

429  Eleva destacar que essa mesma convenção compreende a relação confluente entre saúde e meio 
ambiente, laboral e extralaboral, devido ao que recomenda que os serviços de saúde do trabalho 
sejam multidisciplinares (arts. 9º e 10), contemplando profissionais especialistas em medicina do 
trabalho, higiene do trabalho, ergonomia, enfermagem e outro conexos (Recomendação nº 171 da 
OIT, art. 36). OIT - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. R171 - Recomendación 
sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171). Disponível em: 
<http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN
T_ID:312509:NO>. Acesso em:  29 jan. 2017. 

430  Art. 17 da Declaração Sociolaboral do Mercosul: “Todo trabalhador tem o direito de exercer suas 
atividades em um ambiente de trabalho sadio e seguro, que preserve sua saúde física e mental e 
estimule seu desenvolvimento e desempenho profissional”. BRASIL. Ministério das Relações 
Exteriores. Declaração Sociolaboral do MERCOSUL de 2015 – I Reunião Negociadora – 
Brasília, 17 de julho de 2015. Brasília, DF, 17 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/10519-declaracao-sociolaboral-do-mercosul-
de-2015-i-reuniao-negociadora-brasilia-17-de-julho-de-2015>. Acesso em: 29 jan. 2017. 

431  Tallita Massucci informa, com remissão a Sidnei Machado, ser, a referida Declaração, desprovida 
de força vinculante, o que afasta seu caráter sancionatório. Não obstante, seu conteúdo merece 
referência enquanto manifestação dos Estados-Partes, entre eles o Brasil, quanto ao 
reconhecimento e à importância da saúde mental na composição do referido direito. TOLEDO, 
Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua eficácia na 
relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 66. 

432  Art. 3º, parágrafo único da Lei nº 8.080/1990: “Dizem respeito também à saúde as ações que, por força 
do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-
estar físico, mental e social”. BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF, 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 29 jan. 2017. 
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Ministério do Trabalho433, consagra que as condições de trabalho devem ser 

adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores434, recomendando a 

análise ergonômica do trabalho e contemplando, também, as condições ambientais e 

a própria organização da atividade435. A norma ainda detalha fatores que devem ser 

alvo dessa reanálise, a saber: o procedimento de produção, o modo operatório, a 

exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o 

conteúdo das tarefas436.437 

A título de exemplo, o Anexo I da NR-17, regulando o labor dos 

operadores de checkout, determina a realização de treinamentos e a adoção de 

medidas preventivas considerando os aspectos psicossociais, garantindo o direito à 

informação quanto a alterações futuras no processo de trabalho, desta forma 

mitigando o estresse pela realização do direito à informação438. O Anexo II da NR-

17, abordando o trabalho em telemarketing, estabelece mecanismos para a 

prevenção do estresse e do assédio moral, como também veda a utilização de 

sistemas avaliativos remuneratórios que comprometam a saúde dos trabalhadores, 

fundamentando-se na constatação da elevada carga de fadiga própria que esse 

proceder desencadeia. De igual forma, prevê a concessão de folgas para evitar a 

sobrecarga psíquica439. 

Por derradeiro, o Decreto nº 3.048/1999, em seu Anexo II, ao instituir o 

Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, previu os transtornos mentais e do 

comportamento relacionados com o trabalho, apontando, como fatores etiológicos 

para essas enfermidades, as condições difíceis de trabalho, ritmo penoso de labor, 

                                                           
433  Portaria nº 3.214/1978 e alterações posteriores. Disponível em: 
     <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2017. 
434 Item 17.1 da Portaria nº 3.214/1978. 
435  Item 17.1.1 da Portaria nº 3.214/1978. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros 

que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 
descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de 
trabalho e à própria organização do trabalho.  

436 Item 17.6.2 da Portaria nº 3.214/1978.  
437  Notável observar que alguns desses elementos são previstos dentre os riscos psicossociais 

laborais, conforme será estudado abaixo. 
438  Itens 6.2, 6.3. NR 17 - Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia. Anexo I. Trabalho Dos Operadores 

de Checkout. Guia Trabalhista. Disponível em: 
     <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17_anexoI.htm>. Acesso em: 29 jan. 2017. 
439 Itens 5.4, 5.10 – c, 5.13, 5.14. NR 17 - Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia. Anexo II. Trabalho 

em Teleatendimento/Telemarketing. Guia Trabalhista. Disponível em: 
     <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17_anexoII.htm>. Acesso em: 29 jan. 2017. 
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estresse pós-traumático, problemas nas relações hierarquizadas intersubjetivas, 

circunstâncias relativas às condições e à organização do trabalho440. 

Os preceitos indicados revelam que o sistema jurídico nacional compõe o 

direito à saúde fundamentalizado na Constituição Federal de 1988 com o acolhimento 

da sua vertente mental enquanto substância indissociável do direito. O alicerce 

jurídico apresenta-se constituído. Entrementes, a realidade fática desenhada pelos 

dados estatísticos nacionais e internacionais denotam a carência de uma maior 

efetividade no construto tutelar do direito à saúde mental nas relações de trabalho, 

resultado de uma visão cultural dirigida preponderantemente para a tutela da saúde 

física do trabalhador441, da dificuldade em se promover uma alteração paradigmática 

quanto à compreensão do ser442, e de se ter por atual uma estigmatização da 

sociedade quanto aos transtornos mentais443. 

Por outro viés, é neste cenário normativo contestado pelas conturbações 

sociais desencadeadas por agressões psíquicas que se sobreleva o imperativo de  

 

[...] releitura do direito positivo e dos princípios constitucionais, para agasalhar 
o conceito dinâmico de justiça. A mesma norma legal, com o tempo e o 
empenho dos seus intérpretes, vai adquirindo densidades diferentes, 

                                                           
440  BRASIL. Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o regulamento da Previdência Social. 

Brasília, DF, 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm>. 
Acesso em: 29 jan. 2017. 

441  PENIDO, Laís de Oliveira; PERONE, Giancarlo. Saúde mental no trabalho: esclarecimentos 
metodológicos para juristas. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; 
REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: 
Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 
2013. p. 39. 

442  “O ser humano tem uma resistência psicológica em aceitar e incorporar as ideias diferentes da sua. 
Existe uma dificuldade em abandonar as ideias arraigadas. Esse fenômeno é denominado na 
psicologia de dissonância cognitiva”. PENIDO, Laís de Oliveira; PERONE, Giancarlo. Saúde mental 
no trabalho: esclarecimentos metodológicos para juristas. In: FERREIRA, Januário Justino; 
PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). 
Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de 
Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 40. 

443  Estigma é aqui utilizado em seu conceito atual mais amplo, enquanto característica dada como não 
compatível com o quadro de expectativas sociais acerca do indivíduo. Corresponderia àquele que 
detém um atributo em sua identidade social que frustra a expectação de normalidade. Laís de 
Oliveira Penido e Giancarlo Perone, recorrendo aos ensinamentos de Erving Goffman, distinguem 
três tipos de estigmas: as deformações físicas, os desvios de caráter (que contemplam os distúrbios 
mentais, vícios, toxicodependências etc.), e os estigmas tribais. Estudos sociológicos orientados 
sobre as relações estabelecidas entre as pessoas estigmatizadas e as tidas por normais revelam 
que, pelo próprio trato reativo, muitos indivíduos estigmatizados desenvolvem estratégias para 
encobrir a característica estigmatizante no esforço de obter, no que for possível, uma vida normal. 
PENIDO, op. cit., p. 40 – nota de rodapé. 
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permitindo que o parâmetro normativo busque incessante aproximação do 
referencial daquela que é justo444. 

 

Demonstração desse cenário fático-normativo, o estresse, a depressão e 

a síndrome de burnout se destacam como patologias mentais correntes no âmbito 

do trabalho445.446 

 

3.2.2.3. Manifestações psicopatológicas entre os trabalhadores. O estresse, a 

depressão e a síndrome de burnout 

 

Debruçar-se no estudo sobre os processos desencadeadores e as 

principais características daqueles transtornos mentais que têm, pela frequência 

ou pela gravidade dos seus efeitos, notabilizado-se no ambiente laboral, permite 

visualizar a coerência sistêmica existente entre o conteúdo/alcance conceitual 

presente no direito humano fundamental à saúde mental, o processo psicodinâmico 

de relação entre o trabalho e a subjetividade, e os riscos psicossociais 

acentuadamente presentes no modal gerencial de produção neoliberal, marcado 

pela exigência de alta produtividade num plexo de incentivo à contratação precária 

e de desemprego estrutural447. Eis a pertinência do presente tópico. 

 

                                                           
444  OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5. ed. São 

Paulo. LTr, 2010. p. 210. Nesse mesmo sentido quanto à dinâmica hermenêutica da norma: 
FREITAS, Hudson Couto Ferreira de. Teoria(s) do Direito: do Jusnaturalismo ao Pós-
Positivismo. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 191-206. 

445  Notícia do TST. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Secretaria de Comunicação Social. 
Os transtornos mentais mais frequentes no trabalho. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/5899760>. Acesso em: 29 jan. 
2018. Também em: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Secretaria de Comunicação Social. 
Transtornos mentais, o acidente de trabalho que ninguém vê. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24289997>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 

446  Outras patologias são indicadas como igualmente relacionadas ao trabalho (vide links acima), a 
exemplo da síndrome do pânico. As que são tratadas nesta pesquisa foram escolhidas considerando 
a importância enquanto fase componente do desenvolvimento de vários outros transtornos 
(estresse), o elevado índice de ocorrência (depressão), e os efeitos agudos que podem produzir 
(como no caso da síndrome de burnout).  

447  As particularidades observadas pelos estudiosos como presentes nesse modelo de produção, 
em especial no período compreendido entre o final do século XX e início do século XXI, serão 
objeto de exposição no último capítulo dessa dissertação. 
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3.2.2.3.1. O estresse relacionado ao trabalho 

 

Inserido no contexto proposto ao presente estudo, o estresse ocupacional 

mental448 449 alberga as “[...] respostas físicas e emocionais prejudiciais que ocorrem 

quando as exigências do trabalho não estão em equilíbrio com as capacidades, 

recursos ou necessidades do trabalhador”450, fenômeno que se expressa quando há 

um desencontro entre as condições/exigências do trabalho e a capacidade do indivíduo. 

O estresse, em sua acepção, pode ser positivo (nominado de eustresse) 

ou negativo (distresse). O primeiro se consuma quando, depois do sofrimento 

experimentado frente à resistência do mundo real/social, o trabalhador – 

desenvolvendo-se pela integração subjetiva do “trabalhar” com manejo dos 

instrumentos de defesa individuais ou coletivos – percebe-se realizado, satisfeito, 

reconhecido, recompensado e valorizado. O segundo, em sentido oposto, instala-se 

quando as tensões física, mental ou emocional excedem a capacidade física e social 

que o indivíduo mobiliza para a superação das resistências451.452 

                                                           
448  O conceito apresentado firma-se no prisma psíquico. Não obstante, definições próprias de outras 

áreas lhes são congruentes e contribuem para o entendimento. No campo da física, o estresse 
corresponde ao grau de deformidade suportado por um material quando submetido a uma tensão 
ou a um esforço (PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos 
modelos europeu e no italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; 
REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: 
Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 
2013. p. 418). Para a medicina legal, o estresse “[…] refere-se à perturbação psicorgânica suscitada 
por uma agressão e pela reação de defesa à ela decorrente, muitas vezes excessiva, desordenada 
e nociva […]”, ou à influência de agentes químicos e físicos, ou ainda psicossociais (preocupação, 
emoção violenta e excesso de trabalho) que provoquem reações no organismo como síndrome de 
alarme, geral de adaptação, podendo se traduzir como esgotamento físico e mental (CATALDI, 
Maria José Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, 
Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental 
no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: 
Cir Gráfica, 2013. p. 406).  

449  Quem realizou a transposição do conceito físico de estresse para a medicina e a biologia foi Hans 
Hugo Bruno Selye, endocrinologista canadense de origem austríaca, na sua obra Stress in health 
and disease. Boston: Butterworth, 1976. PENIDO, op. cit., p. 419. 

450  TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 
eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 93. 

451  Ibid., p. 93-94. 
452  Nas lições de Laís de Oliveira Penido, um estado mínimo de estresse estimula o organismo, levando 

o indivíduo a possuir um objetivo e a lutar pelo êxito. Quando o indivíduo possui os mecanismos 
físicos e psíquicos para lidar com a situação, temos o eustresse. Quando a exigência é maior do 
que os meios que possui para enfrenta-la, tem-se o distresse. PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão 
do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu e no italiano. In: FERREIRA, Januário 
Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara 
(Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 418 
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Observe-se que o estresse pode ser concebido, portanto, sob duas 

perspectivas: como processo ou estado. Enquanto processo, nenhum dano à saúde 

inicialmente se faz verificado, porque, em si, representa um percurso que, diante da 

situação de desafio, pode conduzir à percepção de ameaça ou de conquista pela 

pessoa que labora. Já a ameaça ou a conquista, estas como resultados do processo, 

integram o estresse no sentido de estado, predicando-o como eustresse ou distresse. 

Esse último é o caracterizador da patologia453. 

A manifestação patológica do distresse se opera porque a pessoa que 

labora não logra restabelecer o equilíbrio físico e psíquico454. Os seres vivos, por suas 

próprias características orgânicas, reciclam matéria e energia continuamente. Por tal 

razão, têm a qualidade de regular seu ambiente interno de forma a manter o corpo 

estável mediante múltiplos ajustes dinâmicos que, na fisiologia, é chamado de 

homeostase. A sobrevivência depende desse meio interno homeostático, razão pela 

qual o organismo procura manter os parâmetros metabólicos, térmicos e químicos 

equilibrados para proporcionar o funcionamento eficiente de todo o corpo, a despeito 

das variações ou dos estímulos internos e externos. Caso o restabelecimento desse 

equilíbrio não se concretize, promove-se uma desestabilização prejudicial ao 

funcionamento do próprio organismo455. 

Presente a distresse, o organismo, por se deparar com um estímulo 

químico, físico, biológico ou psicossocial que ameaça o equilíbrio interno (a 

homeostase), tende a reagir de forma anatômica e fisiológica, uniforme e 

inespecífica456. Esse encadeamento é denominado de síndrome geral de 

adaptação, a qual é dividida em 3 fases interdependentes457: fase de alarme, de 

resistência e de exaustão. 

Na fase de alarme, o organismo é estimulado promovendo-se alterações 

                                                           
453  TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 

eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 94. 
454  CATALDI, Maria José Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário 

Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara 
(Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 406. 

455  PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu e 
no italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 418. 

456  Ibid., p. 418. 
457 Essas fases são didaticamente expostas por Hans Hugo Bruno Selye, na sua obra Stress in health 

and disease. Boston: Butterworth, 1976. PENIDO, op. cit., p. 419. 
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fisiológicas intensas e desestabilizadoras da homeostase458. Contudo, num plano 

de normalidade, após o período de estresse, o organismo retoma seu equilíbrio por 

meio de um processo de relaxamento. A fase de resistência se verifica quando a 

estresse se prolonga um pouco mais no tempo. A resistência do ser humano não é 

ilimitada. Durante esse período o corpo começa a se acostumar com os estímulos 

estressores – sejam físicos, químicos ou psicossociais459 – entrando em um estágio 

de resistência, pois o organismo procura adaptar suas reações e seu metabolismo 

para suportar a condição de estresse mais alongado, superior à de emergência. 

Nesse quadro, o sistema orgânico não mais consegue desenvolver uma 

recuperação adequada, eficiente da energia mobilizada pelo estresse 

psicoemocional, o que promove uma diminuição na intensidade e na imediatidade 

das respostas, ou seja, o indivíduo desenvolve uma reação pela mera perspectiva 

ou expectativa do estímulo estressor. Surgem as sensações de mal-estar460.461 

A reação por exaustão provém da exposição ainda maior aos agentes 

estressores, levando o organismo à incapacidade de reação, com queda 

acentuada da capacidade corporal de adaptação. Quando tal situação perdura e 

protrai demasiadamente no tempo, o estresse se instaura com relativa 

independência, constituindo-se numa enfermidade por si; nesse estágio, os 

mecanismos fisiológicos de adaptação começam a falhar, gerando uma 

insuficiência de energia. Com seu esgotamento, o corpo todo entra em exaustão, 

provocando alterações funcionais, orgânicas e psicoemocionais462. Configura-se 

                                                           
458  Ainda Segundo Laís de Oliveira Penico, é o Sistema Nervoso Autônomo Simpático aquele que ativa 

as respostas físicas, mentais e psicológicas ao estresse. PENIDO, op. cit., p. 419. 
459  CATALDI, Maria José Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário 

Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara 
(Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho 
do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 406. 

460 PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu 
e no italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia 
de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum 
de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 419. 

461  A fadiga consiste no cansaço ou esgotamento fruto do excesso de trabalho físico ou mental. 
CATALDI, op. cit., p. 407. 

462  A abordagem desenvolvida por Hans Hugo Bruno Selye, voltada para eventos físicos externos, foi 
revisada por pesquisadores liderados por Bruce S. McEwen, pesquisador em neurobiologia e 
neuroendocrinologia, os quais constataram que os estressores psicológicos e vivenciais são mais 
poderosos e potentes na ativação de reações fisiológicas de defesa do que os estressores físicos. 
PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu e 
no italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 420. 
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o estresse ocupacional463.464 

Como efeitos do quadro de estresse ocupacional, a doutrina médica aponta 

a diminuição da autoestima por parte do trabalhador vítima da situação estressora, 

passando à desmotivação e ao isolamento, porquanto o sujeito desconstrói suas 

relações de convívio sócio-laboral. A agressão psíquica continuada produz alterações 

imunitárias, diminuindo ainda a resistência a processos infecciosos. Aumentam os 

casos de acidente do trabalho típico e de doenças ocupacionais, gerando reflexos 

danosos também à instituição em que atua e à sociedade465. Para a organização, 

identificam-se a baixa na produtividade, o aumento de custos com a contratação de 

novos trabalhadores e treinamento; em casos eventuais – principalmente no contexto 

de micro e pequenas empresas, verifica-se até mesmo a falência. Na esfera mais 

ampla da sociedade, verificam-se repercussões na família, no convívio social; para o 

                                                           
463  O estresse ocupacional, no dizer de Maria José Giannella Cataldi, é um estado crônico de desgaste 

físico e mental para e pelo trabalho, cuja gravidade reside exatamente na sua permanência diária. 
CATALDI, Maria José Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário Justino; 
PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde 
Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. 
Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 407. Laís de Oliveira arremata ao afirmar que o estresse ocupacional 
está vincula ao distresse, tal como acima conceituado. PENIDO, op. cit., p. 422. 

464  No conjunto dos estudos produzidos sobre o estresse laboral na contemporaneidade, o enfoque 
psicológico tem sido o predominante. Por este, investiga-se o percurso de estresse esquadrinhando 
a interação do homem com a ambiência do trabalho. Esse prisma é adotado internacionalmente, 
como se extrai de documentos da Comissão Europeia sobre Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão. 
Guia em: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID. Guía sobre el estrés relacionado con el 
trabajo. Madrid, 1999. Disponível em:  

   <http://webs.ucm.es/info/seas/estres_lab/informes/Informe%20europeo%20Estres%20Laboral.pdf>. 
Acesso em 29 jan. 2018 e do Comitê Misto OIT/OMS, Guia em: OIT/OMS: Factores Psicosociales 
en el Trabajo. Ergonomia. Última actualización 01 nov. 2013.  Disponível em: 
<http://www.ergonomia.cl/eee/Noticias_anteriores/Entradas/2013/11/1_OIT_OMS_Factores_Psico
sociales_en_el_Trabajo.html>. Acesso em: 29 jan. 2018. Laís de Oliveira Penido informa ter, a Itália, 
adotado o enfoque fisiológico para aferição estresse, segundo o qual este é visto com um problema 
organizacional. Muda-se o paradigma de modo que se qualifica o trabalho como estressante e não 
o trabalhador como estressado. PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de 
trabalho nos modelos europeu e no italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de 
Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no 
Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: 
Cir Gráfica, 2013. p. 430. 

465 Oportuno observar que assédio moral, caracterizado por condutas reiteradas dirigidas à violação de 
direitos da personalidade, não se confunde com o estresse na medida em que este apenas produz 
o dano quando em excesso (distresse); já o assédio moral, em seu próprio desenrolar, produz lesão. 
O assédio moral, na perspectiva dejouriana , é fonte do sofrimento no trabalho. O trabalhador 
submetido a condições de estresse por longo período desenvolve problemas consequenciais de 
ordem fisiológica em curto prazo (a ex.: catecolaminas e aumento da pressão arterial) ou de longo 
prazo (hipertensão, úlceras e asma). Também desenvolve problemas de ordem psíquica, cognitiva 
e afetiva. Em curto prazo, como ansiedade e insatisfação; em longo prazo, como depressão, 
burnout, e outros distúrbios mentais. Altera-se o comportamento no trabalho, além de se verificar a 
manifestação de distúrbios psicofísicos. TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do 
empregado como direito fundamental e sua eficácia na relação empregatícia. São Paulo: Ed. 
LTr, 2011. p. 95. 
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Estado, registram-se o aumento de benefícios previdenciários concedidos e de custos 

com o sistema único de saúde466.467 468 

 

3.2.2.3.2. A depressão no contexto do trabalho 

 

Entendido, o trabalho, não apenas como fonte de renda, mas como via 

de inserção social em que aspectos físicos e psíquicos estão relacionados, visível 

a dependência estabelecida entre a pessoa que labora e seu mister. Nessa 

diretriz, o “trabalhar” pode se graduar como um instrumento de prazer ou de 

promoção do sofrimento, hipótese esta que se opera quando há um descompasso 

entre as demandas reais e as prescrições organizacionais, ou quando aquelas 

                                                           
466  CATALDI, Maria José Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário 

Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara 
(Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 407. 

467  Merece registro, por não se tratar de patologia eventual, a aparição do quadro de estresse após o 
trabalhador sofrer traumas. O transtorno do estresse pós-traumático é um efeito tardio a um evento 
ou a uma situação de estresse de curta ou longa duração, de natureza excepcionalmente 
ameaçadora ou catastrófica que reconhecidamente causaria grave angústia a qualquer pessoa. Por 
certo que traços de personalidade antecedentes podem baixar o limiar do desenvolvimento da 
síndrome ou agravar o seu curso, contudo, por si, não são suficientes ou necessários para explicar 
sua ocorrência. O início do quadro segue o trauma com um período de latência que varia de poucas 
semanas a meses, raramente excedendo a 6 meses. Após esse período, pode-se firmar um 
diagnóstico “provável”. Em regra, apesar do seu curso flutuante é possível a recuperação da vítima. 
Em alguns casos, porém, a condição pode evoluir para uma situação crônica, gerando alteração 
permanente na personalidade do indivíduo. O quadro clínico se caracteriza pelo experimento do 
evento estressante, rememorações ou revivências persistentes e recorrentes desse evento, 
persistente atitude de esquiva a circunstâncias semelhantes ou associadas ao evento vivido, 
incapacidade de relembrar parcial ou integralmente o acontecimento traumático, diminuição do 
interesse em participar de atividades importantes, isolamento, distanciamento afetivo, persistência 
do estado de alerta, dificuldade de adormecer, irritabilidade, hipervigilância, reduzida visão de futuro. 
JARDIM, Sílvia Rodrigues; RAMOS, Andréia; GLINA, Débora Miriam Raab. Diagnóstico e Nexo com 
o trabalho. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no 
Trabalho da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 68-69. 

468  Alinhada à ideia condutora da presente pesquisa, Maria José Giannella Cataldi, com base em 
pesquisa realizada pelo International Stress Management Association – ISMA, entre as principais 
causas do estresse no ambiente laboral estão a expectativa quanto à manutenção do posto de 
trabalho, a elevada exigência e a pressão profissional com excesso de trabalho e sobrejornada 
(CATALDI, Maria José Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário 
Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara 
(Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 409). A mesma autora ainda realiza importante 
crítica à inércia científica e acadêmica diante das relações abusivas na área trabalhista, propagadas 
sob o manto da exigência de maior produtividade pelo trabalhador, obtida pelo aumento do ritmo da 
produção e majoração da jornada, como também pelas estratégias organizacionais baseadas no 
uso sutil da coerção e intimidação do empregado para obter sua aquiescência e insensibilidade em 
relação às práticas estressantes de produção. CATALDI, Maria José Giannella. O stress no meio 
ambiente do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 43-50. 
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superam as capacidades do laborista469. 

Em regra, a depressão tem como causa a predisposição genética e 

hereditária, combinada com problemas de origem psicológica, o que dificulta a 

identificação da sua fonte patológica. O trabalho, nessa conjuntura, insere-se entre os 

fatores de origem psicológica, estimulando a aparição ou contribuindo para a 

progressão da depressão. A patogenia, o desencadeamento e a evolução da 

enfermidade podem nitidamente estar associada ao trabalho470. 

Sintomas comuns são: humor triste, perda do interesse e prazer nas 

atividades cotidianas, sensação de fadiga aumentada, dificuldade de concentração, 

baixa autoestima e autoconfiança, desesperança, ideia de culpa e inutilidade, visão 

pessimista de futuro, ideias suicidas, sono perturbado – em regra – por insônia 

terminal, diminuição do apetite, ansiedade, angústia, alterações na psicomotricidade 

que variam da lentidão à agitação, além de possível lentidão no pensamento471. 

O diagnóstico passa pela identificação de 5 sintomas, sendo um deles, 

ao menos, humor triste ou diminuição do interesse ou prazer, tudo por um período 

de pelo menos 2 semanas. Sua conexão com o trabalho, em nível de 

concausalidade, emerge quando proveniente de exigências desmedidas de 

desempenho, exigências sempre maiores geradas pelo excesso de competição, 

agregadas à constante ameaça de perda do cargo, perda da posição ocupada ou 

mesmo do posto de trabalho472.473  

Em enquadramento fático diverso, o desemprego, de igual forma, tem se 

revelado elemento ensejador de episódios depressivos474. De igual forma, agentes 

                                                           
469  TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 

eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 96. 
470 Ibid., p. 97. 
471  JARDIM, Sílvia Rodrigues; RAMOS, Andréia; GLINA, Débora Miriam Raab. Diagnóstico e Nexo com 

o trabalho. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (orgs.). Saúde Mental no Trabalho 
da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 66-67. 

472  Ibid., p. 67. 
473  Sebastião Geraldo de Azevedo, avaliando as mudanças ocorridas no mundo do trabalho pelo 

avanço tecnológico e a globalização, as quais intensificaram a fiscalização do labor, a 
competitividade e estimularam a reestruturação empresarial, conclui pelo impacto direto à saúde 
mental do trabalhador, “[...] acarretando, conforme as circunstâncias, ansiedade, euforia, irritação, 
angústia, frustração, depressão e outros tantos agravos que podem evoluir para um quadro 
patológico das doenças psicossomáticas”. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à 
Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2010. p. 180-182. 

474 Conforme relatório apresentado pela OMS no início de 2017, entre 2005 e 2015 o número de casos 
de depressão aumentou 18% em todo o mundo, totalizando 322 milhões de pessoas acometidas, a 
maioria mulheres. No Brasil, o transtorno atinge 11,5 milhões de pessoas (5,8% da população), 
tendo, como uma de suas causas, o desemprego. Esse dado estatístico referenda a teoria 
dejouriana quanto à importância do senso de utilidade para a higidez mental – vide p. 111-113 desta 
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químicos (brometo de metila; chumbo, manganês, mercúrio e seus compostos tóxicos; 

sulfeto de carbono; tolueno; dentre outros), podem dar ensejo à depressão, situação 

em que esta enfermidade se tem revelado como transtorno secundário, associada a 

outra equiparada a exemplo de transtornos mentais orgânicos induzidos por essas 

substâncias (demência, delírio, transtorno cognitivo leve etc.)475. 

As determinantes laborais que contribuem para o desencadeamento da 

depressão são classificadas, pela doutrina médica, segundo dois grupamentos de 

fatores de risco presentes no ambiente laboral: as condições e a organização do 

trabalho. No conjunto das condições, encontram-se os agentes químicos, físicos e 

biológicos, dos quais, a exemplo, tem-se o diagnóstico da depressão por contato com 

substâncias químicas. No grupo alusivo à organização laboral, elementos 

concernentes à estruturação hierárquica, divisão de tarefas, jornada de trabalho, 

políticas de pessoal e técnicas de gerenciamento adotadas podem conduzir, um 

trabalhador vítima, à depressão476.477 

Tais circunstâncias ambientais, ao afetarem a essencialidade do 

trabalho para a vida do indivíduo478 e se somarem ao bloqueio estigmatizante da 

vítima (medo de ser taxado como descomprometido com o labor e a vergonha por 

estar enfermo), à culpa por não atender às expectativas de superiores e 

familiares, e à fobia do desemprego, conduzem-na ao retardamento terapêutico. 

O sofrimento silencioso então perpetuado pode conduzir a situações alarmantes, 

como se verifica com as tentativas e os atos de suicídios no trabalho, não raro 

                                                           
dissertação. Os dados estatísticos podem ser conferidos em WORLD HEALTH ORGANIZATION. 
Depression and Other Common Mental Disorders. Global Health Estimates, 2017. Disponível 
em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254610/1/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf?ua=1>. 
Acesso em: 29 jan. 2017. 

475  JARDIM, Sílvia Rodrigues; RAMOS, Andréia; GLINA, Débora Miriam Raab. Diagnóstico e Nexo com 
o trabalho. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no 
Trabalho da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 67. 

476  TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 
eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 97. 

477  O tema referente às dimensões do meio ambiente do trabalho será objeto de exposição no próximo 
capítulo, incluindo as relações interpessoais como vetor estruturante dos riscos laborais, no qual 
contundentemente se apresentam os psicossociais como o assédio moral. Vale sublinhar que o 
Decreto nº 3.048/1999, pelo instituto do NTEP, reconhece os fatores organizacionais como 
potenciais causadores da depressão laboral, abordagem esta que também será aprimorada no 
capítulo que segue. 

478  Como desenvolvido às p. 104-113 desta pesquisa. 
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com sintomas anteriores de depressão479.480 

A depressão, por alguns especialistas designada como o “mal do século 

XXI”481, possui hodierno caráter epidemiológico482 com feição de mal-estar da 

cultura do trabalho483, o que reclama especial atenção e adequada gestão do meio 

ambiente laboral. 

 

3.2.2.3.3. A síndrome de burnout. 

 

O primeiro a manejar a denominação foi Hebert Freudenberger, 

(psicanalista alemão naturalizado americano), em 1974, quando elaborou o artigo 

denominado Staff Burn-Out para descrever uma síndrome composta por exaustão, 

desilusão e isolamento em trabalhadores da saúde484. Nos EUA foram realizados os 

primeiros estudos na área, incidindo sobre a população de profissionais da área de 

saúde, educação e serviços humanos485.  

O sentido da expressão burn-out ou burnout, proveniente do inglês, faz 

referência ao que deixou de funcionar por absoluta falta de energia; ou seja, 

metaforicamente, retrata a condição daquela pessoa que ultrapassou seu limite de 

resiliência, acarretando prejuízos diretos em seu desempenho físico e mental486. 

Para diagnóstico, há 4 concepções teóricas baseadas em possível etiologia 

                                                           
479  TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 

eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 98. 
480  Um dos acontecimentos mais emblemáticos de tal cenário foi o caso envolvendo a France Télécom, 

hoje denominada Orange, onde, entre os anos de 2006 e 2009, 60 empregados se suicidaram 
depois que anunciado planos de reestruturação empresarial com despedidas coletivas, 35 apenas 
entre os anos de 2008 e 2009. Os dirigentes da empresa à época, agora respondem a processos 
judiciais. APÓS suicídio de 60 funcionários, empresa francesa é processada por assédio moral. 
Após suicídio de 60 funcionários, empresa francesa é processada por assédio moral. RFI – As 
vozes do mundo. 07 jul. 2016. Disponível em: <http://br.rfi.fr/franca/20160707-apos-suicidio-de-60-
funcionarios-empresa-francesa-e-processada-por-assedio-moral>. Acesso em: 08 jan. 2018. 

481  FARAH, Bruno. A depressão no ambiente de trabalho: prevenção e gestão de pessoas. Um 
estudo sobre as empresas contemporâneas a luz do Judiciário Federal. São Paulo: LTr, 2016. p. 19. 

482 Na década de 1990, as despesas com antidepressivos aumentaram 600% chegando, no ano 2000, 
a 7 bilhões de dólares anuais. A OMS, como relatado neste trabalho, prevê, como a maior causa de 
afastamento do trabalho no mundo, a depressão com 20% do quadro. FARAH, op. cit., p. 19. 

483 Ibid., p. 29. 
484  TRIGO, Telma Ramos. Síndrome de Burnout ou Esgotamento Profissional: como identificar e 

avaliar. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho 
da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 160. 

485  Ibid., p. 160. 
486  TRIGO, Telma Ramos. Síndrome de Burnout ou Esgotamento Profissional: como identificar e 

avaliar. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho 
da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 161. 
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da síndrome: clínica, sociopsicológica, organizacional, sócio-histórica. A mais utilizada 

pelos estudiosos é a sociopsicológica, porquanto, por ela, a análise conjugada das 

características individuais com as do ambiente e do trabalho permitiram identificar os 

fatores multidimensionais da síndrome: exaustão emocional, distanciamento afetivo 

(despersonalização), baixa realização profissional487.488 

A exaustão emocional implica na sensação de esgotamento físico e 

emocional. Decorre da constatação quanto a inexistir energia para a continuidade do 

trabalho, o que conduz o cotidiano laborativo à penosidade e ao sofrimento patológico. 

Tem-se a manifestação de sentimentos de desesperança, solidão, raiva, impaciência, 

irritabilidade, tensão, diminuição de empatia, sensação de baixa energia, fraqueza etc. 

A desumanização se revela pelo comportamento de isolamento emocional no que toca 

aos destinatários do trabalho e aos próprios colegas de labor. Os contatos ficam 

impessoais, desprovidos de afetividade, desumanos. Desenvolve-se uma sensação 

de alienação em relação aos outros, convolando, a sua própria presença, em algo 

indesejado e desagradável. Essa etapa vem, até mesmo, a ser considerada como um 

mecanismo defensivo da síndrome. Por fim, a realização pessoal no trabalho 

decresce, não mais se apresentando a satisfação, ocorrendo a redução da eficiência 

no trabalho. Há um descontentamento pessoal e o trabalho passa a ser um fardo489.490 

A síndrome de burnout sobrevém de um processo de estresse 

ocupacional, de um estresse crônico, o qual rompe o equilíbrio psicofisiológico do 

indivíduo, desafiando o uso de recursos extras de energia do organismo. Inibe-se 

a adoção de ações desnecessárias ou incompatíveis com aquelas próprias das 

estratégias de enfrentamento desencadeadas neste contexto. Com o 

prolongamento dessa situação, o indivíduo pode sofrer danos em nível físico e 

                                                           
487  TRIGO, Telma Ramos. Síndrome de Burnout ou Esgotamento Profissional: como identificar e 

avaliar. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho 
da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 160-161. 

488  Essa catalogação foi proposta por Maslach e Jackson em 1986. Quando da sua segunda versão, 
publicada no mesmo ano, os autores substituíram o termo desumanização por despersonalização 
e, na publicação da sua versão mais atualizada em 1996 elaborada por Maslach, Jackson e Leiter, 
a alteraram mais uma vez para o termo “cinismo”. BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria T. A síndrome 
de burnout. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 389-390.  

489  Ibid., p. 389-390; TRIGO, op. cit., p. 161. 
490  Em várias pesquisas, evidenciou-se que há uma relação íntima entre a satisfação no trabalho e o 

bem-estar físico e mental. Concluiu-se por haver próxima relação causal entre a baixa satisfação no 
trabalho e problemas mentais e psicológicos como o burnout, a baixa autoestima, depressão e 
ansiedade. TRIGO, op. cit., p. 161. 
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psíquico, caso não consiga retornar ao estado anterior ou desenvolver mecanismos 

adaptativos que lhe permitam restabelecer o equilíbrio perdido491. 

As causas são multifatoriais, contudo é importante frisar que, para sua 

concretização, é imprescindível a verificação do agressor laboral. Desta forma, 

confluem características pessoais, da atividade e do meio ambiente do trabalho 

para a sua materialização. Alguns deles podem mediar ou facilitar o processo do 

estresse ocupacional que se desdobrará na síndrome. Desta forma, variáveis da 

personalidade, assim como aspectos sociodemográficos podem contribuir para o 

surgimento da patologia, mas não são, em si, seus deflagradores. Imprescindível 

uma ambiência laboral agressora como concausalidade da enfermidade492. 

Refletir sobre a causalidade induz a esquadrinhar os fatores de risco 

influenciadores, os quais – por sua vez – igualmente são múltiplos e didaticamente 

distribuídos em 4 categorias: pessoais/individuais, organizacionais, da 

atividade/trabalho, e sociais493. Dentre as características organizacionais, são 

contributivas, entre outras, a frequência em que ocorrem as mudanças na estrutura 

da organização, o clima organizacional, o baixo nível de comunicação, a reduzida 

autonomia no “trabalhar”, escassez de recompensas494, impossibilidade de 

ascensão na carreira, a insegurança contratual. Dos fatores de risco vinculados ao 

trabalho/atividades, destacam-se a sobrecarga de atividades ou cobranças, o baixo 

nível de controle sobre a atividade, falta de expectativas profissionais, precário 

                                                           
491  BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria T. A síndrome de burnout. In: FERREIRA, Januário Justino; 

PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). 
Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de 
Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 390. 

492  Ibid., p. 391-392. 
493  Essas classes são apresentadas em estudo realizado pela OMS em 1994. WORLD HEALTH 

ORGANIZATION – WHO. Guidelines for the primary prevention of mental, neurological and 
psychosocial disorders. Geneva, 1994. Disponível em: 

    <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/60992/1/WHO_MNH_MND_94.21.pdf>. Acesso em: 99 jan. 
2018.  

494  “Recompensa” no sentido empregado do Christopher Dejours. Vide p. 111-113. 
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suporte organizacional e relacionamento conflituoso com colegas495 496.497 

A síndrome de burnout produz consequências correspondentes para o 

indivíduo vitimado, para a organização em que trabalha, para o próprio 

trabalho/atividade e para a sociedade. Para os enfermos, seus impactos são 

distribuídos em 4 categorias: físicos (fadiga constante, distúrbios do sono, cefaleias, 

perturbações gastrointestinais, transtornos gastrointestinais, disfunções sexuais etc.), 

psíquicos (falta de atenção, alterações de memória, sentimento de alienação, de 

solidão, de insuficiência, impaciência, baixa autoestima, instabilidade emocional, 

depressão etc.), comportamentais (negligência ou excesso de escrúpulos, irritabilidade, 

aumento da agressividade, incapacidade para relaxar, dificuldade em aceitar 

mudanças, perda e iniciativa, comportamento de alto-risco, suicídio) e defensivos 

(isolamento, perda de interesse no trabalho absenteísmo, ironia, cinismo)498. 

No que tange ao trabalho/atividade e à organização, constata-se a redução 

da qualidade laborativa e a predisposição para acidentes; os indivíduos com a 

síndrome são tendentes a largar o trabalho, tanto fisicamente como psicologicamente; 

investem menos tempo e energia no labor, realizando o estritamente necessário e 

faltando com mais frequência. Trabalham menos e não trabalham bem. Diminuem a 

qualidade e a quantidade do trabalho, o que não atende à exigência de desempenho 

em alta qualidade com dispêndio de tempo, esforço, compromisso e criatividade. Na 

dimensão social, o paciente acometido pela síndrome tem por comprometidas as suas 

                                                           
495  TRIGO, Telma Ramos. Síndrome de Burnout ou Esgotamento Profissional: como identificar e 

avaliar. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho 
da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 164-167; e BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria T. A 
síndrome de burnout. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, 
Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do 
Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 392. 

496  Ana Maria T. Benevides-Pereira informa que esses fatores também são apresentados por 
estudiosos como CODO, W., MENEZES, I. V. O que é burnout? In: ______ (Coord.). Educação e 
carinho. São Paulo: Vozes, 1999; FIRTH, J. Personal meanings of occupational stress: cases form 
clinic. Journal of Occupational Psychology, v. 58, p. 139-148, 1985; GIL-MONTE, P., PEIRÓ, J. 
M. Desgaste psíquico en el trabajo: el síndrome de quemarse. Madri: Síntesis, 1997; MASLACH, C., 
SCHAUFELI, W. B., LEITER, M. P. Job burnout. Annual Review of Psychology. V. 52, p. 397-422, 
2001; dentre outros. BENEVIDES-PEREIRA, op. cit., p. 392. 

497  A identificação de fatores de risco pessoais (idade, sexo, idealismo, nível educacional, 
personalidade, nível de resiliência, estratégias de enfrentamento, perfeccionismo, etc...), não seriam 
excludentes do nexo de causalidade com o labor, porque previsível à vida de qualquer pessoa. Por 
outro viés, sendo, o trabalho, concausa determinante à propulsão da síndrome, conclui-se, com o 
diagnóstico, que o trabalhador se encontrava submetido a elevado grau de estresse, ao estresse 
crônico ocupacional, no seu limite de resistência, o que também configura conduta ilícita face o 
antagonismo com o conteúdo do direito à saúde consubstanciado no estado de bem-estar físico, 
mental e social – direito humano fundamental social, como exposto. 

498 BENEVIDES-PEREIRA, op. cit., p. 390-391. 



130 

 

relações interpessoais com os colegas de trabalho, o cônjuge e os filhos; os clientes 

que lhe acessam são mal atendidos, assimilando prejuízos físicos, emocionais ou 

financeiros que, sucessivamente, podem se estender aos seus familiares e ao seu 

ambiente de trabalho499. 

O diagnóstico é possível, sendo suficiente que um psicólogo, estudioso da 

matéria, apure as circunstâncias com profundidade pelas vias das entrevistas, do 

levantamento das condições organizacionais e avaliação das condições 

psicológicas500, focando a exaustão emocional decorrente da sobrecarga de 

atividades e das exigências no local de trabalho501.502 

Pelo exposto, a concretização da saúde mental do trabalhador se 

apresenta indissociável à promoção do meio ambiente do trabalho saudável, o que 

desafia o seu estudo atendendo a índole humana e fundamental que lhe é própria. 

 

 

  

                                                           
499  TRIGO, Telma Ramos. Síndrome de Burnout ou Esgotamento Profissional: como identificar e 

avaliar. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho 
da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 168-169; e BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria T. A 
síndrome de burnout. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, 
Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do 
Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 391. 

500  Mecanismos utilizados para esse fim: observação, entrevista, questionários de 
autopreenchimento, MBI – Maslach Burnout Inventory, confiabilidade do teste-reteste, validade 
fatorial, validade do construto. Todos são detalhamente explicados por Telma Ramos Trigo, em 
TRIGO, op. cit., p. 169-172.  

501  Dentre os modelos de avaliação do desenvolvimento da Síndrome, destaca-se aquele elaborado 
por Maslach, Jackson e Leiter, denominado General Survey – GS, revisado e atualizado em 1996 
(anteriormente era denominado MBI – Maslach Burnout Inventory), o qual invoca a exaustão 
emocional como uma das dimensões do burnout que se sobrepõe aos conceitos de depressão e 
insatisfação no trabalho enquanto efeitos do estresse. Logo, a exaustão emocional é a mais robusta 
e confiável subescala de avaliação, pois “com o aumento da exaustão, sobrevém a desumanização. 
Caso não disponha, ou não venha a obter os recursos (tanto pessoais como institucionais) 
necessários para fazer frente a tais imperativos, acaba por perder o envolvimento pessoal em sua 
ocupação”. BENEVIDES-PEREIRA, op. cit., p. 396-397. 

502  No Brasil, a Resolução do Conselho Federal de Psicologia n. 02/2003 proíbe a utilização de testes 
psicológicos não previamente aprovados pelo referido Conselho, o que tem incentivado o uso de 
outros modelos como o de Pietro e Muniz elaborado em 2000. BENEVIDES-PEREIRA, op. cit., p. 
393-394. Resolução e formulário em CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 2 / 
2003. Brasília, DF, 2003. Disponível em: <http://site.cfp.org.br/resolucoes/resolucao-n-2-2003/>. 
Acesso em: 29 jan. 2018. 
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4. CAPÍTULO III: O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE DE 

TRABALHO PSICOLOGICAMENTE SAUDÁVEL COMO CONDIÇÃO 

INDISPENSÁVEL À EFETIVAÇÃO DA HIGIDEZ MENTAL 

 

Discernir o direito ao meio ambiente do trabalho impõe a avaliação da 

sua fórmula jurídica, seu conceito, dimensões e peculiaridades, mormente por 

contemplar vértice antropocêntrico de intensa relação contributiva à higidez 

psíquica. Em harmonia com o corte epistemológico proposto na presente pesquisa, 

a arquitetura do direito ao meio ambiente do trabalho saudável permite identificar 

os riscos psicossociais laborais e sua dinâmica ingerência na saúde mental da 

pessoa que trabalha. Antes, porém, cabível uma breve exposição sobre o meio 

ambiente como direito humano e fundamental, considerando seus elementos 

básicos estruturais. 

 

4.1.  O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

As doutrinas nacional e internacional503, voltadas para o estudo dos direitos 

humanos, têm, de forma sedimentada, atribuído esse caráter jurídico ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, o que reivindica conhecer suas bases jurídicas 

fundantes e a eficácia normativa dos seus princípios. 

 

4.1.1. O meio ambiente como direito humano de 3ª dimensão 

 

O vínculo estabelecido entre homem, natureza e seu meio social se traduz 

em componente vital para a própria existência humana de maneira que o 

                                                           
503  A exemplo de Dinah Shelton, mencionada por SARLET, Ingo Wolfang; FENSTERSEIFER, Tiago. 

Direito Constitucional Ambiental. Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção ao Ambiente. 
4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 46-47. De igual modo, Norberto Bobbio in BOBBIO, 
Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7ª tiragem. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. p. 9. No Brasil, o próprio Ingo Sarlet, na obra citada; Patrícia Faga Iglecias Lemos in 
LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 
do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 99; Paulo Bonavides, em 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 32. ed. São Paulo: Melhoramentos. 2017.; 
Rúbia Zanotelli, em ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. p. 
75.; dentre outros. 
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comprometimento desse equilíbrio, levaria, em última análise, à própria deterioração 

da sua vida com prejuízo dos demais direitos humanos a si inerentes504. 

A compreensão dessa relação anelar, cuja transcendência tem reflexo 

direto no desenvolvimento ou mesmo na concretização da existência humana é 

alicerce e justificação para a consagração do direito ao meio ambiente equilibrado 

como fundamental, porquanto, sua qualidade é essencial para o viver humano com 

dignidade e bem-estar505.506 

Direito de maior envergadura dentre aqueles que compõem os chamados 

direitos humanos de 3ª dimensão507, o meio ambiente saudável se apresenta como 

exemplo notável do processo dialético constante do desenvolvimento jurídico-

humanístico reativo aos “[...] novos enfrentamentos históricos de natureza existencial 

postos pela crise ecológica [...]”, ampliando e tornando mais complexos os direitos de 

1ª e 2ª dimensões pela via da interdisciplinaridade e interdependência508. O ser 

humano tem o direito de exercer seus direitos de liberdade e igualdade envolto em um 

meio ambiente não poluído509. 

Por esse trilhar, os direitos da 3ª categoria são marcados pela natureza 

jurídica essencialmente coletiva, transindividual, exprimindo duas características: 

consistem em preceitos cuja titulação pertence a toda coletividade, mas também, para 

se realizarem, vindicam movimentos cooperativos substanciais de todos os agentes 

sociais. Por esta nota e pelo traço de indivisibilidade dos direitos humanos, uma 

                                                           
504  No dizer de Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, na maioria das vezes são os mesmos fundamentos 

teóricos e instrumentos normativos disponíveis na sistematização dos direitos humanos que servirão 
de embasamento para a tutela ecológica, pois “[...] a proteção do ser humano é sempre também a 
proteção da Natureza e vice-versa”. SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental. 
Introdução, Fundamentos e Teoria Geral. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 145. 

505  SARLET, Ingo Wolfang e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 
Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção ao Ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 49. No mesmo sentido: PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, 
Estado de Derecho y Constitucuón. 5. ed. Madrid: Tecnos, 1995. p. 65. 

506  O pressuposto de interdependência existente entre o direito à vida e ao meio ambiente saudável 
recoloca o exercício da liberdade sob uma perspectiva responsável e sustentável, atribuindo ao 
homem o direito de usufruir do meio ambiente, mas também impondo deveres de proteção e 
respeito, preservando-o para as presentes e futuras gerações, como ainda tutelando tudo que de 
forma complexa o envolve e o compõe. Tratar-se-ia, desta forma, da clara manifestação de um 
“antropocentrismo solidário”, no dizer de Ney Maranhão. MARANHÃO, Ney. Poluição labor-
ambiental. Abordagem conceitual da degradação das condições de trabalho, da organização do 
trabalho e das relações interpessoais travadas no contexto laborativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017. p. 18-19. 

507  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros. 2016. p. 583-385. 
508  SARLET, op. cit., p. 47. 
509  BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova ed. 7. tiragem. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 09. 



133 

 

transição de perspectiva analítica se opera na correlação dos direitos do homem: da 

visão restrita ao indivíduo, passa-se a ter, como enfoque, a espécie humana; das 

liberdades individuais, migra-se para a solidariedade global, sendo esta, a 

solidariedade, o princípio que lhe confere suporte normativo-axiológico510.511 

Os valores ambientais passam a compor o conteúdo do princípio da 

dignidade humana512, conferindo-lhe alcance para abranger um bem-estar ambiental 

igualmente indispensável à vida digna, saudável e segura. Disto decorre, como próprio 

do sistema de direitos humanos, a indispensável fixação de um patamar mínimo de 

qualidade ambiental necessário ao desenvolvimento do potencial humano, numa 

vertente de completo bem-estar existencial, o qual, quando não observado, importa 

em violação dos direitos à vida e à dignidade em seus componentes essenciais513. 

A incolumidade ambiental, pois, é indispensável para a promoção e 

proteção da vida da pessoa humana (e da saúde, por imbricação), penetrando nos 

seus aspectos essenciais. Como ser social, o conceito atual dirigido à vida do homem 

extrapola a percepção física, biológica, para conceber, no apropriar de um viver digno, 

o desenvolvimento da personalidade. Em outros termos, proteger a personalidade é 

agir sobre as mais variadas áreas de atuação humana, potencialmente agressoras, o 

que implica considerar a complexidade das relações sociais hodiernas sob o prisma 

ambiental514. 

A qualidade ambiental é nuclear à tutela da personalidade humana. Sua 

degradação compromete o livre desenvolvimento psicofísico e social do ser. Disso 

resulta que o próprio homem integra o meio ambiente, aqui percebido sob um 

entendimento Gestalt de fundo sistemático, composto pela indissociabilidade 

                                                           
510  SARLET, Ingo Wolfang e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 

Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção ao Ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 48. 

511  Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, desenvolvendo o tema, indica a solidariedade já como preceito 
valorativo informador do Estado Social e Democrático de Direito porque comprometido em 
materializar a liberdade individual e substancial. Entretanto, com o transcorrer da história, o homem 
não apenas se tornou predador da sua própria espécie, como também das condições naturais 
propiciadoras da vida, o que reivindicou o incorporar de uma dimensão ecológica aos direitos 
fundamentais, readequando sua compreensão. Ibid., p. 49.  

512  Princípio nuclear dos direitos humanos, como este, de igual maneira se submete a constante 
evolução em seu sentido e alcance, conforme os desafios da vida social, econômica, política e 
cultural – inclusive pelos impactos trazidos pelo incremento da tecnologia e informação –, motivo 
pelo qual não se fez insensível à questão ambiental. Ibid., p. 51. 

513  Ibid., p. 51. 
514  Ibid., p. 52. 
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ontológica firmada entre elementos naturais e humanos515. O meio ambiente não se 

restringe aos elementos naturais existentes, mas contempla, como resultante que é, 

o construto derivado da influência produzida pelo homem e sua cultura no entorno e 

vice-versa516.517 

 

Como resultado da adoção desse prisma, a noção de “meio ambiente” passa 
a expressar algo bem além da realidade meramente ecológica, 
açambarcando, enfim, não apenas o mundo natural, “recebido” pelo homem, 
mas também o mundo artificial, “construído” pelo homem. Com isso, o Direito 
Ambiental passa, a um só tempo, a ser importante instrumento não só de 
preservação do equilíbrio ecológico dos recursos naturais, mas também de 
promoção do equilíbrio propiciador da qualidade de vida ao ser humano frente 
a qualquer contexto ambiental “natural” ou “construído” – incluído, por óbvio, 
o laboral [...]518. 

 

Na arquitetura jurídico-humanística, portanto, o meio ambiente contempla 

sentido amplo abrangendo aspectos naturais e humanos. Pensar em um meio 

ambiente equilibrado para fins de sua prevenção e promoção é avaliar a manutenção 

das determinantes propulsoras do desenvolvimento da personalidade nas conjunturas 

da biosfera e da sociosfera e suas interpenetrações, como explicitamente ocorre no 

enfoque labor-ambiental519. 

Meio ambiente, assim e como objeto do direito humano fundamental em 

questão, pode ser conceituado como “[...] resultante da interação sistêmica de fatores 

naturais, artificiais, culturais e laborais que influencia as condições de vida, em todas 

as suas formas”520, conceito que permite apreender sua faceta histórica, sua 

                                                           
515  Afasta-se de uma compreensão restrita do meio ambiente para o visualizar como fenômeno 

composto pela interação de todos os seus elementos componentes. MARANHÃO, Ney. Poluição 
labor-ambiental. Abordagem conceitual da degradação das condições de trabalho, da organização 
do trabalho e das relações interpessoais travadas no contexto laborativo. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2017. p. 26-28.  

516  Ibid., p. 29. 
517  Nesse sentido também são os ensinos de Patrícia Faga Iglesias Lemos, para quem “o meio 

ambiente não configura um bem corpóreo. Não é o conjunto de bens formado pelas águas, solo etc. 
É o conjunto de relações e interações que condiciona a vida, por isso é incorpóreo e imaterial. A 
proteção a água, do solo, da fauna, da flora não busca a proteção do elemento em si, mas sim como 
um elemento indispensável para proteção do meio ambiente como bem imaterial, objeto principal 
visado pelo legislador. Não se desconsidera a proteção do elemento em sua individualidade, mas 
se ressalta o elemento como componente de uma imensa cadeia: o meio ambiente”. LEMOS, 
Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise do nexo 
causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 104 

518  MARANHÃO, op. cit., p. 39. 
519 Ibid., p. 41. 
520 Ibid., p. 45. 
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inspiração antropocêntrica, a assimilação gestaltica, a perspectiva sistêmica e a 

característica de transversalidade interdisciplinar521.522 

 

4.1.2. O conjunto normativo de tutela do meio ambiente humano 

 

Marco histórico-normativo primeiro de tutela do meio ambiente, a 

Declaração de Estocolmo das Nações Unidas sobre Meio Ambiente do Trabalho 

(1972) consagrou o direito do homem de viver em um ambiente – natural ou construído 

– equilibrado e saudável, reputando-o essencial para o viver com dignidade e com 

bem-estar523.  

Quando elencar os princípios aplicáveis, também em primeiro plano, veio, 

além de reafirmar o direito ao usufruto ambiental, cravar a solene obrigação, imposta 

ao homem, de proteger e melhorar o meio ambiente para a presentes e futuras 

gerações, até mesmo pela eliminação de políticas públicas que, dentre outras, 

promovam ou perpetuem a discriminação, a opressão colonial e outras formas de 

sujeição524. Ademais, pela pertinência temática à presente pesquisa, o princípio 8º 

                                                           
521 Explicando cada uma dessas inspirações, Ney Maranhão leciona sobre o que a face histórica do 

conceito diz quanto à sua construção cultural, dinâmica e sensível às injunções naturais, científicas, 
culturais e econômicas de cada época. A concepção antropocêntrica do conceito atribui ao homem, 
ser social e ético, a responsabilidade pela condição de existência da vida e preservação equilibrada 
dos elementos naturais e sociais. A assimilação gestáltica importa que o ente ambiental, apenas 
pode ser compreendido num todo complexo e indissociável fruto da interação profunda e da 
solidariedade dos seus elementos. A perspectiva sistêmica pela análise do meio ambiente 
considerando as inúmeras influências e interações que lhe dão concretude. E o alcance 
transdisciplinar exige um diálogo de saberes para a apropriação da realidade ambiental. 
MARANHÃO, Ney. Poluição labor-ambiental. Abordagem conceitual da degradação das 
condições de trabalho, da organização do trabalho e das relações interpessoais travadas no 
contexto laborativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 46. 

522  Sobre o tema, ensinam Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer. SARLET, Ingo Wolfang e 
FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental. Introdução, Fundamentos e Teoria Geral. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 379-381. 

523  A Declaração de Estocolmo absorve a conjugação de aspectos naturais e humanos na composição 
conceitual de meio ambiente. Em seu primeiro item, proclama: 1 - O homem é ao mesmo tempo 
obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece 
oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa 
evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração 
da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em 
uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o 
natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos 
fundamentais, inclusive o direito à vida mesma. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA USP - 
Universidade de São Paulo. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano – 1972. 
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-
estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

524  Princípio 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições 
de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e 
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prescreve o desenvolvimento econômico e social como indispensáveis para assegurar 

um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar condições necessárias à 

melhoria da qualidade de vida525. 

Notadamente, visualiza-se o direito da humanidade, do gênero humano, o 

que autoriza a eficácia normativa do princípio da solidariedade entre as pessoas, os 

povos e as gerações526.527 

Ainda nos anos de 1970, registram-se as Convenções sobre a Poluição dos 

Oceanos de Londres (1972), sobre a Proteção do Patrimônio Natural e Cultural de 

Paris (1972) e sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas (1973). Em 

1986, proclama-se a Declaração sobre o Desenvolvimento da ONU. Entrementes, 

pela reafirmação principiológica, importante a Conferência das Nações Unidas em 

1992 (Eco-92), onde foi aprovada a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Em seu primeiro princípio, afirma que os seres 

humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável, 

tendo direito à uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza528.529 

                                                           
gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as 
gerações presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, 
a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de 
dominação estrangeiras são condenadas e devem ser eliminadas. COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS DA USP - Universidade de São Paulo. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente 
humano – 1972. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-
Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

525  COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA USP - Universidade de São Paulo. Declaração de 
Estocolmo sobre o ambiente humano – 1972. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-
ambiente-humano.html>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

526  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 
do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 61. 

527  Importante a observação lançada por Noa Piatã Bassfeld Gnata, ao tratar das bases do 
desenvolvimento do Direito Social, no sentido de ter ocorrido a transposição, ao longo do século XX, 
da ética da fraternidade para o direito e dever da solidariedade, a qual também incrementou a base 
jusfilosófica para a maturação do direito ambiental. GNATA, Noa Piatã Bassfeld. Solidariedade Social 
Previdenciária. Interpretação constitucional e eficácia concreta. São Paulo: LTr, 2014. p. 66. 

528  ONU BR – Nações Unidas no Brasil. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso 
em: 29 jan. 2018. 

529  Consagra-se o princípio do desenvolvimento sustentável, a ser analisado no próximo tópico desse 
estudo. Efetivamente, entretanto, há, durante a conferência, um incremento no “[...] debate sobre a 
relação saúde do trabalhador, meio ambiente do trabalho, desenvolvimento econômico – 
manifestado por qualidade de vida no trabalho – e desenvolvimento sustentável”. Reconheceu-se a 
estreita relação presente entre desenvolvimento econômico e meio ambiente, entre 
desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde 
mental do empregado como direito fundamental e sua eficácia na relação empregatícia. São 
Paulo: LTr, 2011. p. 73. 
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A Declaração e Programa de Ação de Viena (1993), em seu art. 11, 

dispôs sobre o direito ao desenvolvimento, propugnando sua realização de maneira 

a satisfazer as necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações 

presentes e futuras530. 

Com tal conjunto normativo, o direito ao meio ambiente saudável se insere, 

em definitivo, no Direito Internacional dos Direitos Humanos, por ser 

reconhecidamente essencial à concretude da dignidade humana531. 

Sensível ao próprio evoluir do direito humanístico, Constituições passaram 

a incorporar, em seus textos, normas de proteção ao meio ambiente. Assim se 

verificou com a Portuguesa (1976), Espanhola (1978), Lei Fundamental Alemã (1949, 

quando da reforma constitucional de 1994), Colômbia (1991), da África do Sul (1996), 

Suíça (2000), França (1958, ao incorporar da Carta do Meio Ambiente de 2004), do 

Equador (2008) e da Bolívia (2009)532. 

A Constituição Brasileira de 1998 não se divorcia do contexto verificado 

no direito comparado e no direito internacional, tanto que, pela conjugação dos 

seus arts. 225 e 5º, §2º533, confere a qualidade de direito fundamental ao meio 

ambiente, nos sentidos formal e material, orientado pelo princípio da 

solidariedade534, asseverando, incontinente, o dever de todos em o proteger e 

preservar para as presentes e futuras gerações. 

Em nível infraconstitucional e no que diz da tutela do meio ambiente 

humano, sobressaem-se dois instrumentos legais: a Lei nº 6.938/1981 (Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente) e a Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais)535. 

                                                           
530  OEA - ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração e Programa de Ação de 

Viena.  Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. Viena, 14-25 jun. 1993. Disponível em: 
<https://www.oas.org/dil/port/1993%20Declaração%20e%20Programa%20de%20Acção%20adopt
ado%20pela%20Conferência%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%2
0em%20junho%20de%201993.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

531  SARLET, Ingo Wolfang e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 
Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção ao Ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 50. 

532  Ibid., p. 32-33. 
533  O primeiro dando conteúdo ao capítulo alusivo ao meio ambiente e o segundo estabelecendo um 

sistema aberto de tutela normativa dos direitos humanos. BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 29 jan. 2018. 

534  SARLET, Ingo Wolfang e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 
Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção ao Ambiente. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 50. 

535  Na perspectiva penal, o art. 3º da Lei nº 9.605/1998, prevê sanções penais e administrativas pelos 
crimes causados ao meio ambiente, tornando imputável também as pessoas jurídicas. A Lei nº 
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O art. 3º, I da Lei n. 6.938/1981, apresenta uma proposição legislativa de 

conceituação para meio ambiente, a saber: 

 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 
as suas formas.536 

 

Como se pode depreender da referida disposição legal, conceber um meio 

ambiente ecologicamente adequado é avaliar qualitativamente 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”537, isso no firme propósito de 

se garantir a própria vida538. 

 

4.1.3. Classes das espécies do meio ambiente humano 

 

Os jusambientalistas, pela percepção dos ambientes que circundam o 

homem, dividem, o meio ambiente humano em natural, artificial, cultural e do 

trabalho539. Crucial acentuar que, a despeito dos agrupamentos indicados, em 

decorrência da indissociabilidade do todo ambiental (domínio gestáltico e sistemático 

do fenômeno), tais não se afiguram como departamento estanques, incomunicáveis; 

                                                           
6.938/1981, por sua vez, em seu art. 15, “[...] define como crime a conduta do poluidor que expõe a 
perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou que torne mais grave a situação de perigo já 
existentes”. Destaques realizados por Raimundo Simão de Melo. MELO, Raimundo Simão de. 
Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 47. 

536  BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF, 1981. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 29 jan.  2018. 

537 Grifos nossos. 
538  A doutrina tem tecido críticas à referida proposta conceitual principalmente porque, dentre outras, 

desconsidera a dimensão laboral do meio ambiente humano, explícita na Constituição Federal de 
1988 – art. 200, VIII –, e a interação de ordem psicossocial. Nesse sentido: MARANHÃO, Ney. 
Poluição labor-ambiental. Abordagem conceitual da degradação das condições de trabalho, da 
organização do trabalho e das relações interpessoais travadas no contexto laborativo. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 49-57. 

539  Nesse sentido, dentre outros: FELICIANO, Guilherme Guimarães. O meio ambiente do trabalho e a 
responsabilidade civil patronal. Reconhecendo a danosidade sistêmica. In: FELICIANO, Guilherme 
Guimarães; URIAS, João (Orgs.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma teoria 
geral. São Paulo: LTr, 2013. P. 11-25. v. 1. MARANHÃO, op. cit., p. 43-45. MELO, op. cit., p. 27-29. 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio Ambiente do Trabalho. Direito, Segurança e Medicina do 
Trabalho. 4. ed. São Paulo: Método, 2014. p. 18.; LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente 
e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. p. 103. SARLET, Ingo Wolfang e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental. 
Introdução, Fundamentos e Teoria Geral. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 320-322. 
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ao revés, “são apenas destaques da mesma realidade, integrados, inter-relacionados 

[...]”540 que, por essa postura didática e metodológica, permitem identificar o episódio 

de afetação causador do desequilíbrio ambiental541.542 

A classificação proposta é acolhida pela Constituição Federal de 1988, 

como se pode depreender das disposições constantes nos arts. 225 (capítulo 

específico alusivo ao Meio Ambiente), 182 (regulador da Política Pública Urbana), 24 

– VII (ao atribuir à União competência para regular sobre o patrimônio artísticos, 

histórico, cultural, paisagístico e turístico), 216 (concernente ao patrimônio cultural), e 

200 – VIII (quando, ao especificar as atribuições do Sistema Único de Saúde, insere 

o dever de proteção ao meio ambiente do trabalho)543.  

O meio ambiente natural é constituído pelos elementos integrantes da 

natureza, tais quais a fauna, flora, água, ar, solo, representando o equilíbrio 

dinâmico entre os seres vivos na terra e no meio em que habitam. O art. 225 da 

CF/1988 tutela essa dimensão pertencente à biosfera ambiental, nos termos do 

§1º, incisos I e VII544.  

O meio ambiente artificial se refere ao espaço urbano habitável, construído 

pelo homem, resultante da sua atuação urbanística, a exemplo das edificações 

prediais, casas, rodovias, praças etc. Além dos dispositivos já mencionados, a 

CF/1988 também dedica tratamento especial consoante arts. 5º, XXIII e 21, XX545. 

                                                           
540  MARANHÃO, Ney. Poluição labor-ambiental. Abordagem conceitual da degradação das 

condições de trabalho, da organização do trabalho e das relações interpessoais travadas no 
contexto laborativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 43. 

541  Ibid., p. 43.  
542 No mesmo sentido, Raimundo Simão de Melo, ao transcrever lições de Celso Antônio Pacheco 

Fiorillo entende que a classificação traz o benefício de facilitar a identificação da atividade 
degradante e do bem imediatamente agredido. MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do 
Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 27. 

543  MARANHÃO, op. cit., p. 43-45. 
544  Art. 225. §1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar 

e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; II a VI – omissis; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 

545  Art. 5º, XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. Art. 21. Compete a União: I a XIX – 
omissis; XX -  instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 
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O meio ambiente cultural, por sua vez, engloba os patrimônios histórico, 

cultural, paisagístico, turístico546 e arqueológico, todos tutelados na forma dos arts. 

24, VII e 216 da Carta da República. 

Pela relevância capital à presente pesquisa, o meio ambiente do trabalho 

será objeto de estudo mais detalhado em tópico seguinte. 

Ademais, a densidade jurídica presente nesse ramo do Direito, torna 

premente identificar e conceituar seus princípios, os quais, mergulhados numa 

compreensão jusfilosófica neopositivista, são detentores de natureza e eficácia 

normativas. 

 

4.1.4. Princípios aplicáveis à tutela do meio ambiente 

 

Como já tratado no presente estudo547, os princípios consistem em 

mandados de otimização, assim entendidos como espécies de normas que encerram 

o conjunto jurídico axiomático básico, seja da Ciência do Direito – pensada como um 

todo –, seja dos seus ramos em específico. Nessa vereda, para além de influenciarem 

os processos de interpretação e de composição dos aspectos controvertidos a serem 

aplicados aos casos concretos, os princípios encerram, em si, força normativa 

vinculante, diretiva do comportamento humano. 

Do exame perspicaz da Declaração de Estocolmo (1972), da Declaração 

do Rio de Janeiro (1992) e de preceitos da Constituição Federal de 1988548, extraem-

se importantes princípios ambientais como a seguir delimitados. 

 

a) Princípio da Ubiquidade 

 

Ubiquidade diz daquilo que é onipresente549. Assim, enquanto preceito 

principiológico, tem-se que o direito ao meio ambiente equilibrado, saudável, faz-se 

                                                           
546  Raimundo Simão de Melo faz distinção entre o patrimônio paisagístico e turístico pelo fato deste 

último ser detentor de um valor especial, ainda que ambos, em regra, sejam culturais. MELO, 
Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São 
Paulo: LTr, 2013. p. 28. 

547  Capítulo I da dissertação. 
548  MELO, op. cit., p. 53-54. 
549  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 

do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 62. 
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necessário em todo e qualquer lugar550, atribuindo responsabilidade pela adequação 

e manutenção da ambiência a todos e a cada um simultaneamente551.552 O lastro da 

temporalidade e universalidade está na forte relação de dependência existente entre 

o meio ambiente e o direito à vida, e vida com qualidade. Por esta razão e a exemplo, 

“o direito de propriedade fica sujeito à exigência constitucional de cumprimento da sua 

função socioambiental”553.554 

 

b) Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

Esse princípio tem base na Declaração sobre o Desenvolvimento da ONU 

(1986) que, em seu artigo 1º, garante, como direito humano inalienável, o 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político da pessoa humana, 

reafirmando a autodeterminação dos povos e seu domínio sobre os recursos 

naturais e as riquezas555. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU (Relatório de Brundtland de 1987), por seu turno, definiu 

o desenvolvimento sustentável como aquele que atende suas necessidades 

presentes sem comprometer o direito das gerações futuras de suprirem as suas 

                                                           
550  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 

do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 61. 
551  MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. 

São Paulo: LTr, 2013. p. 65. 
552  A Constituição da República de 1988 expõe esse entendimento no seu 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”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 

553  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 
do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 61. 

554  Enfrentando o conteúdo desse princípio, Raimundo Simão de Melo reforça a visão global do meio 
ambiente para atrair, na análise da dimensão laboral, aspectos da vida fora do trabalho como 
requisitos para o viver com qualidade, mas também para lembrar que as consequências de um 
acidente ou doença laboral são de ordens financeira, social e humana – para a vítima, a empresa e 
a sociedade. MELO, op. cit., p. 65. 

555  Art. 1º. 1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda 
pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, 
cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais possam ser plenamente realizados. 2. O direito humano ao desenvolvimento também 
implica a plena realização do direito dos povos de autodeterminação que inclui, sujeito às 
disposições relevantes de ambos os Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício de 
seu direito inalienável de soberania plena sobre todas as suas riquezas e recursos naturais. 
DECLARAÇÃO sobre o Direito ao Desenvolvimento. 1986. Direitos Humanos netDh. Disponível 
em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/bmestar/dec86.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
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próprias e possíveis necessidades556. Em outros termos, implica em promover o 

desenvolvimento com a preservação inclusiva do meio ambiente contemplando 

aspectos econômicos e sociais (preservação que engloba as manifestações 

ambientais da biosfera e da sociosfera)557. 

O desenvolvimento econômico, logo, deve ocorrer dentro dos limites de 

capacidade ambientais, tomadas todas as suas dimensões, para que não concretize 

uma exploração predatória, mantendo a qualidade de vida pela normatização 

regulatória558.559 Vincula-se o viés econômico do desenvolvimento, aos objetivos 

previstos em políticas para o progresso econômico, social, cultural e estritamente 

ambiental560.561 562 

 

c) Princípio da Participação 

 

Coerente com a própria natureza metaindividual do direito coletivo em 

questão, o princípio da participação impõe, a todos (pessoas físicas e pessoas 

jurídicas de direito público e privado), o dever de preservar e proteger o meio 

ambiente563, seja pela adoção de comportamentos negativos, evitando a prática de 

                                                           
556  COMISSÃO Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Nosso futuro comum. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. p. 46-49. 
557  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 

do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 63. 
558  Ibid., p. 64. 
559  O Princípio nº 4 da Declaração do Rio de Janeiro (1992) dispõe que: “Para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá́ parte integrante do processo de 
desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste”. ONU BR – Nações Unidas no 
Brasil. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 1992. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

560  MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. 
São Paulo: LTr, 2013. p. 61. 

561  O princípio do desenvolvimento sustentável tem, como exemplo de sua incorporação ao 
ordenamento nacional, a determinação de realização de estudo prévio de impacto ambiental na 
Constituição da República (art. 225, IV) e na Lei nº 6.938/1981 (art. 8º, II). Há que se registrar a 
disposição constante no inciso V do mesmo art. 225 da CF/1988, pela qual se impõe o controle 
de técnicas, métodos e substâncias que coloquem em risco a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; essa percepção não só é harmônica à visão holística, gestáltica e sistêmica do 
fenômeno ambiental, como atrai o dever de avaliação e controle de alguns fatores que fomentam 
os riscos psicossociais laborais, moldando a livre-iniciativa. Texto da norma: BRASIL. Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de 
outubro de 1988. Disponível em: 

     <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 

562  Entendendo não se tratar de um princípio do Direito Ambiental no contexto do direito europeu, mas 
sim um objetivo de política ambiental: ROMI, Raphael. Droit de l’environnement. 8. éd. Issy-les-
Moulineaux, France: LGDJ Lextenso éditions, 2014. p. 120. 

563  O art. 225 da CF/1988 contempla esse princípio. 
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condutas nocivas ao meio ambiente, seja por comportamentos positivos que 

acarretem em sua proteção. Invoca-se, pois, a adoção de uma posição ética e altruísta 

no que diz ao bem socioambiental564. 

O direito/dever de participação, outrossim, garante, porque pressuposto, o 

acesso às informações disponíveis aos agentes públicos ou privados sobre o 

ambiente, inclusive quanto aos materiais e atividades nocivas, como ainda à 

participação nos procedimentos de tomada de decisões565.566 

 

d) Princípio do Poluidor-pagador 

 

Ao contrário do que se possa depreender do sentido literal do termo 

“poluidor-pagador”, por essa ideia fundamental não se anui com a conduta poluidora 

do agente simplesmente porque pagos os custos reparatórios. Ao contrário, seu 

conteúdo, precipuamente, aspira desencadear um comportamento preventivo, 

conduzindo aquele que exerce determinada atividade potencialmente danosa, a 

adotar todas as medidas necessárias à prevenção, reparação e repressão da 

poluição. Caso a adoção de medidas preventivas não impeçam o dano, 

sucessivamente – por esse mesmo princípio – minimiza-se a socialização do prejuízo 

ambiental, impondo a satisfação de todos os custos, inclusive inibitórias, àquele que 

pratica a atividade poluidora ou que efetivamente veio a poluir567.568 

O ordenamento jurídico brasileiro incorpora esse princípio pelo teor 

normativo presentes no art. 225, §3º da CF/1988569 e pelo art. 14, §1º da Lei nº 

                                                           
564  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 

do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 65. 
565  Ibid., p. 65. No mesmo sentido: ROMI, Raphael. Droit de l’environnement. 8a édition. Issy-les-

Moulineaux, France: LGDJ Lextenso éditions, 2014. p. 119. 
566  Corolário, deve-se propiciar acesso efetivo a instrumentos administrativos e judiciais para a 

efetivação, se necessário, desses direitos e sua reparação, em caso de dano. A Lei nº 7.347/1985 
(Lei da Ação Civil Pública) e o art. 129, §1º da CF/1988 elencam substancial rol de agentes 
detentores de legitimidade para propor ações judiciais voltadas à tutela de interesses 
metaindividuais, entre eles, do meio ambiente. MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do 
Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 65. 

567  LEMOS, op. cit., p. 67-69. 
568  Segundo o princípio do poluidor-pagador, os custos decorrentes de medidas preventivas, destinadas 

à redução da poluição e ao seu combate devem ser suportados pelo poluidor. ROMI, Raphael. Droit 
de l’environnement. 8. éd. Issy-les-Moulineaux, France: LGDJ Lextenso éditions, 2014. p. 119. 

569  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; omissis”. § 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 
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6.938/1981570, conferindo responsabilidade objetiva ao poluidor, a prioridade da 

reparação ambiental, e a solidariedade daqueles responsáveis pela recomposição 

dos danos causados571.572 

 

e) Princípio da Prevenção 

 

O dano ambiental, muitas vezes é “irreparável”, porque impossível o retorno 

da situação ambiental exatamente como verificado no status quo ante. De tal 

realidade, o princípio da prevenção enobrece-se em importância exigindo 

prioritariamente a adoção de medidas que evitem o dano. Pensada em conjunto com 

os princípios do poluidor-pagador e da precaução573, manifesta a atuação tutelar do 

Direito Ambiental que, primordialmente, direciona-se à prevenção, com utilização 

racional dos recursos ambientais, por ser, a reparação consequente, ineficaz574. 

Pela prevenção se constrange, o agente responsável, ao emprego das 

medidas prévias eficazes à inocorrência do dano ambiental que se sabe certo de 

concretização por efeito de determinada atividade/conduta, englobando tanto 

                                                           
reparar os danos causados”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 

570  Lei nº 6.938/1981. 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; omissis”. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 
dá outras providências. Brasília, DF, 1981. Disponível em: 

     <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
571  MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. 

São Paulo: LTr, 2013. p. 62. 
572  Pela responsabilização objetiva, imputa-se o dever reparatório ao responsável pela conduta 

danosa independentemente do agir culposo, sendo suficiente a constatação do nexo entre aquela 
e o dano. Pela prioridade reparatória, impõe-se que primeiramente se busque o retorno das 
características ambientais àquelas anteriores ao dano e, apenas quando inviável, o manejo do 
mecanismo indenizatório/compensatório (previsão no art. 225, §2º da CF/1988). Por derradeiro, a 
solidariedade (decorrente do art. 225 da CF/1988, do art. 3º, IV da Lei nº 6.938/1981 e dos arts. 
392 e 942 do CC/2002), vincula todos os envolvidos na conduta danosa ao dever reparatório. 
MELO, op. cit., p. 62-63. 

573  Matéria a ser enfrentada no próximo tópico. 
574  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 

do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 70. 
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obrigações de dar/pagar, quanto de fazer/não fazer575, a exemplo do fornecimento de 

informações a todos os interessados quanto aos riscos ambientais verificados, da 

promoção da educação ambiental, investigação, estudos de impacto ambiental, 

licenciamento, aquisição de materiais e remodelação de espaços “construídos” 

visando a promoção da segurança etc.576 577 

A Constituição do Brasil incorpora implicitamente esse princípio quando 

estatui o dever de prevenção a toda coletividade e ao Poder Público, exige 

elaboração de estudos sobre impactos ambientais para determinadas atividades, 

prevê a obrigação de controle de produção pelo Estado em atividades que exponham 

a vida a risco e preveja a participação popular em audiências públicas destinadas ao 

trato da matéria578. 

No que toca à dimensão laboral do meio ambiente humano, patente que 

este preceito se sobreleva, pois, enquanto no enfoque natural a agressão ao ser 

humano é – em regra – indireta, naquele o dano se faz sentir diretamente, o que 

submete, a vida e a saúde da pessoa que trabalha, a risco iminente579.580 

 

 

 

                                                           
575  No dizer de Romi Raphael, o princípio da prevenção prescreve a obrigação em se adotas as 

melhores técnicas disponíveis a um custo economicamente aceitável com o fim de evitar o dano 
ambiental. ROMI, Raphael. Droit de l’environnement. 8. éd. Issy-les-Moulineaux, France: LGDJ 
Lextenso éditions, 2014. p. 119. 

576  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 
do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 71. MELO, Raimundo Simão de. 
Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 55. 

577  No âmbito do trabalho, o art. 7º, XXII da CF/1988, firma, como direito dos trabalhadores urbanos e 
rurais, a diminuição dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança, higiene e 
saúde. Os arts. 157 e 158 da CLT determinam, aos empregadores, o dever de informação e 
orientação dos empregados quanto aos riscos existentes no ambiente laboral e à admissão das 
medidas de segurança e medicina do trabalho.  

578  Vide as normas constantes no art. 225 da CF/1988. 
579  MELO, op. cit., p. 54-55. 
580  Daí a relevância em se adotar outros mecanismos que, da mesma forma, estimulem o implemento da 

prevenção por parte dos gestores de empresas, a exemplo da Lei nº 10.666/2003 que, em seu art. 10 
prevê o aumento ou a diminuição das contribuições de que trata consoante o desempenho da empresa 
quanto aos riscos ambientais. Este dispositivo é regulamentado pelo art. 202-A do Decreto nº 
3.048/1999, cuja redação foi alterada pelo Decreto nº 6.957/2009 com a constitucionalidade 
reconhecida pelo STF. BRASIL. Lei n° 10.666, de 8 de maio de 2003. Dispõe sobre a concessão da 
aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.666.htm>. Acesso 
em: 29 jan. 2018. e BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 684.261 Paraná. 
Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=40
19040>. Acesso em: 29 jan.  2018. 
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f) Princípio da Precaução 

 

Mais abrangente que o preceito anterior, pela precaução objetiva-se a 

tutela do meio ambiente diante de situações em que se verifica a incerteza científica 

do efeito danoso581, prescrevendo obrigação em se adotar medidas de cuidado 

quando há risco de dano ambiental grave582. Estabelece-se clara restrição ao direito 

de liberdade da pessoa (o que inclui a sua expressão pela livre iniciativa), face ao 

risco de ocorrência de dano severo ao meio ambiente, o que, em última análise, 

objetiva a proteção da própria vida humana, propósito presente desde o nascedouro 

das ideias elementares do direito ambiental583.584 

Os primeiros instrumentos legais internacionais a conterem o princípio da 

precaução explicitamente surgem a partir de meados dos anos 1980585 586, porém, 

sua notoriedade expressa, como preceito de vetor genérico jusambiental é verificada 

na Declaração do Rio de Janeiro (1992), a teor do princípio 15587: 

                                                           
581  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 

do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 72. 
582  No dizer de Patrícia Faga Iglesias Lemos, esse princípio “[...] teve especial atenção no direito 

alemão, adotado como direcionador do direito ambiental. Trata-se de precaução contra o risco, que 
é anterior ao perigo”. Ibid., p. 75. 

583  No bojo da doutrina ambientalista hodierna, encontram-se construções quanto a reconhecer uma 
dignidade em si mesma para animais não humanos e para a flora, revisando a construção Kantiana 
de dignidade (antropocêntrica e individual) ao atribuir valor intrínseco a seres sensitivos não 
humanos. Nessa esteira, o art. 225, §1º, VII da CF/1988 veda a prática de condutas que coloquem 
em risco a função ecológica, insiram espécies em risco de extinção ou submetam animais a 
tratamento cruel. SARLET, Ingo Wolfang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional 
Ambiental. Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção ao Ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 54-55.  

584  Por certo que o incremento doutrinário mencionado reforça a tutela do próprio homem na 
perspectiva ambiental, porquanto, sendo inaceitável a prática de maus tratos e de condutas que 
possam implicar em extinção de uma determinada espécie animal ou vegetal, com maior intensidade 
incide o sistema de tutela jusambiental para que se não verifique tais comportamentos com o próprio 
semelhante. Assim, nas lições de Raimundo Simão de Melo, existe, por este conteúdo 
principiológico, uma priorização dos aspectos humanos, ambientais e sociais sobre o econômico, 
pois se anela proteger a pessoa física enquanto valor-fonte. MELO, Raimundo Simão de. Direito 
Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 57. 

585  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 
do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 72.  

586  Num enfoque histórico-tradicional, o princípio da precaução era tido por vinculativo quando se 
demonstrava, com base em pesquisas científicas ou métodos e conhecimentos disponíveis, a 
existência do risco de dano. Com essa concepção, a Convenção de Intervenção de 1969 permite 
que sejam adotadas medidas para impedir, mitigar ou eliminar grave ameaça iminente de poluição 
por óleo. A Convenção de Paris de 1974, no mesmo sentido, permite sejam implementadas medidas 
adicionais se verificado o risco sério de poluição marítima. LEMOS, op. cit., p. 72-73. 

587  A Declaração Ministerial de Bergen, sobre o Desenvolvimento Sustentável da Comunidade Europeia 
(1990) foi pioneiro em considerar o princípio da precaução como de aplicação geral no contexto do 
desenvolvimento sustentável. Determinou a execução de medidas ambientais dirigidas a antecipar, 
impedir e atacar as causas da degradação ambiental quando existisse ameaça de dano sério, 
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Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de 
certeza científica absoluta não será́ utilizada como razão para o adiamento 
de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental588. 

 

A Constituição Federal de 1988 incorpora esse princípio no seu art. 225, 

§1º, IV589, havendo também previsão no art. 4º, I e IV da Lei nº 6.938/1981590 e na Lei 

de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605/1998, art. 54, §3º591.  

Assim, a um só tempo, impõem-se o dever de cuidado e previsão aos 

agentes no momento em que decidam pelo exercício de atividades que possam 

impactar o ambiente, sob pena de ilicitude, como o direito/dever de controle, quiçá de 

proibição, pelo ente competente, quando da implementação de atividades que lhe 

sejam prejudiciais592. 

Noutro norte, o preceito inverte o ônus de demonstração dos requisitos de 

sua incidência em favor do meio ambiente e da sociedade593; ou seja, àquele que 

deseja implementar uma atividade, compete demonstrar a inexistência do risco de 

dano ambiental para, assim, eximir-se de eventuais obrigações de precaução594.595 

                                                           
mesmo sem a certeza científica da causalidade. NORUEGA. Declaração Ministerial BERGEN. 
Declaração Ministerial de Bergen sobre o Desenvolvimento Sustentável da Região da 
Comunidade Européia. Parágrafo 7; I.P.E. 16 de maio de 1990.  

588  ONU BR – Nações Unidas no Brasil. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. 1992. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. 
Acesso em: 29 jan. 2018. 

589  Art. 225 da CF/1988. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a 
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: IV - exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 

590  Art. 4º da Lei nº 6.938/1981. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I - à compatibilização do 
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico; omissis; IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 
orientadas para o uso racional de recursos ambientais. 

591  Art. 54 da Lei nº 9.605/1998. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 
destruição significativa da flora: omissis; § 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo 
anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

592  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 
do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 73. 

593  Fala-se em inversão porque, como explicitado anteriormente, o entendimento tradicional ordenava 
a precaução quando demonstrado o risco, presumindo sua inocorrência pela incerteza científica. 

594  LEMOS, op. cit., p. 64 e MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde 
do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 57. 

595  O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem aplicado esse entendimento principiológico impondo, ao 
empreendedor da atividade potencialmente perigosa, o ônus de demonstrar a segurança do 
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De igual forma, na dimensão laboral, esse princípio tem sua importância 

potencializada, porque frequentes são as situações de trabalho em que se apresenta 

provável a ocorrência do dano por acidente ou doença ocupacional, acarretando, para 

a tutela do meio ambiente e da saúde do trabalhador, risco de dano irreparável596. 

Imperativo, logo, a efetivação de medidas que elidam essa probabilidade597.598 

 

g) Princípio da função socioambiental da propriedade 

 

Pelo princípio da função socioambiental, emoldurada na CF/1988 (art. 5º, 

XXII, XXIII, 170 e 225), a propriedade se afasta de sua abrangência clássica de 

direito absoluto para se limitar ao necessário cumprimento de sua função social, o 

que acarreta na utilização do bem em consonância com os interesses da sociedade, 

além de dever atender e promover os fins protetivos ambientais599. Desta maneira, 

“[...] inexiste proteção constitucional à ordem econômica que sacrifique o meio 

ambiente”600, o que atrela a disposição do direito à propriedade, material ou imaterial, 

à finalidade substantiva de satisfação dos interesses individuais, sociais e 

ambientais. “A produção da riqueza deve considerar o bem-estar do homem como 

parte da sociedade”601.602 

                                                           
empreendimento com base no art. 6º, VIII da Lei nº 8.078/1990 c/c art. 21 da Lei nº 7.347/1985, a 
ex.: STJ, 2.ª Turma, REsp. n.º 972.902, Rel.ª Min.ª Eliana Calmon, j. em 25.08.2009). 

596  Exatamente pela íntima e indissociável relação existente, Raimundo Simão de Melo estende o 
alcance dos princípios da precaução e da prevenção à tutela do meio ambiente do trabalho e da 
saúde do laborista. 

597  O entendimento doutrinário exposto é inerente ao arcabouço humanístico pensado pela Constituição 
da República para o exercício da atividade econômica, como se verifica das disposições do art. 170 
da referida Carta. 

598  O Tribunal Superior do Trabalho – TST, igualmente aplicando o princípio da precaução, concluiu pela 
responsabilidade de determinado empregador diante do falecimento de empregado proveniente de 
doença profissional adquirida pelo contato com amianto/asbesto – RR nº 40500-98.2006.5.04.0281, 
6ª Turma; j. 5.5.2010, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga; DEJT de 14.5.2010. O STF, em recente 
decisão (nov. 2017), concluiu por ser inconstitucional dispositivo de lei que autorizava a exploração do 
amianto. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF reafirma inconstitucionalidade de dispositivo 
que permitia extração de amianto crisotila. 29 de jan. 2018. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363263>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 

599  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 
do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 75. 

600  Ibid., p. 95-97. 
601  Ibid., p. 96. 
602  Patrícia Faga Iglecias Lemos apresenta ainda mais um princípio: o da solidariedade intergeracional. 

Por este, realçando o fato histórico da natureza ter sido a fornecedora de todos os elementos 
necessários para o desenvolvimento do homem e que hoje esse sentido é invertido pela própria 
conduta predatória praticada por este (reclamando um comportamento de preservação), assevera a 
inexistência do direito da humanidade ao suicídio, o que atrai a responsabilidade ontológica sobre a 
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Delineados os contornos jurídicos do direito humano fundamental ao meio 

ambiente saudável, preciso se faz aprofundar o conhecimento quanto à abrangência 

e os elementos que compõem a dimensão laboral. 

 

4.2. O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO HÍGIDO. 

CONCEITO, DIMENSÕES E PECULIARIDADES 

 

A relação de recíproca influência estabelecida entre o homem e o meio 

ambiente identicamente se opera no âmbito da relação de trabalho, entretanto com a 

particularidade de, muitas vezes, manifestar-se com maior intensidade por 

consequência do ordinário, prolongado e intenso envolvimento em que o homem 

permanece ao “trabalhar”. Daí a relevância em se conhecer as noções que lhe dão 

significação e que demonstram sua comunicação sistêmica com a higidez psíquica. 

 

4.2.1. Descrição conceitual do meio ambiente do trabalho 

 

O meio ambiente do trabalho, expressamente assim reconhecido pelo art. 

200, VIII da Carta Magna, invoca uma análise mais profunda para a construção do 

seu conceito exatamente a partir do elemento nominativo peculiar que possui, qual 

seja, o trabalho ou, mais precisamente, o trabalhador603. 

Sendo, o trabalhador, o núcleo essencial dessa vertente do meio 

ambiente, patente a centralidade da pessoa humana como fator para sua 

configuração, razão porque duas consequências podem ser, então, extraídas: a 

presença do homem que trabalha transmuda a natureza das outras espécies de 

ambiente, convertendo-as em meio laboral; e esta mesma particularidade torna, a 

pessoa ativada, mais diretamente vulnerável a fatores que desarmonizem o 

ambiente, acentuando a exposição da sua saúde. 

O primeiro efeito ratifica a afirmação pela qual a pessoa humana que 

trabalha consiste no vetor nuclear para sua caracterização. A ideia de centralidade do 

                                                           
noção de homem e a solidariedade intergeracional pela preservação das condições de vida. LEMOS, 
Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise do nexo 
causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 75-77. 

603  Porquanto, não há falar em trabalho, em atividade, sem a pessoa do trabalhador, aquele que de fato 
exerce a atividade. 
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ser humano é explicitamente apresentada para realização do enquadramento jurídico, 

já que, frise-se, impossível se conceber o trabalho (atividade, tarefa desenvolvida e 

definida por motivações materiais ou sociais604), sem trazer, à compreensão, o 

trabalhador, pessoa física com toda sua complexidade orgânica, psíquica e social. Em 

outros termos, ausente a pessoa que trabalha, temos, conforme o respectivo 

delineamento, os ambientes natural, artificial e cultural, tais como concebidos no 

arcabouço conceitual geral; contudo, basta surgir o trabalhador (pessoa que 

desempenha a atividade) para que, no contexto que envolve tal labor, o ambiente vir 

a ser transmudado para do trabalho. 

É o homem que trabalha, com todos os seus traços subjetivos, físicos e 

culturais, o ser definidor do meio ambiente laboral. Por conseguinte, é, ele, o epicentro 

tutelar da estrutura de proteção jusambiental. Esta é a face do meio ambiente humano 

genuinamente social e dinâmica, porque abarca todas as variáveis possíveis na 

relação do trabalhador consigo, com o grupo que se relaciona, com a sociedade e 

com todas as interações físicas, químicas e biológicas. Altera-se o foco conceitual do 

meio ambiente, então fixado no elemento físico, para o humano605. 

O segundo efeito, corolário do primeiro, indica a exposição e a 

vulnerabilidade direta, imediata que a pessoa trabalhadora se encontra frente a 

eventuais alterações que possam ocorrer no meio ambiente do trabalho, sejam 

provenientes de fatores naturais, sejam por decorrência da própria atuação humana. 

Mais pontualmente, a saúde humana, na percepção completa do respectivo direito, é 

exposta, colocando-se em risco a própria vida, então concebida não apenas no 

sentido de existência biológica, mas também na perspectiva jurídica para a qual se 

estabelece, na lógica do dever ser, uma concepção dignificante do ser social que vive: 

uma existência qualificada no que se refere aos direitos necessários à sua 

subsistência e ao crescimento enquanto pessoa integrante da comunidade. 

Na relação de fluxo e refluxo existente entre saúde humana e o meio 

ambiente, destacam-se, como elementos de conexão entre ambos, os fatores de risco 

presentes neste último, porque potenciais geradores de danos ao primeiro606. Esta 

                                                           
604  DEJOURS, Christophe. Trabalho Vivo – Trabalho e Emancipação. Tomo II. Tradução de Franck 

Soudant. Brasília, DF: Paralelo 15, 2012. p. 24. 
605  Essas são terminologias utilizadas pelo Dr. Ney Maranhão, em MARANHÃO, Ney. Meio Ambiente do 

Trabalho: descrição jurídico-conceitual. Revista LTr, São Paulo, v. 80, n. 80, abr. 2016, p. 420-430. 
606  Olinda do Carmo Luiz, afirma que o fator de risco “[…] ‘é toda característica ou circunstância que 

está relacionada com o aumento da probabilidade de ocorrência de um evento’”. LUIZ, Olinda do 
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característica impõe seu estreito gerenciamento para que se possa salvaguardar e 

concretizar, respectivamente, a saúde do trabalhador e o meio ambiente de trabalho, 

compreendendo, inexoravelmente, a correlação presente entre os riscos psicossociais 

e o bem-estar mental do laborador. 

Partindo-se da teoria econômica, para a qual se especificam – na 

qualidade de elementos essenciais da produção – a terra, o capital e o trabalho607, 

apontam-se, como correlatos vetores estruturais do meio ambiente laboral, o 

ambiente físico, a técnica e o homem. Destes, identificam-se os fatores de risco 

correlacionados e didaticamente estruturados; são eles: as condições de trabalho, 

a organização da atividade e as relações interpessoais608. 

As condições de trabalho dizem respeito a todos os elementos físicos, 

químicos ou biológicos que envolvem o exercício do labor, o local e suas 

características. A organização da atividade se volta para os processos 

estabelecidos e destinados à sua execução, o ritmo do trabalho, as metas, os 

movimentos exigidos. Por derradeiro e, exatamente por se considerar a pessoa 

humana que trabalha, não há ignorar, enquanto fator de risco do meio ambiente do 

trabalho, as relações interpessoais, das quais podem emergir agentes agressores, 

em especial à saúde mental e social609. 

Desta forma, o meio ambiente do trabalho equilibrado – com sua dimensão 

psíquica – consistirá naquele: 

 

[...] que acomoda condições de trabalho, organizações de 
trabalho e relações interpessoais continuamente seguras, saudáveis e 
respeitosas, com a adoção de uma visão protetiva holística do ser humano 

                                                           
Carmo; COHN, Amélia. Sociedade de risco e risco epidemiológico. Cadernos de Saúde Pública 
[versão online], Rio de Janeiro, v. 22, n. 11, nov. 2006, p. 2.341. SciELO - A Scientific Electronic 
Library Online. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311x2006001100008&lng=pt&nrm=isso>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

607  Conforme ensinamento de Jean Baptiste Say, WIKIPÉDIA – A enciclopédia livre. Fatores de 
produção. 01 nov. 2017. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fatores_de_produção>. 
Acesso em: 29 jan. 2018.  

608  No doutrinar do Ney Maranhão (MARANHÃO, op. cit., p. 420-430). Para Chistophe Dejours, falar-
se-ia nas condições de trabalho e na organização do labor enquanto fatores que potencialmente 
seriam promotores de enfermidades; a última predominantemente para as patologias mentais. 
DEJOURS, Christophe. A loucura do Trabalho. Estudo de psicopatologia do trabalho. 6. ed. São 
Paulo: Cortez, 2015. p. 29. 

609  Registre-se que, com tal colocação, não se está afastando a potencialidade de danos à saúde 
mental por decorrência dos demais fatores de risco, ou que tais abalos não provenham da 
interferência conjunta dos mesmos; apenas se está imprimindo destaque às particularidades deste 
prisma ambiental. 
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(saúde física e mental). Em uma expressão: um meio ambiente do 
trabalho sadio – logo, mais humano610. 

 

Da linha estruturante exposta se conclui que, no que toca ao meio ambiente 

do trabalho, identificam-se, dos fatores de risco, os elementos agressores físicos, 

químicos, biológicos e, com exclusividade a tal dimensão ambiental (marcada pela 

centralidade da pessoa humana), os psicossociais. Dito isso, a ambiência laboral 

conceitualmente se permite expressar como: 

 

[…] resultante da interação sistêmica de fatores naturais, técnicos e 
psicológicos ligados às condições de trabalho, à organização do trabalho e 
às relações interpessoais que condicionam a segurança e a saúde física e 
mental do ser humano exposto a qualquer contexto jurídico-laborativo611.612 

 

É perante esse conjunto construtivo do meio ambiente do trabalho que se 

requer o exame dos riscos psicossociais laborais.   

 

4.3. OS RISCOS AMBIENTAIS PSICOSSOCIAIS. NOCIVIDADE À SAÚDE MENTAL 

DA PESSOA TRABALHADORA 

 

No contexto empresarial, consoante as características da atividade 

produtiva, diversos fatores de risco à saúde das pessoas envolvidas podem se fazer 

presentes, alguns deles enquanto potenciais desencadeadores de transtornos metais 

aos trabalhadores que, pelo labor, fiquem, a eles, expostos. Examinando, a título de 

exemplo e como referencial técnico, a Lista A do Anexo II do Regulamento de 

                                                           
610  MARANHÃO, Ney Stany Morais. Poluição Labor-Ambiental. Abordagem conceitual da 

degradação das condições de trabalho, da organização do trabalho e das relações interpessoais 
travadas no contexto laborativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 126. 

611  MARANHÃO, Ney. Meio Ambiente do Trabalho: descrição jurídico-conceitual. Revista LTr, São 
Paulo, v. 80, n. 80, abr. 2016, p. 420-430. 

612  Para Raimundo Simão de Melo “[...] o meio ambiente do trabalho não se restringe ao local de 
trabalho estrito do trabalhador. Ele abrange o local de trabalho, os instrumentos de trabalho, o modo 
de execução das tarefas e a maneira como o trabalhador é tratado pelo empregador ou tomador de 
serviço e pelos próprios colegas de trabalho”. MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do 
Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 29. Cláudio Brandão ensina 
que este meio ambiente consistiria no “[...] conjunto de todos os fatores que, direta ou indiretamente, 
se relacionam com a execução da atividade do empregado, envolvendo os elementos materiais 
(local de trabalho em sentido amplo, máquinas, móveis, utensílios e ferramentas) e imateriais 
(rotinas, processos de produção e modo de exercício do poder de comando do empregador)”. 
BRANDÃO, Cláudio. Acidente do Trabalho e Responsabilidade Civil do Empregador. São 
Paulo: LTr, 2006. p. 71. 
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Previdência Social613, percebe-se que agentes físicos614 e químicos615 podem ser 

causadores de enfermidades ou disfunções mentais. No entanto, em observância ao 

escopo desse estudo, impõe-se também delinear o conceito dos agressores indicados 

como psicossociais ocupacionais relacionados ao trabalho, potenciais causadores da 

mesma espécie de enfermidades. 

 

4.3.1. Os riscos psicossociais laborais. Delimitação 

 

A psicossociologia corresponde ao ponto de intercessão estabelecido entre 

a sociologia e a psicologia, cuja necessidade de estudo se revela pela insuficiência, 

por parte daquelas referidas ciências, de, isoladamente, descreverem e interpretarem 

a “conduta em situação”616.  

Assim, em sentido oposto àquele praticado por vários ramos da ciência, os 

quais conduzem a pesquisa pelo método de desfragmentação do objeto estudado com 

o fim de o melhor conhecer, o fator psicossocial reclama uma compreensão plena da 

pessoa, uma visão completa do ser, confluindo o indivíduo e o meio social617. Noutros 

termos: proceder a uma avaliação psicossocial é considerar a pessoa em sua 

complexidade e em sua interação social, cuja manifestação se realiza em três 

vertentes: 1ª) o indivíduo com o outro; 2ª) o indivíduo com o grupo; 3ª) o indivíduo 

consigo mesmo. Desta maneira, qualquer espécie de interação física existente com o 

indivíduo e os objetos inanimados integrantes do ambiente de labor é tida por estranha 

ao diâmetro conceitual da psicossociologia do trabalho, portanto não serão 

considerados como riscos psicossociais618.619 

                                                           
613  Decreto nº 3.048/1999. 
614  A exemplo das patologias psíquicas pós-traumáticas. 
615  A exemplo dos transtornos mentais provindos do contato com o benzeno, mercúrio, manganês e do 

chumbo. 
616  MAISONNEUVE, Jean. Introdução à Psicossociologia. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1977. p. 2. Apud: Luciana Veloso Baruki. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. 
Por um regime jurídico preventivo. São Paulo: Ed. LTr, 2015. 30 p. 

617  PENIDO, Laís de Oliveira. Os fatores psicossociais e a caracterização do tratamento desumano e 
degradante. FELICIANO, Guilherme Guimarães… et al (orgs.). Direito ambiental do trabalho. 
Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. p. 339, v. 2. 

618  BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Por um regime 
jurídico preventivo. São Paulo: Ed. LTr, 2015. p. 30. 

619  Os riscos psicossociais começam a ser melhor estudados de forma sistemática a partir dos anos 
1970, mais precisamente quando da realização do Fórum Interdisciplinar realizado em Estocolmo 
pela OMS, em 1976, quando – dentre outros temas – foi discutida a influência dos riscos 
psicossociais na saúde. Em 1986, OIT e OMS, por uma atuação conjunta, publicam documento 
requerendo atenção quanto aos efeitos adversos provindos dos riscos psicossociais no ambiente 
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Importante frisar que os marcos postos excluem uma análise, também 

pertinente – contudo extravagante ao universo laboral –, quanto aos possíveis agentes 

psicossociais presentes no âmbito extralaboral e que podem interferir na saúde do 

empregado. Da perspectiva clínica, possível se faz o desenvolvimento de 

enfermidades mentais como consequência de riscos estranhos ao trabalho, muitas 

vezes em concausalidade com estes620. Nada obstante, tomando-se por base a 

realidade ordinária de predominante envolvimento do trabalhador aos contornos da 

sua atividade laboral, inclusive pelo envolvimento, transformação e ampliação da sua 

subjetividade621, não há como afastar a decisiva atuação dos correlatos riscos 

psicossociais (aqueles presentes na atividade econômica, porque inerentes e 

particulares a si, agravados pela globalização do mercado concorrencial) na eclosão 

de doenças mentais alinhadas às características desses referidos riscos. A 

intensidade e a frequência de tal convívio potencializam a nocividade dos riscos 

psicossociais laborais na produção de danos à saúde do trabalhador, especialmente 

                                                           
de trabalho. Nesse documento, as organizações concordam quanto ao fato do pregresso 
econômico não depender exclusivamente da produção, mas também “[...] das condições de vida 
e trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores e os seus”. GUIMARÃES, Liliana Andolpho 
Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho: atualizações. In: FELICIANO, Guilherme 
Guimarães… et al (orgs.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma teoria geral. 
São Paulo: Ed. LTr, 2015. v. 2. p. 569. A mesma autora, ainda, informa ter ocorrido a I Conferência 
Internacional ICOH, na Dinamarca, em 1998, organizada pela OIT/OMS, para discutir o tema 
“Fatores Psicossociais no Trabalho”. A segunda foi realizada no Brasil, em 2003, e a terceira, em 
2005, no Japão. GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no 
Trabalho. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 273. 

620  Essa questão, efetivamente, tem desafiado os pesquisadores e operadores do Direito, 
porquanto muito se tem discutido a respeito do nexo causal que se pode estabelecer entre os 
transtornos mentais e o trabalho, ainda mais quando considerados os riscos psicossociais 
laborais. A despeito da pertinente discussão quanto à teoria explicativa do nexo de causalidade 
aplicável ao caso, inafastável que a legislação previdenciária brasileira, com o instituto do 
NTEP, adotou, como tal, a causalidade adequada de forma a presumir o estabelecimento do 
liame com lastro nos dados estatísticos apurados em determinadas realidades de trabalho. Só 
por este fato, verifica-se uma inclinação legislativa de se superar o embate de lastro meramente 
naturalístico, clínico, médico, para se inserir uma perspectiva jurídica ao trabalho do direito à 
reparação por danos sofridos à saúde do trabalhador no âmbito da empresa com predominância 
ao vetor da restituição integral da vítima (princípio basilar da responsabilidade civil). Sobre o 
tema, discorremos em artigo elaborado durante o mestrado em Direito das Relações Sociais e 
Trabalhista da UDF para fins de avaliação na cadeira de Seguridade Social Contemporânea. 
PEREIRA, André Sousa. O Nexo Técnico Epidemiológico entre os transtornos mentais e 
os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Revista da LTr, São Paulo, v. 81, n. 03, 
seção Doutrina, mar. 2017, p. 309-318. 

621  Vide capítulo II desta pesquisa. 
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no plano mental, quando comparada à de eventuais agentes presentes em outras 

esferas da vida pessoal e social desse indivíduo622.  

Os fatores de risco psicossociais ocupacionais compreendem, então, os 

“riesgos psicossociales como aquelas características de las condiciones de trabajo y, 

sobre todo, de su organización que afeta a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos”623. 

Segundo o Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS) da 

Espanha: 

 

Los riesgos psicosociales son condiciones de trabajo, derivadas de la 
organización del trabajo, para las que tenemos estudios científicos suficientes 
que demuestran que perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras. 
PSICO porque nos afectan a través de la psique (conjunto de actos y 
funciones de la mente) y SOCIAL porque su origen es social: determinadas 
características de la organización del trabajo624.625 

 

Esses fatores de risco, conclui-se, consistem em resultantes provindas da 

inserção da pessoa na planificação organizacional de trabalho, apuradas, em tal 

contexto, nas três mencionadas dimensões de interação social (do prestador do 

serviço com o outro, com o grupo e consigo mesmo). 

Quando, de tal interação, emanam características ou condições de trabalho 

que possuem a aptidão de produzir danos à saúde mental do trabalhador, o fator de 

risco psicossocial se faz materializado. 

                                                           
622  Sobre o enquadramento jurídico dos riscos psicossociais como laborais, adequado os ensinos 

expostos pelo Pedro Álvarez Briceño, em ALVAREZ BRICEÑO, Pedro. Los riesgos psicosociales 
y su reconocimiento como enfermedad ocupacional: consecuencias legales y económicas. Telos 
- Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, Maracaibo - Venezuela, v. 11, 
n. 3, 2009, p. 367-385. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99312516006>. 
Acesso em: 15 dez. 2017. 

623  Ibid., p. 369. 
624  ISTAS - Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud. Organización del trabajo, salud y 

riesgos psicosociales: Guía del delegado y delegada de prevención. Barcelona – Espanha: 
Paralelo Edición, 2006. p. 11. 

625  Segundo a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho, os riscos psicossociais 
“[...] estão associados às consequências psicológicas, físicas e sociais adversas resultantes de 
uma organização e uma gestão desfavoráveis no local de trabalho, bem como de um contexto 
social negativo no trabalho [...]”. AGÊNCIA EUROPEIA PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO. Gestão do stress e dos riscos psicossociais no trabalho - Guia da Campanha. 
Luxemburgo: Serviços das Publicações da União Europeia, 2013. p. 4. 
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A OIT, em trabalho conjunto com a OMS, em 1984 – publicação em 

1986626,627 apresentou classificações específicas para tais riscos que permitem uma 

melhor entendimento sobre os respectivos fatores, compreendendo que sua 

configuração abarca aspectos do trabalho em si e do ambiente, como o clima ou 

cultura organizacional, as funções laborais, as relações interpessoais no trabalho, a 

forma e o conteúdo das tarefas, e ainda elementos presentes no ambiente externo 

à organização (a exemplo de situações domésticas) e no próprio indivíduo 

(personalidade e atitudes) 628.629 

Por esses critérios, o conceito e a classificação dos fatores psicossociais 

passam a incorporar aspectos subjetivos na gestão dos riscos ocupacionais, em 

contraponto àqueles meramente objetivos próprios dos agressores físicos, químicos 

e biológicos630. 

Os riscos psicossociais vinculados ao trabalho, portanto, podem provir de 

uma sobrecarga quantitativa, da carga qualitativa insuficiente, do conflito de papeis 

e funções, da falta de controle sobre a situação, da falta de apoio social, ou ainda 

de estressores físicos631. 

                                                           
626  LEVI, Lennart. Factores psicosociales, estrés y salud. In: Stellman, J. M. (directora de edición). 

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Madrid - Espanha: Organización 
Internacional Del Trabajo, v. 2, 1998. p. 34-35. 

627  Organização Internacional do Trabalho. Psychosocial Factors at Work: Recognition and Control. 
Alemanha: OIT Publicações, 1986. 

628  A classificação proposta pela OIT buscou considerar o risco psicossocial como fatores resultantes 
da interação entre o conteúdo do trabalho, a organização do trabalho e o seu gerenciamento, de 
um lado, e as competências e necessidades dos empregados, de outro. GUIMARÃES, Liliana 
Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho: atualizações. In: FELICIANO, 
Guilherme Guimarães… et al (Orgs.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. v. 2. p. 570. 

629  Existem outras classificações dos riscos psicossociais ocupacionais, como aquelas promovidas 
pelo ISTAS – Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud, na Espanha; a classificação realizada 
pelo Health and Safety Executive (HSE) no Reino Unido; e outra da Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho (BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde 
Mental do Trabalhador. Por um regime jurídico preventivo. São Paulo: Ed. LTr, 2015. p. 39-43). 
Utilizar-se-á a da OIT tendo em vista sua maior abrangência de aplicação, fruto do seu elevado 
número de países membros, bem assim pela qualidade didática. 

630  No entender de Liliana Andolpho, essa falta de familiaridade é uma das razões pelas quais os 
profissionais da área de saúde e medicina no trabalho têm encontrado dificuldades no trato da 
matéria. GUIMARÃES, op. cit., p. 570. 

631  Classificação formulada por Levi Lennart, M. D., consultor da OIT, OMS e UNICEF. Tais 
categorias, inicialmente estruturadas em 4 grupos, foram ampliadas para 6 classificações em 1998 
(BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Por um 
regime jurídico preventivo. São Paulo: LTr, 2015. p. 39-43). 
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Entende-se por sobrecarga quantitativa o acúmulo de fatores típicos da 

atividade desempenhada, como, por exemplo, muitas tarefas a realizar, somadas à 

exiguidade de tempo e também a um fluxo repetitivo de trabalho.  

Pela carga qualitativa insuficiente, diversamente da categorização anterior, 

extrai-se a percepção do trabalho cujo conteúdo é muito limitado, gerador de 

monotonia, e caracterizado pela baixa interação social.  

O conflito de papéis e funções se verifica, no contexto do trabalho, quando 

o prestador de serviços se percebe dividido entre diferentes funções que deve exercer, 

geradoras de conflitos. Assim, também a título de exemplo, verifica-se sua ocorrência 

quando um trabalhador se insere em situações conflitantes originadas do dever de 

lealdade aos seus superiores e aos seus colegas e subordinados.  

A falta de controle sobre a situação emerge quando o exercício da atividade 

está sob a plena direção e decisão de outra pessoa, abarcando a forma de fazer a 

tarefa, o quando e o como a realizar, ou ainda quando inexiste um padrão claro na 

situação do trabalho, geradora de incertezas, seja quanto à sua execução, seja no 

que pertine à sua manutenção.  

Quando, ademais, considerando administração do trabalho 

desempenhado, constata-se a quebra da rede de solidariedade que se estabelece em 

torno do trabalhador, em especial entre si e a chefia, os colegas de trabalho e, até 

mesmo, sua família, identifica-se a falta de apoio social. 

Por fim, os estressores físicos corresponderiam àqueles fatores que 

atingem o trabalhador física e quimicamente, os quais se subdividem em orgânicos e 

não orgânicos, os quais, independentemente de serem causa direta de transtornos 

mentais, podem produzir efeitos secundários psicossociais cuja origem resida no 

contato com tais fatores. Assim, os efeitos psicossociais podem “[...] resultar do fato 

de o trabalhador estar consciente, suspeitar ou simplesmente temer a possibilidade 

de estar exposto a perigos químicos que possam comprometer a sua vida de forma 

direta (adoecimento) ou indireta (provocando acidentes)”632.633 634 

                                                           
632  BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Por um regime 

jurídico preventivo. São Paulo: Ed. LTr, 2015. p. 38-39. 
633  A especificação do conteúdo de cada classificação é exposta por Luciana Veloso Baruki. BARUKI, 

op. cit., p. 37-39. 
634  A classificação apresentada, como outras existentes, sinteticamente pode ser dimensionada sob 

duas categorias: riscos psicossociais estressores ou de demandas laborais (envolvendo aspectos 
físicos, sociais e organizacionais como a sobrecarga de trabalho, pouco tempo para produção, 
conflito de papéis, os quais reclamam dedicação fisiológica e psicológica – podendo levar ao 
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A estruturação formulada, cujo mérito reside na apresentação didática dos 

fatores de risco psicossociais, não implica concluir ser, a atuação destes, operada 

isoladamente. Ao revés, pela realidade complexa que envolve o trabalho enquanto 

elemento da mobilidade empresarial, as condições enfrentadas geralmente implicam 

na exposição do trabalhador a riscos diversos, em combinações variadas no tempo, 

no espaço e na intensidade, experimentados e percebidos em sua subjetividade635. 

Relevante pontuar que a confluência de aspectos individuais na fórmula 

compositiva desses riscos não se revela como obstáculo ao estabelecer obrigacional 

de gerenciamento do ambiente laboral de modo a promover a higidez mental. A Carta 

Magna de 1988, ao fixar como seu fundamento, a pessoa humana e sua dignidade636, 

reflexamente conferiu, à personalidade, a qualidade de direito637,638 subvertendo a 

dinâmica valorativa e regulatória das relações jurídicas de modo a conferir primazia 

ao ser humano. Logo, por ser única e complexa639, a pessoa que trabalha deve 

                                                           
esgotamento) e as de caráter pessoal (características individuais) e laboral (autonomia no trabalho, 
retroalimentação sobre as tarefas e a formação que a empresa proporciona ou trabalhador). Estes 
últimos, igualmente contemplando aspectos físicos, sociais e organizacionais funcionais, 
manifestam-se pela ausência destes, o que potencializa as demandas laborais e dificultam o 
desenvolvimento pessoal e profissional. GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores 
Psicossociais de Risco no Trabalho: atualizações. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães… et al 
(Orgs.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. 
v. 2. p. 571-572. 

635  BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Por um regime 
jurídico preventivo. São Paulo: Ed. LTr, 2015. p. 39. 

636  Para melhor entendimento do quanto explanado, interessante relembrar o ensino de Ingo Sarlet 
quanto à dignidade da pessoa no sentido de ser: “[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida 
e em 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 contra todo 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 apropria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que 
integram a rede da vida”. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos 
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2015. p. 70-71. 

637  Sob a vigência do Código Civil de 1916, a personalidade era vista apenas como atributo da pessoa, 
conceito sobre o qual se apoiavam os direitos. Com o Código Civil de 2002, ao regula-la, 
conjuntamente com a capacidade, exatamente pela conformação posta pela Constituição, são 
reconhecidos os direitos da personalidade. PENIDO, Laís de Oliveira. Os fatores psicossociais e a 
caracterização do tratamento desumano e degradante. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães… et 
al (Orgs.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 
2015. v. 2. p. 340-341. 

638  Também afirmando a qualidade do bem ambiental como direito da personalidade: MELO, 
Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São 
Paulo: LTr, 2013. p. 36. 

639  O que a diferencia da máquina, aqui visualizada como mecanismo inanimado produzido para 
finalidade específica, destituído de qualquer valor intrínseco moral ou ético. Nesse sentido: PENIDO, 
Laís de Oliveira. Os fatores psicossociais e a caracterização do tratamento desumano e degradante. 
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compor a organização empresarial em sua integralidade, remodelando os fatores de 

risco psicossociais a si enquanto núcleo jusfilosófico e normativo640. 

Da forma como exposto, portanto, falar-se-á em risco psicossocial 

ocupacional quando, da análise das condições de trabalho na perspectiva de sua 

interação social, forem identificadas essas características/condições com capacidade 

geradora de danos à saúde mental do trabalhador641. Fatores de tal grandeza, de igual 

forma, desestabilizam o meio ambiente do trabalho psíquico, consistindo em 

elementos configuradores da poluição labor-ambiental, ao se entender esta como: 

 

[...] o desequilíbrio sistêmico no arranjo das condições de trabalho, da 
organização do trabalho ou das relações interpessoais havidas no âmbito do 
meio ambiente laboral que, tendo base antrópica, gera riscos intoleráveis à 
segurança e à saúde física e mental do ser humano exposto a qualquer 
contexto jurídico-laborativo – arrostando-lhe, assim, a sadia qualidade de vida 
(CF, art. 225, caput)642.643 

 

                                                           
In: FELICIANO, Guilherme Guimarães… et al (Orgs.). Direito ambiental do trabalho. 
Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. v. 2. p. p. 347. 

640  Observe-se que esta colocação é consonante à ressalva feita pela Agência Europeia para a 
Segurança e Saúde no Trabalho, in verbis: “É importante salientar, que os riscos psicossociais 
não devem ser confundidos com um ambiente de trabalho saudável e exigente, que apoia os 
trabalhadores, estimulando e incentivando ao máximo o seu desenvolvimento e desempenho, em 
função das suas capacidades”. Um meio ambiente de trabalho exigente, considerando mesmo o 
conceito de elementos estressores desenvolvidos no capítulo anterior, propicia o desenvolvimento 
da pessoa. Outro, entrementes, é o sentido dos riscos psicossociais, conforme conceito 
doutrinariamente construído. AGÊNCIA EUROPEIA PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO. Gestão do stress e dos riscos psicossociais no trabalho - Guia da Campanha. 
Luxemburgo: Serviços das Publicações da União Europeia, 2013. p. 5. 

641  “O ambiente psicossocial no trabalho engloba a organização do trabalho e as relações sociais de 
trabalho. Fatores psicossociais no trabalho são aqueles que se referem à interação entre e no 
meio ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, condições organizacionais e habilidades do 
trabalhador, necessidades, cultura, causas pessoais, extratrabalho que podem, por meio de 
percepções e experiências, influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no trabalho”. 
GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho: 
atualizações. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães… et al (Orgs.). Direito ambiental do 
trabalho. Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. v. 2. p. 570. 

642  MARANHÃO, Ney Stany Morais. Poluição Labor-Ambiental. Abordagem conceitual da 
degradação das condições de trabalho, da organização do trabalho e das relações interpessoais 
travadas no contexto laborativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 234. 

643  A Lei nº 6.938/1981 conceitua poluição nos seguintes termos: “Art 3º - Para os fins previstos nesta 
Lei, entende-se por: omissis; III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) 
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;” (grifos 
nossos). BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Brasília, DF, 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso 
em: 29 jan.  2018. 
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Manifesto, assim, que: 

 

[...] os aspectos ou fatores psicossociais, relativos ao conteúdo e significado 
do trabalho e às relações sociais inerentes e decorrentes, podem ser 
considerados tão ou mais importantes que os demais (características dos 
postos de trabalho, ambiências, máquinas e equipamentos), isoladamente ou 
a estes associados, em seus agravos à saúde e ao bem estar”644 (grifo do 
autor). 

  

Em ocorrendo danos a ambiência pela má gestão dos riscos psicossociais, 

inafastável a incidência, ademais, de todo o conjunto jurídico-tutelar ambiental para 

garantia dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente laboral saudável, 

inclusive contemplando a possível responsabilização civil prevista no art. 225, §3º da 

CF, lastro para a aplicação do princípio do poluidor-pagador a infligir restrição de 

direitos e, conforme o caso, até mesmo, privação da liberdade645. 

 

4.3.2. Relação entre direito à saúde mental e o meio ambiente do trabalho 

psicologicamente hígido 

 

À consolidação do direito à saúde, exige-se, portanto, um meio ambiente 

hígido e protegido, pois, pela sua interação com o homem, provém a incolumidade do 

                                                           
644  GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho. In: 

FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; 
MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e 
Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 275. 

645  Lei nº 6.938/1981. 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: I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, 
no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em 
casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela 
União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios. II - à 
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; III - à perda ou 
suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; IV 
- à suspensão de sua atividade”. § 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; omissis”. Art. 15. “O poluidor que expuser a perigo a 
incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo 
existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 
(mil) MVR”. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Brasília, DF, 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso 
em: 31 jan. 2018. 
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ser ou o restabelecimento do seu bem-estar. Nessa senda e ao revés, os riscos 

psicossociais laborais têm aptidão para comprometer a saúde mental do trabalhador, o 

que vindicou uma elaboração normativa tutelar desses direitos humanos fundamentais. 

 

4.3.2.1. Os riscos psicossociais e sua potencialidade danosa à saúde mental 

 

Os fatores psicossociais, ao passo em que funcionam como 

estressores646, expressam-se também como percepções subjetivas647 construídas 

pelo trabalhador quanto aos aspectos da organização do trabalho e das relações 

intersubjetivas relacionadas648. 

O imediatismo da alta produtividade, atrelada à redução contínua do 

contingente de trabalhadores (fruto de uma lógica sistêmica de desemprego 

estrutural), “[...] à pressão do tempo e ao aumento da complexidade das tarefas, 

além de expectativas irrealizáveis e relações de trabalho tensas e precárias [...]649” 

650, são fatores que afetam o comportamento do ser que trabalha, podendo gerar 

tensão, fadiga e distresse, afora as consequências negativas derivadas que recaem 

sobre a própria organização (diminuição de rendimento, absenteísmo, acidente de 

trabalho)651.652 

Percepções negativas relativas à carreira (instabilidade, não progressão, 

precariedade), à carga e ao ritmo intenso de trabalho, ao ambiente social (a exemplo 

                                                           
646  Termo utilizado em seu sentido de exigência que pode levar ao eustresse ou ao distresse – vide 

capítulo anterior. “Atualmente a concepção mais ampla do estresse é a mediacional que se localiza 
nos processos cognitivos, avaliativos e de mediação que intervêm entre o estressor e a reação 
estressante. O estímulo potencialmente estressante pode conduzir a diferentes repostas emocionais 
em diferentes indivíduos, dependendo de sua valoração cognitiva da situação e de seus recursos. 
Os processos psicológicos medeiam os efeitos dos estressores sobre o bem estar”. GUIMARÃES, 
Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho. In: FERREIRA, Januário 
Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara 
(Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 278.  

647  Percepção que invoca todo o plexo de interação trabalho e subjetividade do ser, tal como de igual 
forma delineado no capítulo anterior. 

648  GUIMARÃES, op. cit., p. 274. 
649  Ibid., p. 274. 
650  Matéria a ser verificada no próximo capítulo. 
651  GUIMARÃES, op. cit, p. 274-275. 
652  Liliana Andolpho Magalhães Guimarães afirma: “Os riscos psicossociais caminham em paralelo com 

a experiência de estresse relacionado ao trabalho”. GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. 
Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho: atualizações. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães… et 
al (Orgs.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. 
v. 2. p. 575. 
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da nefasta prática do assédio moral653) e técnico do trabalho, podem, pelo rompimento 

dos elos psicodinâmicos que comunicam a subjetividade do ser ao trabalho, pelo 

ensejar do sofrimento duradouro e na sua associação com pormenores da vida do 

laborista fora do trabalho, gerar agressores (frustração, irritabilidade etc.), que 

conduzem aos transtornos mentais, agredindo seu direito à higidez psíquica654. 

Desta forma, mesmo em caráter enumerativo, algumas características de 

trabalho expõem os trabalhadores a riscos psicossociais, tais como: atividades com 

relação às quais há pouco controle sobre o trabalho e seus métodos (incluindo o 

trabalho em turnos)655; que não aproveitam as potencialidades da pessoa na 

execução das tarefas; não envolve decisões pelo prestador; consistem em meras 

atividades repetitivas e monótonas; implicam na operação de maquinários com 

monitoramento inapropriado; operam-se por meio de exigências excessivas; com 

retribuições atreladas à realização das atividades com rapidez e sem pausas; que 

                                                           
653  Compreendido o assédio moral como “[...] uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida, 

que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar 
e demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, 
atingindo a sua dignidade e colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional”, há que se 
ressaltar tratar de elemento comportamental que pode ser reflexo dos fatores de risco psicossociais 
e elemento próprio deste mesmo conjunto de fatores, que mundialmente tem sido reconhecido como 
“[...] um problema sério e complexo, advindo de fatores sociais, econômicos, organizacionais e 
culturais. Essa forma de violência psicológica no trabalho está descrita pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004) que 
reconhecem que o assédio moral ou mobbing constitui um problema internacional que vem 
aumentando a cada ano e que, em grande parte, ainda é ignorado e subestimado”. HELOANI, 
Roberto; MACEDO, Kátia Barbosa. Assédio Moral: uma nova forma de assédio nas organizações. 
Fragmentos de Cultura, Goiânia, v. 23, n. 3, jul. / set. 2013, p. 307-318. Sobre a violência psíquica 
e os fatores psicossociais, destaca Lydia Guevara Ramírez: “Los diferentes factores psicosociales 
y es referidos al manejo del ambiente de trabajo, pueden precipitar comportamientos violentos y, a 
su vez, la violencia en el lugar de trabajo puede ser un importante factor de estrés. Los 
determinantes del estrés laboral son bien conocidos como Factores psicosociales y de organización, 
sin embargo poco hemos visto escrito de si la violencia y un ambiente de hostilidad es considerado 
también un factor psicosocial y de organización en el trabajo”. GUEVARA RAMÍREZ, Lydia. Factores 
psicosociales y es y su influencia en la salud ocupacional. vLex Internacional. vLex Global. n. 2. 
jan. 2007. Disponível em: <http://international.vlex.com/vid/psicosociales-organizacionales-
ocupacional-444136>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

654  GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho. In: 
FERREIRA, Januário Justino... et. al (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum 
de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 274; e 
GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho: 
atualizações. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães… et al (Orgs.). Direito ambiental do trabalho. 
Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. v. 2. p. 576. 

655  O trabalho em turnos, com a inerente troca constante de horários, provoca uma “[...] série de 
consequências relacionada com a redução da atividade mental e da capacidade de atenção/reação, 
e com o equilíbrio nervoso e a fadiga, juntamente com alterações do sono, repercutindo em nível 
familiar e social”. GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no 
Trabalho: atualizações. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães… et al (Orgs.). Direito ambiental do 
trabalho. Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. v. 2. p. 572. 
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limitam a interação social; ou caracterizadas por alto nível de esforço sem 

recompensas suficientes (reconhecimento)656. 

A compreensão do potencial danoso presente em um meio ambiente do 

trabalho psíquico poluído, o que inclui a má gestão dos riscos psicossociais, e o 

elevado risco de abalo à saúde mental do trabalhador657, conduz à tutela normativa 

conjugada desses direitos humanos fundamentais, ainda que – em alguns 

instrumentos legislativos – não se vislumbre remissão explícita à higidez psíquica 

e emocional. 

 

4.3.2.2. Meio ambiente do trabalho e saúde mental. Tratamento normativo conjugado. 

 

A interdependência firmada entre os direitos ao meio ambiente do 

trabalho hígido e à saúde integral, nela incluída a mental, tem sido considerada na 

estruturação das normas internacionais e nacionais pertinentes à matéria. 

Imperioso identificar o reconhecimento então promovido por essas disposições no 

pressuposto de existência da causalidade intrínseca própria desses direitos 

fundamentais, ratificando – pela amplitude dos seus conceitos jurídicos (o que 

contempla o meio ambiente do trabalho psíquico, os riscos psicossociais e a saúde 

mental) – sua interinfluência. 

A Convenção n. 155 da OIT “[…] que, de forma explícita, incorpora a relação 

de causalidade direta entre saúde do trabalho e ambiente de trabalho”658, em seu art. 

3º, alínea “c”, define local de trabalho como “todos os lugares onde os trabalhadores 

devem permanecer ou onde têm que comparecer, e que estejam sob o controle, direto 

ou indireto, do empregador”659, e na alínea “e”, afirma que “o termo ‘saúde’, com relação 

ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também os 

                                                           
656  GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho. In: 

FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; 
MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e 
Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 278. 

657  Entre o meio ambiente laboral e a saúde do trabalhador existe uma causalidade intrínseca, pois 
aquele passou a integrar a contextualidade deste. TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do 
empregado como direito fundamental e sua eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 
2011. p.71. 

658  Ibid., p.71. 
659  OIT - Organização Internacional do Trabalho. Escritório no Brasil. Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores. 28 jul. 2011. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/504>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 
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elementos físicos e mentais que afetam a saúde [...]”660, os quais se relacionam 

imediatamente com a questão da segurança e a higiene no trabalho. 

A Convenção nº 161, que regula os serviços de saúde no trabalho, 

também enfrenta a relação entre saúde integral e meio ambiente do trabalho, pelo 

que determina a criação de serviços preventivos destinados a manter um ambiente 

do trabalho seguro e salubre, favorecendo a saúde física e mental ótima na relação 

com o trabalho661. 

Entre os debates propostos na Conferência da ONU, RIO-92 – 

anteriormente referida –, sedimentou-se convicção quanto à relação operada entre 

saúde do trabalhador, meio ambiente do trabalho, desenvolvimento econômico e 

desenvolvimento sustentável662. 

Dentro do ordenamento jurídico nacional, essa correlação também se 

estabelece. A Constituição Federal de 1988, nessa diretiva e como já destacado, 

conecta a proteção e promoção desses direitos fundamentais enquanto fator 

imprescindível à recíproca concretização663. Extrai-se essa conclusão pela tessitura 

emanada das disposições constantes nos arts. 6º, caput, 7º, XXII, XXIII, XXVIII, 

XXXIII, 200, VIII e 225 com seu § 3º664. 

                                                           
660  OIT - Organização Internacional do Trabalho. Escritório no Brasil. Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores. 28 jul. 2011. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/504>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 

661 OIT – Organização Internacional do Trabalho. OIT Brasília. C161 - Serviços de Saúde do Trabalho. 
OIT Brasília. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236240/lang--
pt/index.htm>.Acesso em 29 jan. 2018. 

662  TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 
eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 73. 

663  Quanto à interdependência existente entre os direitos humanos ver ALVARENGA, Rúbia Zanotelli 
de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. p. 88. 

664  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; XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei; [...] XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; [...] XXXIII - 
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. [...] Art. 200. 
Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: [...] VIII - 
colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. [...] Art. 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. BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Texto compilado. Brasília, 
DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

     <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 
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A Lei nº 6.938/1981, ao apresentar formulação sobre meio ambiente, o 

visualiza no conjunto de elementos que “[...] abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”665, definindo a poluição como a degradação da qualidade ambiental 

resultante de atividades, entre outras, que direta ou indiretamente prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às 

atividades sociais e econômicas, afetem as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente666. 

A Lei nº 8.080/1990, ao instituir o Plano Nacional de Saúde, 

expressamente atrai a complexidade do meio ambiente laboral para a base de sua 

materialização667, inserindo – no espaço de atuação do Sistema Único de Saúde – 

a execução de ações na vigilância sanitária, epidemiológica, na saúde do 

trabalhador, além de colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido 

o do trabalho668. 

As organizações social e empresarial são, do mesmo modo, declarados 

indispensáveis à saúde mental do trabalhador, tanto que, pelo Decreto nº 

3.048/1999 – Regulamento da Previdência Social, Anexo II, reconhece-se a relação 

entre os transtornos mentais e comportamentais com agentes etimológicos ou 

fatores de risco de natureza ocupacional, como: emprego, desemprego, condições 

difíceis de trabalho, ritmo de trabalho penoso, desacordo com o patrão e colegas 

de trabalho, dentre outros669. 

                                                           
665  Art. 3º da Lei nº 6.938/1981. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Brasília, DF, 1981. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

666  Disposições constantes no art. 3º da Lei nº 6.938/1981. Ibid. Acesso em: 29 jan. 2018. 
667  Em seu art. 3º, dispõe: “Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, 

tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Parágrafo único. Dizem respeito 
também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às 
pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social”. BRASIL. Lei n. 8.080, de 
19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Brasília, DF, 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso 
em: 29 jan. 2018. 

668  Disposições constantes em seu art. 6º. Ibid. Acesso em: 29 jan. 2018. 
669  TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 

eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 75. Abordagem sobre o tema será 
desenvolvida no próximo capítulo.  
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A Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17) do Ministério do Trabalho670, 

consagra que as condições de trabalho, componente ambiental, devem ser 

adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores671, o que se faz 

sensível à higidez mental672. A Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33), destinada à 

regência das condições de trabalho em espaços confinados (dimensão ambiental do 

labor), insere a avaliação dos riscos psicossociais como requisito para emissão do 

atestado de saúde ocupacional673 674. Para o trabalho em altura, a Norma 

Regulamentadora nº 35 (NR-35) impõe aos empregadores o dever de promover a 

avaliação da saúde do laborista considerando as patologias que podem causar mal 

súbito e queda de altura, observando os fatores psicossociais675. 

A moldura de tutela jusambiental internacional, constitucional e 

infraconstitucional, pois, ao adotar o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

um direito fundamental de todos, portanto inapropriável, conferiu idêntica qualidade 

ao meio ambiente do trabalho, porque parte daquele, constituindo-o em um direito de 

todos os trabalhadores, acolhido por norma cogente absoluta, inderrogável e 

irrenunciável. A tutela do meio ambiente do trabalho é de interesse público, revestido 

de caráter social, o que faz transcender o interesse jurídico, à mera esfera individual, 

penetrando no âmbito coletivo676. 

Mais ainda. Pensar-se em qualidade de vida e integração humana exige, 

como condição, a promoção da saúde e da segurança no trabalho, o que converge, 

como referenciais de ação, a saúde, o meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável677. 

                                                           
670  Portaria nº 3.214/1978 e alterações posteriores. BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria GM n.º 

3.214, de 08 de junho de 1978. NR 17 – Ergonomia. Disponível em: 
     <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
671  Item 17.1 da Portaria nº 3.214/1978. 
672  Norma mais detalhadamente analisada no capítulo II desta pesquisa. 
673 Item 33.3.4.1. 
674  Para a NR-33, os riscos psicossociais são influências na saúde mental dos trabalhadores, provocada 

pelas tensões da vida diária, pressão do trabalho e outros fatores adversos. BRASIL. Ministério do 
Trabalho. Portaria MTE n.º 202, 22 de dezembro de 2006. Alterações/atualizações Portaria MTE n.º 
1.409, 29 de agosto de 2012. NR-33 Segurança e Saúde nos Trabalhos em espaços Confinados. 
Disponível em: <http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR33.pdf>. Acesso em: 29 
jan. 2018. 

675  Item 35.4.1.2, letra “c”. BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria SIT n.º 313, de 23 de março de 
2012. NR-35 Trabalho em altura. Disponível em: 

     <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR35/NR-35-2016.pdf>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 

676  TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua 
eficácia na relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p.73. 

677  Nesse sentido foi o programa da OIT, como mencionado por TOLEDO, op. cit., p. 74. 
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Assimilada a importância e os impactos da sistematização dos direitos 

humanos em áreas do conhecimento (mormente na ciência jurídica) e da vida em 

sociedade; a fundamentalidade dos direitos sociais, entre os quais o direito à saúde e 

sua eficácia normativa; alargadas as compreensões concernentes aos direitos à 

saúde e ao meio ambiente do trabalho, aprofundando o conteúdo pertencente à saúde 

mental, ambiência laboral psíquica e aos riscos psicossociais, exsurge refletir sobre o 

desafio de propiciar um ambiente saudável no contexto dos novos modelos de 

estruturação da produção hodiernos. 
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5. CAPÍTULO IV: PROMOÇÃO DE UM MEIO AMBIENTE LABORAL PSÍQUICO 

ADEQUADO COMO GARANTIA AO EFETIVO DIREITO À SAÚDE MENTAL DO 

TRABALHADOR 

 

A extensão e a profundidade presentes nos substratos dos direitos 

humanos fundamentais à saúde mental e ao meio ambiente do trabalho 

psicologicamente hígido impelem a uma reflexão propositiva de uma ambiência 

adequada à concretização do bem-estar psíquico do sujeito que trabalha. Para tanto, 

partir-se-á do entendimento relativo às características gerais presentes no modelo 

produtivo pós-fordista e sua conformação ao conjunto sistemático dos direitos 

humanos enquanto detentores de valores diretivos da sociedade; analisar-se-á os 

vínculos causais presentes entre os riscos psicossociais laborais e os transtornos 

mentais ocupacionais para, então, pelo empoderamento do papel e responsabilidade 

daquele que gere a atividade empresarial, estabelecer um horizonte possível de 

reversão ao quadro endêmico atualmente verificado. 

 

5.1. OS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E A NOVA MORFOLOGIA DA 

GESTÃO EMPRESARIAL 

 

Sem pretender excluir outros possíveis pontos de contato, nesse jaez, 

acorde com o corte epistemológico proposto à presente reflexão, constata-se o liame 

entre a saúde mental do trabalhador, o meio ambiente laboral em sua dimensão 

psíquica e o direito-dever de gestão do empregador, este adequado não só às 

exigências de um mercado emulador e globalizado, mas também aos preceitos 

humanísticos ora dissecados e consagrados no Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e na Constituição da República. 

A Lei Maior brasileira, em sintonia com as características do sistema 

humanístico, anuncia no art. 1º, como fundamentos da República, os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa. No art. 170, ao tratar especificamente da ordem 

econômica, firma, como suas balizas, a valorização do trabalhado humano e a livre 

iniciativa; estabelece, como sua finalidade, a promoção da existência digna a todos, 
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conforme os imperativos da justiça social; e elenca, com força de normas-princípios, 

a defesa do meio ambiente678. 

Em tal dimensão, para que a atividade empreendedora atue na órbita da 

licitude, com nítido respeito à sua função social e aos direitos humanos fundamentais, 

de maneira tal a cumprir o escopo constitucional de exercício do capitalismo com 

sustentabilidade social, ao empregador/empresário cabe, na qualidade de dirigente 

dos processos e das condições de trabalho679, aplicar as técnicas administrativas 

pertinentes aos fluxos organizacionais produtivos e aos recursos humanos de forma 

a mitigar os fatores de risco psicossociais, além de ativamente promover o bem-estar 

mental e o meio ambiente psicologicamente hígido. Desconsiderar esses parâmetros 

por meio de uma governança de insensibilidade frente a esses fatores e deletéria à 

saúde mental dos trabalhadores680 é penetrar no campo da responsabilidade objetiva, 

vez materializar a degradação psicossocial do meio ambiente laboral681. 

A compreensão do modelo de trabalho na pós-modernidade682, com suas 

ideias básicas e suas características práticas – as quais serão identificadas no próximo 

                                                           
678  Art. 170 da CF/1988. “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: omissis; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil. Brasília, DF, 5 de outubro de 1988. Disponível em:  

     <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
679  Vide nota de rodapé nº 8, à p. 16-17 desta pesquisa. 
680  Pelo art. 3º da Lei nº 6.938/1981, a poluição consiste na degradação da qualidade ambiental 

resultante, dentre outros, da atividade que direta ou indiretamente prejudique a saúde, a segurança 
e o bem-estar da população. Tratando-se do meio ambiente do trabalho, essa “população” é 
preponderantemente constituída pelos trabalhadores. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF, 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

681  Incidência do princípio do poluidor-pagador na forma do art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981, in verbis: 
“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”. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF, 
1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. 29 jan. 2018. 

682  “A pós-modernidade, a despeito das várias significações semânticas que possa ocupar, designa 
um movimento cultural que atende os anseios da sociedade pós-industrial hipercomplexa, a partir 
do fim da 2a Guerra Mundial, marcada pela velocidade da informação, pelo primado da tecnologia, 
pelo surgimento dos meios de comunicação de massa, a busca de uma civilização e religião 
universais, de uma autoridade política global, com o fim de antigas polaridades entre esquerda e 
direita, capitalismo e socialismo, capitalistas e classe operária etc., próprias da modernidade 
histórica e de uma sociedade escalonada e organizada”. MOLINA, André Araújo. Os direitos 
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tópico –, permite visualizar como determinados riscos psicossociais são intensamente 

agravados quando a gestão dos processos de produção e de pessoas é exercida nos 

moldes dos seus princípios, comprometendo o meio ambiente laboral psíquico. 

Enfrentar essa questão é imprescindível à construção de uma ambiência saudável. 

 

5.1.1. Características gerais do modelo de produção pós-fordista683 

 

O entendimento e a visualização do modelo de produção intensificado no 

final do século XX e início do presente século, sua ideologia e seus reflexos práticos, 

invoca a revisão de alguns aspectos históricos que, de maneira relevante, forjaram-

no e conduziram à sua propagação. A visão contextual, para este mister, é contributiva 

ao exame do aumento potencial dos riscos psicossociais. 

 

5.1.1.1. Aspectos históricos 

 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Estado Social de Direito se 

alarga mais densamente como paradigma constitucional de organização estatal e 

desenvolvimento da sociedade como um todo, vez, por meio da atuação do Poder 

Público, buscar-se a efetividade da liberdade e da igualdade materiais, o que 

proporcionou o amadurecimento dos direitos humanos fundamentais de segunda 

dimensão e a sistematização daqueles de terceira684. 

A Europa e o Japão se encontravam destruídos. Os EUA, em sentido 

oposto apresentavam-se com sua economia fortalecida, fruto da recuperação 

alcançada após a crise ocorrida na década de 1920685. Nesse contexto, ainda em 

1944, quando da Conferência Monetária ocorrida em Bretton Woods, os principais 

países industrializados do ocidente estabeleceram um acordo com regras para as 

relações comerciais e financeiras internacionais. Por este termo, três direcionamentos 

                                                           
fundamentais na pós-modernidade. O futuro do Direito e do Processo do Trabalho. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 13. 

683  O modelo de produção pós-fordista, expressão adotada nesta pesquisa, é desenvolvido por David 
Havey ao demonstrar o traspassar do fordismo para a acumulação flexível no contexto político-
econômico capitalista do final do século XX. HAVEY, David. Condição Pós-moderna. Uma 
pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Tradução de Adail Ubirajara Sobra e Maria Stela 
Gonçalves. 17. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008. p. 115-184. 

684  Sobre o tema, ver capítulo I deste estudo. 
685  Sobre a crise econômica ocorrida na década de 1920, ver: COMPARATO, op. cit., p. 239-243. 
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básicos foram firmados como norteadores para o capitalismo mundial: a) garantia-se 

a hegemonia do capitalismo norte-americano sobre os países não socialistas, dentro 

de um modelo liberal, com relativa liberdade de comércio; b) fixação do valor do ouro 

como vinculador do dólar, principal moeda internacional; c) promoção de uma 

estabilidade monetária entre os EUA e outros países da Europa, o que permitiria a 

reconstrução desses e do Japão, assolados pela batalha, reconstrução então 

financiada pelo Estado norte-americano nos termos do Plano Marshall686.687  

O período de 1945 a 1970, sob essas bases, foi marcado por grande 

desenvolvimento econômico, com crescimento médio de 5% para os países 

envolvidos, chegando a 10% no Japão. A principal causa foi a reconstrução dos países 

devastados pela Segunda Grande Guerra, a qual impulsionou a indústria. 

Historicamente, foram os chamados “trinta anos gloriosos”688.  

Não obstante, a partir da década de 1960, a taxa de rentabilidade das 

empresas envolvidas em todo esse percurso começou a decair, basicamente pelas 

seguintes razões: a) resistência de alguns países de economia marginal; b) aumento 

dos custos com a estabilização e o reformismo na Europa e Japão; c) reivindicações 

proletárias pleiteando aumentos salariais acima da taxa da inflação e rejeitando a 

prática de trabalhos repetitivos, então típicos do fordismo689.690 Assim, vejamos. 

Embora presente uma atuação expansionista de grandes empresas 

industriais a países de economia periférica, em alguns deles essa atuação encontrou 

resistência, como se verifica com aqueles identificados como integrantes do bloco de 

                                                           
686  MELO FILHO, Hugo Cavalcanti. Unificação Europeia e precarização do trabalho: o caso italiano. In: 

MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; PETRUCCI, Fábio. Direito Material e Processual do Trabalho. 
Uma interlocução entre Brasil e Itália. São Paulo: LTr, 2016. p. 63. 

687  A partir de então, o controle dos sistemas monetários foi entregue ao Fundo Monetário Internacional, 
ao Banco Mundial e ao Federal Reserve dos EUA. MELO FILHO, op. cit., p. 63. 

688  COMPARATO, Fábio Konder. A Civilização Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 250. 
689  Frederick Taylor, engenheiro norte-americano, sistematiza o exercício do trabalho no 

estabelecimento industrial de modo a simplificar e agilizar o treinamento da mão de obra, 
potencializando a produção. A ideia central consiste em realizar a separação das tarefas, inserindo-
as na rotina do trabalhador. Assim, prescinde-se da especialização, pois se estaria diante de uma 
sequência de atos relativamente simples. O método taylorista foi incorporado pelo empresário 
também norte-americano Henry Ford (1863-1947). DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, 
Trabalho e Emprego. 2. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 46. O fordismo, por sua vez, caracteriza-se 
como um modelo de produção em massa fundado “[...] em ganhos de produtividade obtidos por 
economias de escala em um processo mecanizado de produção padronizada com base em linhas 
de montagem, sob as condições de controle de um grande mercado por uma forma organizacional 
[...]” de grande empresa estruturada verticalmente e pela divisão social e técnica de trabalho. 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Tradução de Roneide Venancio Majer. 17. ed. São 
Paulo: Paz & Terra, 2016. p. 219. 

690  MELO FILHO, op. cit., p. 63. 
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“Países Não Alinhados”, cuja constituição fora inicialmente fomentada pela Índia, 

Indonésia, Iugoslávia e pelo Egito. Em 1955, com o reforço da China, 23 países 

asiáticos e 3 africanos se declararam independentes dos dois blocos de potência 

antagônicos (EUA e URSS), dando origem ao que se convencionou chamar “Terceiro 

Mundo”691. Em 1960, a Organização das Nações Unidas – ONU aprova a Declaração 

Garantidora da Independência dos Países e Povos Coloniais692. Em 1961, o grupo 

dos “Não Alinhados” são formalmente criados693. Em 1964, vinculado à ONU, é criado 

mais um órgão: a Conferência sobre o Comércio e o Desenvolvimento – UNCTAD694, 

com o objetivo de integrar os países em desenvolvimento à economia global695.  

Com a UNCTAD, almejava-se promover uma nova ordem econômica, na 

qual os países em desenvolvimento poderiam regular e controlar as atividades das 

empresas multinacionais que operassem em seus territórios. Poderiam nacionalizar e 

expropriar bens estrangeiros – nestes localizados – que favorecessem seu 

desenvolvimento e criar associações dos produtores de bens primários, além de se 

fixar, como norte para o comércio internacional, o dever de atuar no mercado 

internacional com preços estáveis, justos e remuneradores para as matérias primas. 

Efetivamente, tais propósitos não se concretizaram, pois, as agências especiais da 

ONU passaram a ser controladas por países que detinham interesses capitalistas 

diversos. Ainda em 1964, 77 países “não alinhados”, em Declaração Conjunta 

publicada no âmbito da UNCTAD, estabelecem um grupo informal destinado a efetivar 

os interesses econômicos de seus membros696.  

                                                           
691  Termo que fora inicialmente utilizado por Alfred Sauvy, economista francês. COMPARATO, Fábio 

Konder. A Civilização Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.  249. 
692  COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA USP - Universidade de São Paulo. Declaração sobre a 

Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais – 1960. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Bem-estar-Paz-Progresso-e-Desenvolvimento-do-
Social/declaracao-sobre-a-concessao-da-independencia-aos-paises-e-povos-coloniais.html>. 
Acesso em: 29 jan. 2018. 

693  Neste mesmo ano, em contraponto, foi criada, em Paris, a Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) “[...] que reúne atualmente 34 países, com o objetivo de 
promover ‘a democracia e o mercado livre’; uma e outro, escusa dizer, controlados pelo grande 
empresariado”. COMPARATO, op. cit., p.  250. 

694  Sigla em inglês correspondente a: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND 
DEVELOPMENT. About Unctad. Disponível em: <http://unctad.org/en/Pages/aboutus.aspx>. 
Acesso em: 29 jan. 2018. 

695  OBSERVATÓRIO INTERNACIONAL SEBRAE. UNCTAD – Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento. Disponível em: 

     <http://ois.sebrae.com.br/comunidades/unctad-conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-comercio-e-
desenvolvimento/>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

696  COMPARATO, op. cit., p. 249-250. 
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O sistema monetário internacional também sofreu forte abalo. Os custos 

com a reconstrução da Europa aumentaram sobremaneira, gerando déficit às 

empresas americanas que empreenderam nessa vertente. Ademais, como o dólar se 

encontrava com seu valor vinculado ao ouro, muitos países estrangeiros passaram a 

acumular a moeda, ultrapassando o montante detido pelos EUA, fato que os tornara 

dependente daqueles tendo em vista a maior liquidez que detinham.  

Diante desse quadro, o presidente norte-americano Richard Nixon, em 

agosto de 1971, rompe o acordo firmado em Bretton Woods, desvinculando o dólar 

do ouro e sobretaxando em 10% os produtos importados da Europa. Em dezembro 

do mesmo ano, promoveu-se a desvalorização do dólar em 8% e, em 1973, nova 

desvalorização foi operada, no mesmo percentual. Essas decisões induziram a 

aquisição de ouro pelos agentes atuantes no mercando internacional, mas impactou 

negativamente os contratos internacionais, em especial os de petróleo, porquanto 

firmados naquela moeda. A desvalorização acarretou grave perda de receita para os 

petroleiros, os quais reagiram. Deflagrada a quarta guerra entre Israel e os países 

árabes em 1973, os países membros da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo – OPEP decidiram reduzir subitamente o seu fornecimento em escala global, 

suscitando um aumento substancial em seu custo. Consequentemente, a produção 

da indústria mundial foi abalada pela oneração significativa deste insumo. A balança 

comercial não mais se apresentava atraente àqueles países que promoviam a reforma 

na Europa e Japão. Inaugura-se mais uma crise econômica aguda697.  

Relativamente às reivindicações operárias, as empresas industriais dos 

países desenvolvidos, como meio de enfrentamento, optaram por expandir seus 

investimentos, realizando-os em outros países, em especial naqueles em 

desenvolvimento698, onde o nominado “custo trabalho” é tido por menor. Ato 

                                                           
697  MELO FILHO, Hugo Cavalcanti. Unificação Europeia e precarização do trabalho: o caso italiano. 

In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; PETRUCCI, Fábio. Direito Material e Processual do Trabalho. 
Uma interlocução entre Brasil e Itália. São Paulo: LTr, 2016. p. 63-64; COMPARATO, Fábio Konder. 
A Civilização Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252; e OREIRO, José Luiz. 
Origem, causas e impacto da crise. Valor Econômico, São Paulo, 13 set. 2011. Caderno Opinião. 
Disponível em: <http://www.valor.com.br/opiniao/1004628/origem-causas-e-impacto-da-crise#>. 
Acesso em: 29 jan. 2018. 

698  Dois modelos empresariais eram utilizados nessa atuação expansionista: o da empresa 
transnacional e da multinacional. Conceitualmente, esta se instala em diversos países e se submete 
à legislação local em todos os seus aspectos, principalmente no que diz às relações de trabalho, à 
concorrência e ao meio ambiente. Aquela, diferentemente, opera em todo o mundo, “[...] não 
mediante investimentos locais, mas por meio da criação de uma rede de fornecedores, montadores 
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contínuo, um movimento de fusões empresariais se desencadeou concentrando o 

controle produtivo e desagregando o conjunto de trabalhadores ao manter, parte 

deles, em suas estruturas, logo inseridos no mercado de trabalho e outra grande 

parte, sem emprego699. 

A crise econômica, por seu turno, estimulou um acentuado incremento 

tecnológico700 propiciador do aumento da produção e da circulação de produtos e 

serviços com a correspondente diminuição dos seus custos701. Não obstante, no que 

diz respeito ao mundo do trabalho, além do aumento no índice de desemprego – 

agora pensado como fator socioeconômico inerente ao delineamento adotado pela 

economia702, promoveu forte impacto nos movimentos coletivos proletários, ao 

construir um paradigma produtivo reativo aos “novos circuitos de produção de 

subjetividade” desenvolvidos pelos operários, externados nas suas manifestações e 

amadurecidos nas décadas de 1960 e 1970 com a formulação de “[...] novas 

demandas a serem atendidas pelo bem-estar social e pelo salário”703.704 

A estagnação do crescimento, ademais, caracterizada por altas taxas de 

inflação e pelo desemprego705, no final dos anos 1970, tornou os países produtores 

de petróleo, em destaque aos do Oriente Médio, possuidores de elevadas reservas 

monetárias, predicando-os como fornecedores de crédito às empresas privadas e 

aos Estados. Emerge, assim, um período de elevado endividamento público e 

privado com acentuada queda na acumulação de capitais pelas empresas e 

                                                           
e distribuidores, a ela ligados por contrato, e substituíveis a qualquer tempo”. COMPARATO, Fábio 
Konder. A Civilização Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251. 

699  Ibid., p. 251 e MELO FILHO, Hugo Cavalcanti. Unificação Europeia e precarização do trabalho: o 
caso italiano. In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; PETRUCCI, Fábio. Direito Material e Processual 
do Trabalho. Uma interlocução entre Brasil e Itália. São Paulo: LTr, 2016. p. 64. 

700  Sendo este o marco inicial do que se convencionou chamar de 3ª Revolução Tecnológica. 
SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016. p. 16.; e CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Tradução de Roneide Venancio 
Majer. 17. ed. São Paulo: Paz & Terra, 2016. p. 109. 

701  Referindo-se a essas tecnologias, Manuel Castells diz que “[...] representaram um salto qualitativo 
na difusão maciça da tecnologia em aplicações comerciais e civis, devido a sua acessibilidade e 
custo cada vez menor, com qualidade cada vez maior”. CASTELLS, op. cit., p. 108-109. 

702  COMPARATO, op. cit., p. 254. 
703  MELO FILHO, op. cit., p. 64. 
704  Além das reivindicações operárias, Fábio Konder Comparato aponta também manifestações sociais 

de revolta popular ocorridas nos anos de 1960 em ruptura com os padrões sociais do século XIX. 
COMPARATO, op. cit., p. 253. 

705  A queda no crescimento econômico, as altas taxas de inflação e de desemprego configuraram o 
que se convencionou chamar de estagflação. COMPARATO, op. cit., p. 255. 
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redução do nível de riqueza pessoal no extrato mais rico da população706.707 Este 

é o cenário que conduz a uma reprogramação organizativa da atividade econômica. 

Vale, por fim, pontuar que a crise econômica ocorrida em 2008, em muito 

consequente da própria financeirização econômica708, por fim, agravou esse 

cenário, tornando ainda mais nítidas as práticas reorganizativas impostas no final 

do século passado, muitas delas reflexivas sobre as relações de trabalho enquanto 

típicos fatores psicossociais. 

 

5.1.1.2. A atividade econômica pós-fordista e seus reflexos no mundo do trabalho 

 

O conglomerado de fatores presentes no último quartel do século passado 

(sociais, econômicos, tecnológicos, políticos) possibilitou a implementação do 

modelo de organização moldado por quatro fatores de influências mútuas: a 

                                                           
706  COMPARATO, Fábio Konder. A Civilização Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 256. 
707  “Com o colapso do Sistema de Bretton Woods e os choques do petróleo em 1973 e 1979, o 

ambiente macroeconômico muda radicalmente e o mundo desenvolvido passa a conviver com 
o fenômeno da “estagflação”. Esse ambiente macroeconômico permitiu o ressurgimento 
daquelas doutrinas liberais”. OREIRO, José Luiz. Origem, causas e impacto da crise. Valor 
Econômico, São Paulo, 13 set. 2011. Caderno Opinião. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/opiniao/1004628/origem-causas-e-impacto-da-crise#>. Acesso em: 
29 jan. 2018. 

708  A crise econômica de 2008 é criticamente analisada por José Luiz Oreiro. No seu dizer: “a crise 
financeira de 2008 não foi apenas o resultado da combinação perversa entre desregulação 
financeira e política monetária frouxa. Essas são apenas as causas próximas da crise. Mas 
existe uma causa mais fundamental, qual seja: o padrão de capitalismo adotado nos Estados 
Unidos e na Europa a partir do final da década de 1970, o qual pode ser chamado de 
“capitalismo neoliberal”. OREIRO, op. cit., Acesso em: 21 jan. 2018. 
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globalização709, a 3ª revolução tecnológica710,711 a financeirização do capital712 e a 

ideologia dirigista neoliberal713.714 

                                                           
709  Apesar das discussões que ainda existam quanto ao uso do vernáculo, o termo se consagrou 

como referência a um mercado mundial estabelecido com base num sistema global de 
comunicação operado pela internet e pelas vias de transporte. Com a atuação de grandes 
empresas, multinacionais e transnacionais, o comércio internacional passou a ter determinação 
quanto aos seus preços e condições, além de consolidar uma rede de fornecimento com 
empresas de diferentes países envolvidas nas diversas etapas de produção de bens ou 
prestação de serviços. Nessas circunstâncias foi instituído o Fórum Econômico Mundial, em 
1971, constituído por grandes empresários e provida de ideologia específica consonante com o 
neoliberalismo, atualmente integrada ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 
como seu membro observador. COMPARATO, Fábio Konder. A Civilização Capitalista. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 259. 

710  A Terceira Revolução Tecnológica é marcada pela inovação digital ou do computador, pelo 
desenvolvimento dos semicondutores, desde a computação de grande porte (1960), passando pelo 
computador pessoal (décadas de 1970 e 1980), até a internet (década de 1990). SCHWAB, Klaus. 
A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. p. 
16. Pela conjugação da cibernética, informática e automação – fatores tecnológicos típicos da 3ª 
Revolução –, a tecnologia passa a influenciar a economia quando confere, ao capital, “[...] agilidade 
não controlável através de concepções econômicas estáticas”. Essa velocidade de movimento do 
capital, proporcionada pela tecnologia e que deixa para trás “[...] os freios de controle da economia, 
do poder político e do direito tradicionais [...]” é a base sobre a qual reside a origem da globalização. 
PINTO, José Augusto Rodrigues. O Direito do Trabalho e questões do nosso tempo. São Paulo: 
LTr, 1998. p. 26. 

711 A Quarta Revolução Industrial é concebida como real, iniciada no final do século XX e início do 
presente século, caracterizada pela internet ubíqua e móvel, sensores menores e mais poderosos 
e pela inteligência artificial (IA). Nesse leque, fala-se na “[...] robótica, internet das coisas, veículos 
autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, armazenamento 
de energia e computação quântica”, dentre outros. Na área da produção, enaltece-se a “Indústria 
4.0”, ao se referir a fábricas inteligentes que coordenam sistemas físicos e virtuais de fabricação de 
forma global e flexível. Seu impacto no trabalho reclama atenção. Apesar se antever modalidades 
diferentes de contratos, inclusive para o labor virtual, urge cuidar para que o trabalhador não se 
torne “[...] ‘precariado’, uma classe social de trabalhadores que se desloca de tarefa em tarefa para 
conseguir se sustentar enquanto perde seus direitos trabalhistas, ganhos das negociações coletivas 
e segurança no trabalho [...]”. É imprescindível limitar as desvantagens do labor virtual, e a 
consequente massa de trabalhadores, em termos de possível exploração. Se assim não for, “[...] a 
quarta revolução industrial poderá nos conduzir para o lado negro do futuro do trabalho [...]”.  
SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016. p. 11, 16, 54-55.  

712 Em meio a todos esses movimentos econômicos, perceptível foi o êxito dos produtores de petróleo 
no exercício de sua atividade financeira, o que fez consolidar uma convicção no sentido de serem, 
investimentos em operações de crédito e em especulação financeira, mais rentáveis que a 
clássica produção industrial. Diante da crise instalada, o grande empresariado mudou o foco de 
suas atividades, da indústria e comércio para o setor financeiro, o que importou, do ponto de vista 
macroeconômico, no desvio de recursos da produção para este setor. Assim sendo, exigiu-se 
maior liquidez dos ativos, o que, por sua vez, resultou na diminuição dos programas de 
investimento. Resultado: demissão em massa de trabalhadores. COMPARATO, Fábio Konder. A 
Civilização Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 259-265. 

713 Ibid., p. 255-256. 
714  Manuel Castells, didaticamente, estrutura dois modelos implementados com a pós-

industrialização – expressão por si adotada – a partir da década de 1970: nos EUA, Reino Unido 
e Canadá sedimenta-se uma industrialização tecnológica e com desenvolvimento da área de 
serviços; no Japão e Alemanha, por sua vez, ocorre redução dos postos de trabalho na indústria 
e a informatização desta mesma indústria. Outrossim, no dizer do autor, a sociedade pós-industrial 
substancialmente se caracteriza pela informatização, presente, então, em todos os setores da 
economia, contribuindo, inclusive, para o estabelecimento de uma economia global. CASTELLS, 
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A ideologia neoliberal715, no particular, generalizada entre os principais 

países capitalistas716, estrutura-se sob quatro recomendações básicas: a) redução da 

intervenção do Estado no gerenciamento econômico e diminuição dos direitos sociais, 

assim almejando assegurar maior eficiência na atividade empresarial; b) privatização 

de empresas no setor de infraestrutura (transporte, energia, comunicações) e de 

serviços públicos (educação, saúde, previdência social); c) desregulação 

administrativa em matéria econômica, incluindo setores como o de crédito, câmbio, 

seguros, mercado de capitais etc.; d) mudanças na política financeira estatal, 

eliminando déficits públicos, reduzindo a carga tributária e suprimindo os subsídios 

estatais em certas áreas da atividade717. 

                                                           
Manuel. A Sociedade em Rede. Tradução de Roneide Venancio Majer. 17. ed. São Paulo: Paz 
& Terra, 2016. p. 269-270, 274-275, 280. 

715  Por alguns doutrinadores, o neoliberalismo é dotado de traços ultraliberais. DELGADO, Maurício 
Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego. 2. ed. São Paulo. LTr. 2015. p. 69. 

716  Para Maurício Godinho Delgado, a generalização do pensamento neoliberal se concretizou pela 
transcendência do seu “[...] núcleo original (Europa) e hegemônico (EUA) [...]” (p. 17), além de se 
firmar, como filosofia de produção e circulação de bens e serviços, na Ásia, Oceania e na América 
Latina, ocorrendo ainda certa inserção na Europa Oriental. Estimulou-se o surgimento de blocos 
econômicos e se estreitou o comércio mundial. Fomentadas pelos organismos internacionais e 
pensadores econômicos, difundidas em seminários, congressos e na cultura acadêmica, bem 
como pela mídia, construiu-se uma ambiência mundial de empatia às políticas ultraliberais, 
especialmente em governos de economia central. O fim da URSS ofuscou o principal contraponto 
internacionalmente apresentado ao capitalismo, implicando, colateralmente, na retração dos 
movimentos sindicais, na inconsistência de projetos políticos democráticos-sociais e na derruição 
do pensamento crítico clássico. Nessa esteira é que, até países de economia periférica, passam 
a internalizar o capitalismo ultraliberal como modus operandi da economia, ainda que não de 
forma total. Outrossim, o ultraliberalismo seria caracterizado pelo individualismo, pela retração do 
estado e pelo aumento da concentração da riqueza econômica; agora com a nota de 
monetarização da economia. Mais ainda: opondo-se à visão keynesiana da economia, o 
pensamento neoliberal agride o primado do trabalho e do emprego enquanto vetor centralizador 
da economia, focando na gestão da moeda”. DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, 
Trabalho e Emprego. 2. ed. São Paulo. LTr. 2015. p. 17-34. 

717  Explicando seu surgimento: “As ideias originalmente expostas por Friedrich Hayek, logo após a 2a 
Guerra Mundial, ressurgiram na Universidade de Chicago, em torno de Milton Friedman, cunhando-
se, para caracterizá-las, a denominação neoliberal. Tais ideias foram em seguida organizadas por 
John Williamson no chamado Consenso de Washington, e difundiram-se mundo afora, no contexto 
do que se passou a denominar globalização”. COMPARATO, Fábio Konder. A Civilização 
Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 255-256. 
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Com esse perfil, seus efeitos são sentidos no campo social718, na área 

tributária719, na atuação do Estado720 e nas relações de trabalho.  

Uma economia assinalada conjuntamente pela concorrência global, queda 

das barreiras do livre comércio, livre mobilidade do capital, expansão do mercado 

financeiro e pela inserção da tecnologia de ponta (informática, cibernética e 

automação) nos setores econômicos (primário, secundário e terciário), torna 

anacrônica a efetivação de medidas internas reais de proteção ao trabalho, pois 

implicam em majoração deste “custo”721.  

O ser que trabalha, de pronto, é confrontado com o desemprego 

estrutural722,723 agora alçado à qualidade de elemento compositivo do novo 

                                                           
718  A partir dos anos de 1980, verificou-se, em escala global, um processo de exclusão social, pelo 

qual, um número cada vez maior de pessoas foi marginalizado das principais coberturas sociais, 
lançando-as na condição de extrema pobreza. Tal panorama fez com que a Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos da ONU instasse os países membros implementassem medidas contra a 
extrema pobreza e a exclusão social, manifestas violadoras da dignidade humana. COMPARATO, 
Fábio Konder. A Civilização Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 257. 

719  A política tributária implementa pelos neoliberais acentuou as desigualdades econômicas nos países 
em que aplicada. Em termos gerais, houve uma redução das alíquotas empregadas nos tributos 
incidentes sobre a renda – a exemplo do imposto de renda – e o aumento daquelas utilizadas na 
tributação sobre o consumo, desta forma onerando “[...] todas as classes sociais de modo uniforme, 
sem levar em conta o patrimônio pessoal do contribuinte”. Simultaneamente, os empréstimos 
públicos tiveram suas taxas de juros elevadas, o que potencializou a concentração da renda, pois, 
além da diminuição da carga tributária, aumentou-se a rentabilidade pelo dinheiro emprestado. 
COMPARATO, op. cit., p. 257. 

720 A migração de ações estatais para atividades empresariais privadas, seja em áreas de infraestrutura, 
seja em setores próprios do Estado de Bem-Estar Social, enfraqueceu o Estado na direção da 
economia em contraponto ao fortalecimento do capital. “Tornou-se, com isso, praticamente 
impossível cumprir os novos mandamentos referentes à realização do princípio da igualdade social, 
e dos direitos fundamentais que dele decorrem, inscritos em tratados internacionais e em várias 
Constituições do final do século XX”. COMPARATO, op. cit., p. 258. Sobre a evolução sistemática 
dos direitos humanos fundamentais, vide capítulo I deste estudo. 

721  COMPARATO, Fábio Konder. A Civilização Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 262. 
722  José Augusto Rodrigues Pinto expressa que, quando da Primeira Revolução Industrial, a 

urbanização da sociedade foi responsável pela transferência da força de trabalho do setor primário 
para o secundário. Com a produção em massa (influência da energia elétrica e do combustível), 
nota da 2ª Revolução Industrial, operou-se uma migração da mão de obra do setor secundário 
para o terciário. Com a 3ª Revolução Industrial, ainda que tenha contribuído – em certo nível – 
com a expansão do setor de serviços, o incremento tecnológico (revolução digital) penetrou nos 
três setores econômicos (primário, secundário e terciário), substituindo mão de obra, cuja a 
transferência não foi compensada pelo novel setor quaternário, ou setor do conhecimento. É o 
que denomina como “descompensação da migração setorial da mão-de-obra”. Estabelece-se um 
quadro de desemprego estrutural. PINTO, José Augusto Rodrigues. O Direito do Trabalho e 
questões do nosso tempo. São Paulo: LTr, 1998. p. 38-41. 

723  Maurício Godinho Delgado, embora reconheça o impacto gerado pela 3a Revolução Industrial na 
manutenção de empregos na indústria, reforça que sua permanência decorre mais da ideológica 
que norteia as decisões econômicas, que das demandas econômicas em si, sendo possível o 
incremento tecnológico com sustentabilidade social a ser imposto aos responsáveis por meio de 
políticas públicas. DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego. 2. ed. São 
Paulo: LTr, 2015. p. 36-39. 
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pensamento diretor econômico e utilizado como fator de pressão, estimulante ao 

aumento da produtividade e à precarização dos direitos dos trabalhadores724.725 

Concernentemente à estrutura empresarial, modificações se verificam em 

duas direções, ambas de influências recíprocas e com elementos comuns, os quais 

produzem profundos impactos no labor. No que diz à organização institucional, 

transita-se de um padrão vertical e concentrado do sistema produtivo para o 

horizontal, de subcontratação empresarial. O fluxo produtivo passou a ser 

sistematizado por uma rede constituída por outras empresas fornecedoras ou 

responsáveis por suas etapas726. A empresa passa a ser pautada pela racionalização 

dos processos com a finalidade de maximizar os lucros e diminuir os custos, sendo – 

o trabalhador – meio para tal desiderato727. Estimula-se o teletrabalho e o uso da 

                                                           
724  COMPARATO, Fábio Konder. A Civilização Capitalista. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 256. 
725  “Após a eleição de Margareth Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos, as 

políticas econômicas nos países desenvolvidos foram progressivamente pautadas pelos motes 
da desregulação, privatização e redução de impostos. Os mercados financeiros foram 
liberalizados, os controles de capitais foram abolidos nos países desenvolvidos e os impostos 
foram reduzidos, principalmente sobre os mais ricos. Os sindicatos de trabalhadores foram 
deliberadamente enfraquecidos pelas políticas adotadas por Reagan e Thatcher, registrando-se 
uma forte redução da filiação sindical da força de trabalho. O resultado macroeconômico desse 
novo “padrão de capitalismo” foi uma crescente desigualdade na distribuição funcional e pessoal 
da renda, à medida que os salários passaram a crescer num ritmo bem inferior ao da produtividade 
do trabalho e o sistema tributário perdeu, em vários países, o seu caráter progressivo. O aumento 
da concentração de renda e o crescimento anêmico dos salários reais foi o responsável pela perda 
do dinamismo endógeno dos gastos de consumo, notadamente nos Estados Unidos, os quais 
passaram a depender cada vez mais do aumento do endividamento das famílias para a sua 
sustentação a médio e longo prazo. [...] O regime de crescimento wage-led fora substituído por 
um regime finance-led. Daqui se segue que no “capitalismo neoliberal” as bolhas e a fragilidade 
financeira não são “anomalias” no sistema, mas parte integrante do seu modus operandi”. 
OREIRO, José Luiz. Origem, causas e impacto da crise. Valor Econômico, São Paulo, 13 set. 
2011. Caderno Opinião. Disponível em: <http://www.valor.com.br/opiniao/1004628/origem-
causas-e-impacto-da-crise#>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

726  “É uma rede horizontal, mas baseada em um conjunto de relações periféricas/centrais, tanto no lado 
da oferta como no lado da demanda do processo. Pesquisas de Nicole Biggart revelaram que formas 
semelhantes de redes horizontais em empresas integradas verticalmente pelo controle financeiro 
caracterizam as operações de vendas diretas nos Estados Unidos e definem a estrutura 
descentralizada de muitas empresas de consultoria na França, organizadas sob um sistema de 
controle de qualidade”. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Tradução de Roneide 
Venancio Majer. 17. ed. São Paulo:  Paz & Terra, 2016. p. 226. 

727  ORSO, Paulino José… et al. Reflexões a cerca das Lesões por Esforço Repetitivos e repercussões 
na saúde do trabalhador. Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins, Campinas - SP, v. 2, 
n. 2, 2001, p. 50. Disponível em: 

     <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/1071/1086>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 
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tecnologia da informação e da comunicação no labor, o downsizing, a terceirização, a 

subcontratação, as demissões em massa e fusões empresariais são efetivadas728.729 

Quanto à ordenação do fluxo de trabalho, três principais processos de 

gestão passam a ser implementados: concentração de funções e tarefas em um 

mesmo trabalhador; terceirização da mão de obra e adoção dos paradigmas próprios 

do toyotismo/ohnismo730. 

Identificado como modelo exemplar da teoria da “acumulação flexível”731, a 

qual “[...] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo”732, o toyotismo sintetiza suas principais 

ideias por deter, entre os seus postulados, a: desespecialização e polivalência do 

trabalhador, implementação e expansão do método Kanban (sistema para administrar 

o método de produção, eliminando estoques), o “sindicato-casa” (vinculado aos 

objetivos da empresa; também chamado de “sindicato-empresa”), estoque mínimo, 

just in time (trabalho realizado no menor espaço de tempo possível, produzindo o item 

requisitado no momento e na quantidade exatos), trabalho em equipe, 

horizontalização da cadeia produtiva – subcontratação e terceirização, controle de 

qualidade, “gestão participativa”733.  

A organização da atividade econômica pós-fordista, ainda que não 

exclusiva no conjunto produtivo econômico, como se percebe, produziu impactos em 

múltiplas processualidades do mundo do trabalho. Resultantes da “produção 

flexível”734 marcada pela heterogeneização, fragmentação e complexificação da 

classe trabalhadora, medidas emanadas da novel organicidade produziram 

                                                           
728  GLINA, Débora Miriam Raab. Modelos Teóricos de Estresse e Estresse no Trabalho e 

Repercussões na Saúde do Trabalhador. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther 
(Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. 2. reimpressão da 1. ed. São Paulo: Roca, 
2014. p. 17. 

729  “Muitas transformações organizacionais visavam redefinir os processos de trabalho e as práticas de 
emprego, introduzindo o modelo da “produção enxuta” com o objetivo de economizar mão de obra 
mediante a automação de trabalhos, eliminação de tarefas e supressão de camadas 
administrativas”. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Tradução de Roneide Venancio 
Majer. 17. ed. São Paulo: Paz & Terra, 2016. p. 218-219. 

730  DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego. 2. ed. São Paulo. LTr. 2015. p. 
47-49. 

731  Desenvolvida por David Harvey. ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as 
metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2015. p. 39. 

732  ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2015. p. 39. 

733  Ibid., p. 42-54. 
734  Expressão usada por Manuel Castells. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Tradução de 

Roneide Venancio Majer. 17. ed. São Paulo: Paz & Terra, 2016. p. 219-220. 
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conjunturas de desproletarização do trabalho industrial, de subproletarização 

intensificada e de desemprego estrutural735.736 

O número de trabalhadores nos polos industriais dos países de economia 

central reduziu drasticamente, em especial, por consequência da automação. Parte 

dessa mão de obra foi absorvida pelo setor de serviços, contudo sem impedir a 

elevação significativa da taxa de desemprego em âmbito global. De mais a mais, 

identificou-se o aumento da subproletarização do trabalho, materializada pelo 

fomento à celebração de contratos precários, parciais, temporários, terceirizados, 

vinculados à “economia informal” ou marcados pela subcontratação737. Sobre o 

subproletariado, tem-se que: 

 

[...] essas diversas categorias de trabalhadores têm em comum a 
precariedade do emprego e da remuneração; a desregulamentação das 
condições de trabalho em relação às normas legais vigentes ou acordadas e 
a consequente regressão dos direitos sociais, bem como ausência de 
proteção e expressão sindicais, configurando uma tendência à 
individualização extrema da relação salarial738. 

 

Há uma redução do número de trabalhadores “centrais”, com reflexiva 

absorção de uma força de trabalho que é contratada e facilmente despedida sem 

custos. Esse conjunto de trabalhadores voláteis são denominados como 

“proletariado pós-industrial”739.  

Nesse processo, traços marcantes que também merecem referências 

foram o aumento de mulheres nos postos de trabalhado, exemplo da vigorosa 

heterogeneidade – porém, sem a devida simetria retributiva, bem assim o intenso 

assalariamento dos setores médios, característica da “sociedade de serviços”. 

                                                           
735  ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2015. p. 61-62. 
736  Corolário, uma nova gama de características e métodos passaram a se fazer presentes no 

“trabalhar”, como: flexibilidade dos trabalhadores em termos de número, função ou habilidade; 
aumento do número de trabalhadores no setor de serviços; crescimento do número de trabalhadores 
mais velhos; maior inserção das mulheres no mercado de trabalho (heterogeneidade); trabalho 
autorregulado; trabalho em grupo. GLINA, Débora Miriam Raab. Modelos Teóricos de Estresse e 
Estresse no Trabalho e Repercussões na Saúde do Trabalhador. In: GLINA, Débora Miriam Raab; 
ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. 2. reimpressão da 1. 
ed. São Paulo: Roca, 2014. p. 17. BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde Mental 
do Trabalhador. Por um regime jurídico preventivo. São Paulo. LTr. 2015. p. 47. 

737  BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Por um regime 
jurídico preventivo. São Paulo. LTr. 2015. p. 61. 

738  Alain Bihr citado por Ricardo Antunes, em ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre 
as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2015. p. 64. 

739  No dizer de André Gorz, citado por Ricardo Antunes em ANTUNES, op. cit., p. 65. 
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Percebeu-se a qualificação de determinadas funções desempenhadas pelos 

trabalhadores (especializando-se funções na indústria, intelectualizando-se a 

atividade humana e reduzindo os postos de emprego face a automação) e a 

desqualificação de tantas outras, seja pela desespecialização do operário da indústria, 

seja pela inserção cada vez maior de trabalhadores na massa daqueles que celebram 

contratos precários740, então tangidos pelo medo do desemprego consolidado, 

propiciador da rápida reposição da força de trabalho741. 

 

5.1.1.3. As práticas gerenciais na dinâmica das relações de trabalho 

 

Noutra vertente, com o incremento da informatização e da comunicação, o 

poder fiscalizatório do tomador de serviços fica mais intenso, a despeito de sua 

aparente discrição. O controle metodológico do trabalho, então centralizado, 

transmuta-se em controle funcional, caracterizado pela utilização de regras de gestão 

e de avaliação de resultados como instrumento do seu exercício. A verticalização cede 

espaço à horizontalidade, onde, para cada “colaborador”, confere-se mais iniciativa e 

responsabilidade, sem autêntica autonomia. A heterodireção é arrefecida em sua 

visualização externa, porque interiorizada, internalizada pelo trabalhador, o qual “[…] 

passa a exercer sobre si próprio o papel do patrão: controla e pressiona a si mesmo 

para aumentar o ritmo, a intensidade e a produtividade do seu trabalho”742. 

Instrumentos emblemáticos dessas novas práticas, destacam-se a 

avaliação individual de desempenho e a generalização dos critérios da gestão pela 

                                                           
740  “O trabalho precarizado é percebido por aquele que o realiza como a alternativa possível de garantir 

subsistência. Mas, as características do trabalho precarizado geralmente impedem que a atividade 
adquiria ou mantenha um significado – antes – existente para o sujeito. Isto é, o indivíduo deixa de 
perceber que possui um papel social dotado e significado, atuando em algo socialmente reconhecido 
como valioso e bom”. A fluidez no trabalho “[...] abalou um dos mais importantes suportes da 
identidade e da saúde mental: o reconhecimento – do trabalhador e do trabalho por ele realizado”. 
SELIGMANN-SILVA, Edith. Precarização da saúde mental no trabalho precarizado. In: FERREIRA, 
Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael 
Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no 
Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 309 e 292, respectivamente. 

741  A celebração de contratos precários, temporários, também se faz sintonizado com o modo de 
produção capitalista, em sua lógica diminutiva da taxa de uso dos bens e serviços. ANTUNES, 
Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. 16ª Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2015. p. 69-75. 

742  PORTO, Lorena Vasconcelos. A Subordinação no contrato de trabalho: Uma Releitura 
Necessária. São Paulo: LTr, 2009. p. 82-83. 
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Qualidade Total743.744 Pela primeira, sem embargo da sua efetiva incapacidade 

para avaliar o trabalho real745, materializou-se, ao revés, como fator decisivo à sua 

intensificação, sobretudo na forma imaterial (carga cognitiva) – coadunando-se 

com o propósito desenfreado de se alcançar objetivos e metas. De mais a mais, 

fez-se mecanismo apto a promover comparações entre os trabalhadores, 

comparações falhas, como dito, porque restrita ao resultado visível do labor. 

Consubstanciou-se como verdadeiro método de diferenciação entre os laboristas. 

Avaliar é invocar a ideia de premiação ou de punição, o que traz, consigo, o medo; 

as pessoas passam a viver em sua função. Consequências de sua pulverização 

foram o flamejar da concorrência entre os sujeitos que trabalha, o enfraquecer da 

atuação coletiva e o estimular da solidão. Extirpam-se os espaços de solidariedade 

e colaboração no ambiente de trabalho746.  

Pensar a gestão pela Qualidade Total é organicamente estar em 

conformidade com determinadas especificações. Esses padrões, outrossim, são 

fixados com o fim de atender aos interesses dos stakeholders (consumidores, 

clientes, sócios), não dos trabalhadores; o trabalho, nesse contexto, é visto como 

mera engrenagem empresarial. A melhoria contínua perpassa pelos processos de 

mensuração e de controle, cujos critérios não incluem satisfação, reconhecimento 

e sofrimento no “trabalhar” – categorias demasiadamente abstratas para essa 

fermenta. Não obstante, o custo da busca por certificações é imposto às pessoas 

que laboram, já fragmentadas em suas relações laborais pela avaliação individual 

de desempenho747. 

 

Ao mesmo tempo em que a concorrência por cargos e salário se acirra no 
mundo do trabalho, é sobre os trabalhadores que passam a recair então as 
pressões pela conquista dos parâmetros estabelecidos como ideais. E se a 

                                                           
743  Christopher Dejours, em sua obra Suicídio e Trabalho, o que fazer?, aponta essas ferramentas como 

elementos disseminados na organização laboral nas últimas décadas, contributivas para a prática 
do assédio moral e do suicídio. DEJOURS, Christopher; BÈGUE, Florence. Suicídio e Trabalho, o 
que fazer? Tradução de Franck Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2010. p. 43-52. 

744  Listando, dentre outros, esses fatores como efeitos próprios das evoluções contemporâneas das 
modalidades de organização do trabalho: MOLINIER, Pascale. O trabalho e a psique. Uma 
introdução à psicodinâmica do trabalho. Tradução de Franck Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2013. 
p. 287-289. 

745  Porquanto o valor maior se encontra no “trabalhar” – elemento não afeto a critérios objetivos de 
mensuração. Vide segundo capítulo desta pesquisa. 

746  BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Por um regime 
jurídico preventivo. São Paulo. LTr. 2015. p. 49-51. DEJOURS, Christopher; BÈGUE, Florence. Suicídio 
e Trabalho, o que fazer? Tradução de Franck Soudant. Brasília: Paralelo 15, 2010. p. 43-48. 

747  BARUKI, op. cit., p. 55. 



184 

 

verdade da organização se distancia de uma forma irremediável dos padrões 
ideais – o que não é difícil de acontecer –, começam a surgir as fraudes. 
Inicia-se a gênese de um dos processos mais deletérios da atualidade do 
mundo do trabalho: a corrosão do caráter748. 

 

No campo da retribuição laboral, o manejo ordinário da remuneração por 

produção, ao pressuposto de estimular a produtividade, na prática tem aumentado o 

dissenso entre os trabalhadores, enfraquecendo as relações interpessoais. A 

condição concorrencial desencadeada por este instrumento, porque indutor do 

produzir mais para se ganhar mais, dificulta a celebração de acordos entre os que 

trabalham, inibindo esse instrumento de adaptação e de defesa do sujeito frente às 

intercorrências do “trabalhar”749. Enfraquece-se, de igual modo e porque consequente, 

a atuação coletiva sindical, pois incompatível com um meio assinalado pela dissensão. 

Empiricamente, o critério retributivo, portanto, na conjuntura posta, vem a se constituir 

típica estratégia de dominação750. 

Os trabalhadores, assim, pela engenharia posta, tornam-se flexíveis em 

termos de número, funções ou habilidades; convertem-se em seres autorreguláveis, 

embora limitados; heterogêneos – pelo aumento de trabalhadores com idades mais 

avanças e pela inserção da mulher no mercado de trabalho –, mas sem unidade, 

porque contagiados por um sistema ideológico individualista751.752 

Numa perspectiva de pós-modernidade líquida753, o “trabalhar” mergulha 

num circuito de interação subjetiva incompleto e repleto de incertezas, pois, pela 

                                                           
748  BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Por um regime 

jurídico preventivo. São Paulo. LTr. 2015. p. 57-58. 
749  Vide capítulo II desta pesquisa. 
750  PORTO, Lorena Vasconcelos. A Subordinação no contrato de trabalho: Uma Releitura 

Necessária. São Paulo: LTr, 2009. p. 83. 
751  GLINA, Débora Miriam Raab. Modelos Teóricos de Estresse e Estresse no Trabalho e 

Repercussões na Saúde do Trabalhador. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther 
(Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. 2. reimpressão da 1. ed. São Paulo: Roca, 
2014. p. 17. BARUKI, Luciana Veloso. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. 
Por um regime jurídico preventivo. São Paulo. LTr. 2015. p. 47. 

752  Todo esse plexo de modificações técnicas ou organizativas, socioeconômicas, demográficas e 
políticas (o que considera a própria globalização), proliferam os riscos psicossociais. Esse é o 
consenso apresentado pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho em relatório 
elaborado em 2007. AGÊNCIA EUROPEIA PARA A SEGURANÇA E A SAÚDE NO TRABALHO. 
Previsão dos peritos sobre os riscos psicossociais emergentes relacionados com a 
segurança e saúde no trabalho (SST). Fact Sheet 74. Disponível em: 
<http://dnpst.eu/uploads/factsheets/Factsheet_74_-
_Previsao_dos_peritos_sobre_os_riscos_psicossociais_emergentes_relacionados_com_a_segura
nca_e_saude_no_trabalho_-SST.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

753  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2001. 



185 

 

pulverização de contratos determinados, da terceirização e da rotatividade de 

trabalhadores, impossibilita-se a construção identitária do sujeito que labora com a 

sua atividade; a recompensa simbólica (o reconhecimento) se torna eventual e há uma 

submissão, deste mesmo trabalhador, a um labutar psíquico de constante encontro 

com a ameaça da falta de trabalho, da perda da renda necessária à sua subsistência. 

Ao mesmo tempo, compelido ao constante aumento da produtividade, 

intensifica-se a sobrecarga quantitativa, mormente de cognição, embora 

qualitativamente insuficiente (aspecto presente nos contratos precários generalizados); 

requer-se maior produção, porém sem conceder efetivo controle do trabalhador sobre 

o processo (engessado pelos processos de qualidade) e não se fomenta a solidificação 

da rede de solidariedade no trabalho, porque estranha ao método concorrencial 

implantado e incompatível com a sua desvalorização como fator humano na empresa. 

O “trabalhar”, visto como uma ferramenta, uma “coisa” no conjunto da atividade 

produtiva, impõe o estranhamento e a desidentidade ao sujeito que labora754. Os 

conflitos de papéis e funções são densificados, à mingua de apoio social. 

Essa tensão é levada a grau exponencial quando o trabalhador se depara 

com o cenário de desemprego estrutural. Diante deste fator, direitos sociais são 

mitigados como forma de se obter e manter postos de trabalho, ainda que precários755.  

O desemprego estrutural, concebido como componente ordinário da estruturação 

produtiva pós-fordista e neoliberal é fator psicossocial incitador do arrefecimento dos 

direitos sociais ou, em outra ordem, os direitos sociais estáveis e alargados minimizam 

o temor da falta de trabalho. Eis, aí, a razão pela qual, dentre os postulados da ideologia 

política neoliberal, a mitigação desses direitos é inserida756. No composto do pós-

                                                           
754 “A separação das atividades produtivas do resto dos objetivos da vida permitiu que o “esforço 

físico e mental” se condensasse num fenômeno em si mesmo – uma “coisa” a ser tratada como 
todas as coisas, isto é, a ser “manipulada”, movida, reunida a outras “coisas” ou feita em pedaços”. 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2001. p. 178 e 184. 

755  “Essa situação mudou, e o ingrediente crucial da mudança múltipla é a nova mentalidade de ‘curto 
prazo’, que substituiu a de ‘longo prazo’ [...]. ‘Flexibilidade’ é o slogan do dia, e quando aplicado ao 
mercado de trabalho augura um fim do ‘emprego como o conhecemos’, anunciando em seu lugar o 
advento do trabalho por contratos de curto prazo, ou sem contratos, posições sem cobertura 
previdenciária, mas com cláusula ‘até nova ordem’. A vida de trabalho está saturada de incertezas”. 
BAUMAN, op. cit., p. 185. 

756  Vide as recomendações básicas do neoliberalismo elencadas no tópico anterior. 
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fordismo, o desemprego estrutural é fator psicossocial extrínseco ao contrato de 

trabalho, mas visceralmente interveniente, incitante do medo àquele que labora757.758 

Por todos esses aspetos, estabelece-se um ambiente organizacional de 

trabalho marcado por riscos psicossociais danosos. Os níveis de estresse são 

permanentemente elevados; o contrato efêmero e a rotatividade em postos de 

trabalho diversos impedem o desenvolvimento de mecanismos adaptativos e de 

defesas individuais e coletivas, impossibilitam o desenvolvimento da subjetividade 

pelo trabalho e a ascensão na carreira. Sem embargo, impõe uma vinculação psíquica 

perene, dentro e fora da empresa, durante o período de labor ou mesmo após o seu 

encerramento. A organização do trabalho se amplia pela flexibilização do tempo, 

modo e lugar da prestação da atividade759.  

A saúde humana é exposta à constante ameaça dos efeitos negativos 

provindos dos obstáculos cotidianos montados pelo mundo social e presentes no 

mundo real. Tais entraves, na conjuntura desenhada, estão relacionados com o 

desenvolvimento de transtornos emocionais, físicos e psicossomáticos760. 

Por todo o exposto, notória a urgência em se refletir sobre os contornos da 

interdependência e da interdisciplinaridade entre o direito à livre iniciativa, base 

legitimadora à forma de organização empresarial e os direitos fundamentais à saúde 

mental e ao meio ambiente do trabalho psicologicamente hígido, definindo-os de modo 

a desenvolvê-la no composto humanístico constitucional atual. 

 

                                                           
757  O medo sob a análise psicodinâmica e psicanalítica do trabalho, vide p. 112, nota explicativa nº 415. 
758  “Por sua vez, isso só pode se refletir nas condições da força de trabalho metropolitana deixada para 

trás pela cisão do capital: essa força de trabalho agora está acuada não apenas pela maior incerteza 
causada pelo espectro superampliado de opções que foi aberto a seus chefes, mas também pelos 
preços baixíssimos da mão de obra nos países em que o capital, com sua liberdade para se 
movimentar, escolhe para se estabelecer por um tempo”. BAUMAN, Zygmunt. Danos Colaterais. 
Desigualdades sociais numa era global. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2013. p. 68. 

759  PORTO, Lorena Vasconcelos. A Subordinação no contrato de trabalho: Uma Releitura 
Necessária. São Paulo: LTr, 2009. p. 78-80. PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no 
ambiente de trabalho nos modelos europeu e no italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, 
Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental 
no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: 
Cir Gráfica, 2013. p. 416-417. TRIGO, Telma Ramos. Síndrome de Burnout ou Esgotamento 
Profissional: como identificar e avaliar. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). 
Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 164. 

760 PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu e no 
italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 416-417. 
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5.1.2. A livre iniciativa e o seu enriquecimento à luz da sistematização 

dimensional dos direitos humanos 

 

Faceta do direito fundamental à liberdade, similar a outras formas de 

exteriorização desta761, a livre iniciativa se volta, em sua concepção econômica, para 

a possibilidade da pessoa humana empreender, exercer livremente a iniciativa para 

realização de uma determinada atividade sem a interferência do Estado, podendo 

objetivar o lucro, contando com a garantia da propriedade762. 

O enquadramento, ademais, deste preceito como direito humano de primeira 

dimensão faz com que, para compreensão e delimitação do seu alcance, busque-se a 

sua interação com os outros direitos elencados e consagrados ao homem763. 

A distribuição metodicamente dimensionada dos direitos humanos impõe, 

como explicitado supra, uma abordagem complementar, inter-relacionada, não 

estanque ou substitutiva de determinados direitos por outros. Essa é a perspectiva 

que, pela própria evolução dinâmica e histórica da teoria dos direitos humanos, 

levam à sua progressão e reformatação764. No particular, este constante 

aprimoramento, em última análise, é o lastro fomentador das características dos 

direitos humanos765, dentre os quais a indivisibilidade e a interdependência766. 

                                                           
761  A exemplo da liberdade de pensamento, de associação, de convicção religiosa, dentre outras. 
762  A cristalização constitucional de tal direito se encontra explicitada na norma do parágrafo único do art. 

170 da CF/1998, in verbis: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 

763  Importante repisar a distinção conceitual doutrinariamente consagrada entre direitos humanos e 
direitos fundamentais, bem com sua identidade ontológica, o que permite aplicar os preceitos 
teóricos sistematizados daqueles – vide capítulo I deste trabalho. No igual sentido, Georgenor de 
Souza Franco, ao sustentar existir uma “unidade material” entre os referidos direitos. FRANCO 
FILHO, Georgenor de Sousa. Direitos Humanos dos Trabalhadores. In: ALVARENGA, Rúbia 
Zanotelli de. Direitos Humanos dos Trabalhadores. São Paulo: Ler, 2016. p. 17-24. 

764  Conforme ensino consagrado de Norberto Bobbio anteriormente pontuado. BOBBIO, Norberto. A 
Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7. tiragem. Rio de Janeiro:  Elsevier, 
2004. p. 9. 

765  Como informam: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. De 
igual forma em PIOVEZAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 55. E ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. 3. ed. 
São Paulo: LTr, 2009. p. 78-93. 

766  Importante repisar que a doutrina menciona outras características como: historicidade, inerência, 
universalidade (com a devida abordagem sobre o relativismo cultural), a relatividade, 
inalienabilidade e intransmissibilidade, indisponibilidade, irrenunciabilidade e a imprescritibilidade. 
No que concerne à noção de “indivisibilidade” e “interdependência”, as quais – nas lições Rúbia 
Zanotelli – têm sentidos jurídicos semelhantes, obtém-se o liame hermenêutico dos direitos 
humanos fundamentais consubstanciado na impossibilidade de serem interpretados de maneira 
isolada, mas conjunta, interagindo e influenciando-se reciprocamente, devendo ser mutuamente 
considerados e sopesados quando da concorrência ou colisão. ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. 
Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016. p. 78-95. Em especial, p. 88. 
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A moldura jurídica apresentada impõe um repensar quanto aos limites e 

ao próprio conteúdo dos direitos em questão. A título de exemplo, pincele-se o direito 

de propriedade, direito – este – base para o exercício econômico, originalmente 

consagrado como um dos primados do pensamento liberal e do conjunto de direitos 

individuais conquistados. Na hodierna composição dos direitos humanos, o gozo de 

uma posse ou do domínio sobre determinado bem deve ser efetivado com vinculada 

atenção à sua função social e à preservação do meio ambiente767.768 

Com o direito à livre iniciativa não é diferente. Analisando a arquitetura 

humanística da Constituição Federal do Brasil, extrai-se a centralidade da dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III769) e a sua atuação imperativa como fio condutor 

harmonizador do conjunto constitucional. 

O lastro de conformação da liberdade de iniciativa e do trabalho aos 

fundamentos da República se concretiza, portanto, desde que e enquanto aqueles 

sejam produtores de valores sociais770. Os valores sociais do trabalho e os valores 

sociais da livre iniciativa são os fundamentos apontados no inciso IV do pré-falado art. 

1º771. Não se considera, portanto, este direito de modo puro e simples, mas sim 

enquanto exercício da autonomia econômica com sua expressão social. 

O prisma mencionado é referendado, no sistema constitucional, pelos 

objetivos do país elencados no art. 3º da Lei Maior772, valendo frisar aqueles 

alusivos à construção de uma sociedade justa e solidária773, à garantia do 

                                                           
767  Demonstrando o reflexo dessa construção nos direitos fundamentais, conferir os arts. 5º, XXII e 

XXIII; e 225 da CF/1988.  
768  Esse tema será revisitado em tópico abaixo. No sentido tal como exposto: SARLET, Ingo Wolfang 

e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental. Introdução, Fundamentos e Teoria Geral. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 145-146. 

769  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; [...]”. 

770  MARANHÃO, Ney. Assédio moral: a delicada questão da saúde mental do trabalhador. Revista Jus 
Navigandi, Teresina, ano 16, n. 3039, 27 out. 2011. Disponível em: 

     <https://jus.com.br/artigos/20307>. Acesso em: 29 jan.  2018. 
771  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: [...] 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”. 

772  Art. 3º “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e 
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; [...]”. 

773  Buscando discorrer sobre a afirmação ética da solidariedade social democrática como possibilidade 
de libertação (conotação que interessa ao desenvolvimento saudável da subjetividade no trabalho), 
Noa Piatã Bassfeld Gnata leciona: “A crise representada pela tendência ao desequilíbrio social 
operada pela divisão do trabalho social no modelo econômico estabelecido, que se torna evidente 
sob as perspectivas dos trabalhadores reificados, é um fenômeno interpenetrado por continentes 
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desenvolvimento nacional e à erradicação da pobreza e das desigualdades sociais. 

Pelo art. 5º, destacam-se, para o contexto tematizado, os direitos à intimidade e à 

privacidade que se concedem a todo indivíduo, inclusive ao que trabalha774. O 

direito à saúde, consagrado no art. 6º775, e as obrigações dirigidas à diminuição 

dos riscos inerentes ao trabalho, à imposição do limite de jornada, à oneração do 

trabalho penoso, insalubre e periculoso, à proteção do emprego em face da 

automação – todos estes previstos no art. 7º776 -, são outrossim balizadores das 

liberdades. 

Não bastasse e como já frisado, a Norma Maior estipula a vinculação da 

ordem econômica à valorização do trabalho humano como seu fundamento, 

paralelamente à livre iniciativa, tendo como escopo constante a promoção de 

existência digna a todos, conforme ditames da justiça social e observando, dentre 

outros, os princípios da propriedade privada, da função social da propriedade, da 

defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades sociais/regionais e da busca 

do pleno emprego (vide art. 170 da CF/1988)777. 

                                                           
externos: a moral individualista [...], e a política aristocrática [...], desde o mercantilismo naval até o 
neoliberalismo e o neodesenvolvimentismo contemporâneos. Adotar a racionalidade da alteridade 
na perspectiva da libertação exige partir materialmente para o reconhecimento das subjetividades 
oprimidas no plano da exterioridade ontológica. É necessário para a vivência de sua experiência 
material, para as cicatrizes da opressão, que transcendem a caridade e a gentileza casuísticas [...]. 
Adotá-la é que é o esforço estranho ao senso comum, para o qual eles, os excluídos, as vítimas, os 
outros, são mero empecilho para o desenvolvimento [...]” – grifos nossos. GNATA, Noa Piatã 
Bassfeld. Solidariedade Social Previdenciária. Interpretação constitucional e eficácia concreta. 
São Paulo: LTr, 2014. p. 48.  

774  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: [...] X - são invioláveis a intimidade, 
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação; [...]”. 

775  Art. 6º “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. 

776  Art. 7º “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: [...] XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; [...] XXII - redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; XXIII - adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; [...] XXVII - proteção em face da 
automação, na forma da lei; [...]”. 

777  Art. 170. “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] II - propriedade privada; III - função social da propriedade; [...] VI - defesa 
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das 
desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; [...]”. 
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O art. 200, do mencionado diploma, confere, ao Sistema Único de 

Saúde, entre outras, as atribuições de vigilância sanitária e epidemiológica, de 

tutela da saúde do trabalhador, de participação no controle e fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos, como a de colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho778. 

Por último, destaca-se a disposição do art. 225 da Constituição que 

consagra, como direito de todos, direito difuso – portanto –, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o qual se traduz em bem de uso comum e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade (aqui considerada 

a sociedade como um todo, incluindo aquele que empreende), o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mais ainda. O dispositivo confere 

ao Estado, o direito de “controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 

e o meio ambiente”, sem olvidar da responsabilização objetiva imposta àqueles que 

se vinculem a condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente (§ 3º do 

mencionado artigo)779. 

O esquadro normativo exposto, portanto, torna patente a vinculação 

horizontal no que concerne à observância e à concretização desses direitos780. 

Em outros termos, a justaposição dos direitos fundamentais à saúde e ao meio 

ambiente de labor hígido se volta também para a pessoa de direito privado que 

empreende, pois, a efetividade dos direitos humanos mencionados, caso assim 

não o fosse, restaria parcialmente imaterializada; anular-se-ia o próprio interesse 

jurídico tutelado pela Carta Magna, tornando-o inócuo diante de uma verdade 

                                                           
778  Art. 200. “Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: [...] II 

- executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 
[...] VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do trabalho [...]”. 

779  Art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] V - controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente; [...] § 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 [...]”. 

780  Sobre seus contornos, ver capítulo II desta dissertação, precisamente sobre a dimensão objetiva do 
direito à saúde. 
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indissociável, qual seja: a pessoa humana, titular dos direitos inerentes a essa 

qualidade é única, seja na sua relação com o Estado, seja com o particular781.782 

A arquitetura da Constituição Federal, logo, remodela, reconfigura – no 

plano jurídico – o direito à livre iniciativa. Não mais avaliada de forma autônoma, 

mas, sim, interdependente, inter-relacionada e integrada complementarmente ao 

conjunto indivisível dos direitos fundamentais, a prática desta faculdade deve 

atentar para os preceitos essenciais indicados, os quais, a bem de legitimar e 

conformar a liberdade de empreender ao perfil humanístico, consubstanciam-se 

em autênticas limitações que, entretanto, capacitam-na à promoção de valores 

sociais e à observância eficaz dos princípios maiores da ordem econômica783. Ou 

seja: observar, garantir e promover os direitos à saúde da pessoa que labora e ao 

meio ambiente salutar (abarcando as respectivas vertentes do bem-estar mental e 

da dimensão psíquica labor-ambiental), contribui decisivamente para que se 

agregue, à livre iniciativa, a virtude da sustentabilidade social784. 

Ora, existente tal correlação, a administração inadequada dos riscos 

psicossociais, enquanto componentes da ambiência laboral, podem comprometer 

o direito à saúde mental dos trabalhadores, possibilidade esta que atrai, como 

matéria de estudo relevante, os requisitos fundantes da relação causal que se 

estabeleça entre ambos. 

 

                                                           
781  No mesmo sentido: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria 

geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009. p. 141-207 e 365–383.  

782  Quanto à função legitimadora dos direitos fundamentais, corolário à sua dimensão objetiva, ministra 
Antonio E. Perez Luño: “[…] su función es la de sistematizar el contenido axiológico objetivo del 
ordenamiento democrático al que la mayoría de los ciudadanos prestan su consentimiento y 
condicionan su deber de obediencia al Derecho”, PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos 
fundamentales. 11.ª ed. Madrid, Spain: Tecnos, 2013. p. 17. 

783  Vide capítulo I desta pesquisa. 
784  Nessa diretriz, além do art. 5º, XXIII da CF/1988 que determina o exercício do direito de propriedade 

em atenção à sua função social, o Código Civil Brasileiro de 2002, de modo idêntico, reitera tal 
vinculação, como ainda a estende alcançando a própria liberdade de contratação – arts. 421 e 2.035, 
parágrafo único.  
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5.2. O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS TRANSTORNOS MENTAIS E O 

AMBIENTE DE TRABALHO NOCIVO PELOS RISCOS PSICOSSOCIAIS 

OCUPACIONAIS785 

 

O conceito do nexo de causalidade, enquanto elemento essencial à teoria 

e à imputação da reponsabilidade civil, provém, em sua essência, da ideia básica e 

singela de conexão entre um fenômeno apontado como causa e o seu efeito. A causa 

estaria vinculada, em geral, à conduta humana786, enquanto o efeito consistiria na 

verificação do dano, ou seja, na violação de um interesse juridicamente tutelado. Essa 

trilogia consagrada pela doutrina clássica civilista787 comporia o conjunto dos 

requisitos básicos que deve ser demonstrado para o fim de imputação da 

responsabilidade civil. 

A relação estabelecida entre a responsabilidade civil e a vida em sociedade 

é vital, vez ser, a própria noção de responsabilidade, indispensável ao convívio social. 

Essa relação umbilical faz com que aquela receba as afluências desta e assim, na 

medida em que se tornam mais complexas as relações intersubjetivas, mais complexa 

também se torna a teoria da responsabilização, firme no propósito de concretização 

do seu princípio basilar, a saber: promoção da restituição integral da vítima788. 

Nessa diretiva, o seu desenvolvimento teórico tem sido implementado 

em dimensões que remodelam as concepções construídas em torno dos três 

elementos essenciais informados, seja quanto aos seus próprios fundamentos, sua 

extensão ou área de incidência e mesmo quanto à densidade ou profundidade do 

dever reparatório789. 

                                                           
785  Este tópico baseia-se em artigo de nossa lavra, como já referido, elaborado durante o mestrado em 

Direito das Relações Sociais e Trabalhistas da UDF para fins de avaliação na cadeira de Seguridade 
Social Contemporânea, cujo conteúdo aqui se aproveita. PEREIRA, André Sousa. O Nexo Técnico 
Epidemiológico entre os transtornos mentais e os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. 
Revista da LTr, São Paulo, mar. 2017, v. 81, n. 03, seção Doutrina, p. 309-318. 

786  Cumpre salientar que o Direito Civil Brasileiro reconhece a responsabilidade civil indireta por ato de 
terceiro, por fato da coisa ou do animal, nos termos dos arts. 932 e 936 a 938, todos do CC/2002. 
Sobre o tema: GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito 
Civil. Responsabilidade Civil. 13. ed. v. III. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 74-76.  

787  Diz-se proveniente na doutrina clássica porquanto, atualmente, há teorias apresentadas por 
renomados juristas – a ex. Pablo Malheiros da Cunha Frota – que flexibilizam alguns desses 
elementos essenciais. FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos. 
Imputação e Nexo de Causalidade. Curitiba. Juruá. 2014. 

788  STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência. 7. ed. São Paulo: 
Revistas dos Tribunais, 2007. 114 p. 

789 Sobre tais dimensões de desenvolvimento, ver: DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 
Brasileiro. Responsabilidade Civil. 23. ed. v. 7. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 10-21. 
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Dentro de tal contexto e à par das espécies tradicionalmente reconhecidas 

pelo Direito Civil de imputação da responsabilidade (solidária ou subsidiária, direita ou 

indireta, subjetiva ou objetiva, contratual ou extracontratual), o nexo de causalidade 

igualmente vem se submetendo a tal processo desenvolvedor, ora pelo 

aprofundamento das suas teorias explicativas, ora pela consideração da intervenção de 

outros elementos em sua configuração, ou ainda, pela presunção de sua ocorrência. 

 

5.2.1. Teorias explicativas do nexo causal 

 

A doutrina, conforme entendimento ordinário790, relaciona três principais 

teorias que dariam substrato ao nexo de causalidade enquanto elemento essencial à 

responsabilização791. A primeira delas, identificada como da equivalência de 

condições, considera, como causa, todos os fatos que concorram para a ocorrência 

do evento danoso. No Brasil, essa teoria causal é a adotada pelo Código Penal para 

fins de responsabilização criminal, conforme doutrina predominante792. A segunda, 

nominada de causalidade adequada, consiste no antecedente abstratamente 

considerado como apto e necessário à produção do efeito danoso. Essa teoria 

                                                           
790  Ver, a respeito, a doutrina de Rodolfo Pamplona Filho e Pablo Stolze, em GAGLIANO, Pablo Stolze 

e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Responsabilidade Civil. 13. ed. v. III. 
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 140-146. E de Rui Stoco, em STOCO, Rui. Tratado de 
Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2007. 
p. 150-153. 

791  Em estudo aprofundado, Pablo Malheiros, em sua obra sobre a Responsabilidade por danos, 
classifica as teorias explicativas do nexo causal em “generalistas” e “individualistas”. Pelas 
primeiras, firmada em uma equiparação entre condição e causa, enquadra-se a teoria da 
equivalência de condições, também chamada de teoria dos antecedentes causais, objetiva da 
causalidade ou sine qua non. As segundas, caracterizadas pela separação entre condição e causa, 
contemplam as teorias da causa eficiente ou da causa preponderante, da ação ou da causa humana, 
do seguimento ou da continuidade da manifestação danosa, da causalidade adequada – chamada 
ainda de teoria da regularidade causal ou subjetiva da causalidade –, da causalidade direta ou 
imediata – ou teoria da interrupção do nexo causal –, da norma violada – nominada causalidade 
normativa ou do escopo da norma –, da causalidade específica e da condição perigosa, da 
causalidade imediata e da variação, da causa impeditiva, e da relação de causalidade por falta 
contra a legalidade constitucional. FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por 
Danos. Imputação e Nexo de Causalidade. Juruá. Curitiba: 2014. p. 65-102.  

792  Art. 13 do CP. "O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem 
lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido." 
Vide: GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 
Responsabilidade Civil. 13. ed. v. III. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 141. STOCO, Rui. Tratado de 
Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2007. 
p. 151. Em sentido diverso: FELICIANO, Guilherme Guimarães. Imputação objetiva no Direito Penal 
Ambiental (inclusive no meio ambiente do trabalho). Revista Jurídica Luso Brasileira. São Paulo, 
2015, n. 5, ano 1, p. 613-667. 
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explicativa é assimilada pelos Direitos Argentino e Peruano793. Pela importância dessa 

teoria ao objeto desse trabalho, algumas noções merecem ser destacadas. 

À luz da teoria da causalidade adequada, causa seria o antecedente fático 

que, ligado ao efeito danoso por uma necessariedade lógica, detém adequação para 

a produção desse resultado. Restringe-se o alcance expansivo da teoria da 

equivalência de condições pelo fator da adequação, o qual, por sua vez, tem seu 

conteúdo enxertado pelas máximas de experiência, pela verificação estatística, pela 

probabilidade. A identificação da causa se perfaz pelo que a doutrina convencionou 

chamar de prognóstico objetivo retrospectivo794 (ex post facto795) ou prognose 

póstuma796; pesquisa-se, objetivamente, a potencialidade lesiva de um determinado 

ato frente ao dano experimentado com base na experiência e nos dados da ciência. 

A causalidade jurídica, assim, é firmada com base na probabilidade aferida 

abstratamente797, verificando-se a imprescindibilidade da causa para o evento lesivo, 

ainda que esta não lhe seja próxima.  

 

Diante disso, a existência da causalidade adequada é comprovada por um 
nexo fático, a gerar a indagação sobre as consequências danosas reparáveis, 
por meio da causalidade jurídica comprovada com a verificação da referida 
probabilidade abstrata, apontando se o dano, com a ausência do fato, teria 
se mantido (ou não), tendo em vista a necessidade de ocorrência da eficácia 
causal. […] a teoria não ignora as condições necessárias cronologicamente 
anteriores, porém o exame da causalidade não é temporal, mas lógico, entre 
o fato danoso e o dano, isto é, eventos ocorridos em um espaço temporal 
distante podem ser adequados, desde que haja a conexão lógica e teológica 
para a verificação da causação do dano798. 

 

                                                           
793  Quanto ao Direito Argentino, assim menciona GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, 

Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Responsabilidade Civil. 13. ed. v. III. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 143. Relativamente ao Direito Peruano, mencionando o seu Código Civil de 1984, ver 
STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência. 7. ed. São Paulo: 
Revistas dos Tribunais, 2007. p. 150-152. 

794  FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por Danos. Imputação e Nexo de 
Causalidade. Curitiba: Juruá, 2014. p. 84. 

795  Sua tradução pode ser tida como “a partir do fato passado”. Nos países da common law essa 
prognose retrospectiva é chamada de forseability test ou test foreseeability  (teste de previsibilidade). 
FROTA, op. cit., p. 84. 

796  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 
do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 150. 

797  Há doutrinadores que defendem deva ser, essa avaliação probabilística lógica, efetuada 
concretamente, e não de forma abstrata, até porque extraídas dos fatos. Nesse sentido, COUTO E 
SILVA, mencionado por FROTA, op. cit., p. 88. 

798  FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por Danos. Imputação e Nexo de 
Causalidade. Curitiba: Juruá, 2014. p. 85. 
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O exame da causalidade adequada pode ser materializado por meio de 

duas formulações: a positiva – pela qual causa é o antecedente que adequadamente 

promove a ocorrência do evento posterior – e a negativa – onde afere-se, com base 

na experiência, quanto à causa apontada ser inadequada para a produção do dano799. 

Nesse trilhar, importante destacar que muitos doutrinadores preferem a análise da 

causalidade adequada pelo viés negativo, pois, além de ampliar o alcance da teoria 

causal, explica os danos diretos e indiretos, autoriza a imputação da responsabilidade 

nos casos em que há modificação do risco ou da coisa a que as pessoas estão 

expostas, bem como favorece a vítima do dano pela inversão do ônus da prova, 

imputando-o ao lesante, porquanto suficiente a demonstração da condicionalidade 

fática (material) para se presumir a adequação causal800. 

A terceira teoria é denominada de causalidade direta ou imediata, também 

chamada de teoria da interrupção do nexo causal, desenvolvida no Brasil por Agostinho 

Alvim801. Por essa construção, causa é o antecedente fático que, ligado por um vínculo 

de necessidade ao efeito danoso, determina este último de forma direta e imediata. 

Seria, para parte da doutrina, a teoria adotada pelo Direito Civil Brasileiro, a par do que 

se induz do conteúdo normativo encerrado no art. 403802 do respectivo Código.803 

No iter verificado entre a causa e o efeito danoso, não raro, outros 

elementos têm interferido neste processo e, a depender do grau dessa interferência, 

vêm, até mesmo, a propiciar o seu rompimento. Desenvolve-se, assim, uma 

                                                           
799  Essa seria a formulação adotada pelo art. 375 do CPC/2015: “O juiz aplicará as regras de 

experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as 
regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.  

800  FROTA, op. cit., p. 86. Essa tese é acolhida no Direito Brasileiro com lastro no art. 212, IV do Código 
Civil. Patrícia Faga Iglesias Lemos ainda expõe que muitas decisões judiciais têm considerado essa 
teoria para fins de responsabilização ambiental exatamente por considerar, na configuração do 
liame causal, todos os elementos que são adequados à produção do dano (LEMOS, Patrícia Faga 
Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise do nexo causal. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 151.). 

801  Essa teoria foi desenvolvida em sua obra Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 
Editora Saraiva. São Paulo. Ano 1980. Internacionalmente, a construção doutrinária foi 
acompanhada por Giorgi, Chironi, Polacco e Enneccerus, conforme lecionam Pablo Stolze e Rodolfo 
Pamplona em GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito 
Civil. Responsabilidade Civil. 13. ed. v. III. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 144.  

802  Art. 403 do CCB: Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem 
os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto 
na lei processual. 

803  Interessante a exposição realizada pelo Prof. José Affonso Dallegrave Neto sobre o tema, porquanto 
identifica a teoria da causalidade adequada e imediata, avocando as lições da Profa. Dra. Patrícia 
Faga Iglesias Lemos, para afirmar que a causa direta e imediata é a causa necessária. 
DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho. 5. ed. São 
Paulo: LTr, 2014. p. 215. 
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arquitetura doutrinária voltada ao estudo das concausalidades (antecedentes, 

concomitantes e supervenientes, absolutas ou relativamente independentes à 

vontade do agente) e das causas concorrentes (dirigidas à avaliação da participação 

da vítima na concretização do dano)804. 

Pertinente ao presente estudo, a concausa é entendida como aquele 

elemento que, conjugando-se à conduta do agente, contribui para a existência ou o 

agravamento do dano. Aquelas tidas por absolutamente independentes da vontade do 

agente, em regra, rompem o nexo causal, porque promovem o dano pela sua exclusiva 

potencialidade. As relativamente dependentes da vontade do agressor, ao contrário, 

conjugam-se a esta para a consecução do efeito lesivo. Se preexistentes ou 

concomitantes, não rompem o liame causa; se supervenientes, necessária a 

observação cuidadosa em cada caso concreto para aferição de eventual rompimento805. 

 

5.2.2. A presunção da causalidade pela teoria da adequação 

 

O desenvolvimento e a complexidade das relações jurídicas estabelecidas 

numa teia social cada vez mais ampla e informatizada têm movimentado o sistema de 

imputação da responsabilidade civil, notadamente o elemento essencial da 

causalidade, alvo de uma percepção jurídica extensiva quanto à satisfação dos seus 

requisitos de verificação. Adotando-se como premissa que a concretização do liame 

se detecta pela identificação da relação existente entre a causa e o evento 

consequente, o que não acarreta concluir se tratar de uma relação linear806 ou mesmo 

                                                           
804  Sobre esses temas, ver GAGLIANO, Pablo Stolze e FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de 

Direito Civil. Responsabilidade Civil. 13. ed. v. III. São Paulo: Saraiva, 2015. P. 150-153.; STOCO, 
Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2007. p. 153-154 e 185-186. 

805  GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 
Responsabilidade Civil. 13. ed. v. III São Paulo: Saraiva, 2015. p. 150-153. DALLEGRAVE NETO, José 
Affonso. Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 215-216. 

806 JARDIM, Sílvia Rodrigues; RAMOS, Andréia; GLINA, Débora Miriam Raab. Diagnóstico e Nexo com 
o trabalho. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no 
Trabalho da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 77. LIMA, Maria Elizabeth Antunes. O 
Nexo Causal entre Transtornos Mentais e Trabalho - Contribuições para o Debate. In: FELICIANO, 
Guilherme Guimarães; URIAS, João; MARANHÃO, Ney (Coords.). Direito ambiental do trabalho. 
Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2017. v. 3. p. 485-486. 
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fática807, chega-se, hodiernamente, ao estabelecimento de uma presunção de 

existência quando latentes determinadas situações concretas previstas em Lei808. 

Tratando-se da relação saúde mental e atividade laboral, desde quando 

da fundação da psicopatologia do trabalho na França, gerada das pesquisas 

desenvolvidas por Paul Sivadon e Louis Le Guillant, no período pós-Segunda 

Guerra Mundial, que o fator epidemiológico tem sido prestigiado para o fim de 

identificação da causa do transtorno mental manifestado entre determinados 

trabalhadores809. 

Fruto de uma compreensão pluridimensional das relações estabelecidas 

entre as condições sociais, condições de trabalho, fatos clínicos e dados qualitativos, 

a revelação de elevado índice de morbidade (ou de formas particulares de afecções, 

como as doenças mentais) em determinada categoria, permite concluir existente o 

liame concausal entre àquela e o labor quando identificados mediadores que, 

inseridos na respectiva organização, detêm tal potencialidade810. 

Na diretriz de tal concepção e por força das peculiaridades próprias do 

fenômeno trabalho e da complexidade inerente ao meio ambiente laboral e à 

própria pessoa humana, rastrear a causa por um traço linear, que se supõe 

estabelecido entre o transtorno psíquico e a situação laboral é tarefa 

inapropriada811. Em sendo assim,  

                                                           
807  Importante observar que a demonstração do nexo causal é uma questão jurídica, não fática. No 

dizer de Patrícia Faga Igleisas Lemos: “Na verdade, a prova do nexo causal é muito mais uma 
questão jurídica do que fática. É necessário recorrer a uma teoria que justifique juridicamente a 
imputação da obrigação de reparar o dano, até porque essa obrigação pode se configurar não só 
quando o dano foi causado, mas também em situações de ameaça de dano injusto”. LEMOS, 
Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise do nexo 
causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 158-159. 

808  Há, mesmo, teses modernas sobre o tema, à exemplo daquela que concebe possível sua imputação 
objetiva. FELICIANO, Guilherme Guimarães. Imputação objetiva no Direito Penal Ambiental 
(inclusive no meio ambiente do trabalho). Revista Jurídica Luso Brasileira. São Paulo, 2015, n. 5, 
ano 1, p. 613-667. 

809  LIMA, Maria Elizabeth Antunes. O Nexo Causal entre Transtornos Mentais e Trabalho - 
Contribuições para o Debate. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães; URIAS, João; MARANHÃO, 
Ney (Coords.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2017. v. 3. p. 483-484. 

810  Estudos realizados no período mencionado (seguinte a 1945) evidenciaram a disseminação de 
organizações laborativas que, embora atenuassem os esforços musculares dos trabalhadores, 
passaram a promover altas exigências de velocidade, atenção e precisão na execução das 
atividades. Por corresponderem aos fatores próprios da Síndrome comum da fadiga nervosa 
(atividades monótonas, fragmentadas, com ritmos intensos, vigilância constante e altas exigências 
de rendimento), o nexo causal foi estabelecido. A fadiga nervosa e a neurastenia, ainda, têm – por 
seu aspecto epidemiológico – demonstrado sua correlação com as “[...] mudanças ocorridas na 
economia mundial e que vêm repetindo nos contextos de trabalho”. LIMA, op. cit., p. 484 e 489. 

811  Ibid., p. 485-486. 
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[...] esforço tem consistido em demonstrar, por meio de casos clínicos, que o 
transtorno mental pode ser considerado, fundamentalmente, como 
decorrente de experiências vividas no contexto de trabalho, ainda que suas 
ressonâncias remontem a vivências externas ou mesmo anteriores à vida 
profissional812. 

 

A elaboração formulada se faz contida no arcabouço jurídico da teoria 

da causalidade adequada, adotada, até como exemplo de um avançar sobre a 

questão, de forma distinta, por ato do Estado Brasileiro no que diz ao trato da 

problemática no viés previdenciário813. 

Parâmetro legal para caracterização do acidente do trabalho em seu 

sentido amplo814, por essa teoria explicativa, se concebe a relação entre a 

organização, as condições do trabalho e o dano cravado à saúde do laborista815. 

                                                           
812  LIMA, Maria Elizabeth Antunes. O Nexo Causal entre Transtornos Mentais e Trabalho - 

Contribuições para o Debate. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães; URIAS, João; 
MARANHÃO, Ney (Coords.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma teoria 
geral. São Paulo: LTr, 2017. v. 3. p. 486. 

813  A causalidade adequada é, de igual forma, apontada por Patrícia Faga Iglesias Lemos como 
a construção explicativa que mais objetivamente analisa o nexo causal no campo da 
responsabilidade ambiental. LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e 
Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012. p. 151 e 160-161. 

814  Na dicção do art. 19 da Lei n. 8.213/1991: “Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício 
do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico 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”. O art. 20 da mesma Lei, em seus incisos, insere, no conceito 
de acidente laboral, tanto a doença do trabalho como a doença profissional. Já o art. 21, I da 
Lei n. 8.213/1991, assim dispõe: 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. 
BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: 

     <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
815  Para José Affonso Dallegrave Neto, a teor do quanto disposto no art. 21, I da Lei n. 

8.213/1991, a Lei Previdenciária adotou a teoria da equivalência de condições para fins de 
reconhecimento do liame etiológico entre o acidente e a atividade laboral, pois, ainda que o 
trabalho tenha atuado como mera concausa, a configuração do nexo causal estaria satisfeita, 
caracterizando o acidente do trabalho enquanto fato gerador para a incidência do sistema 
protetivo securitário. DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade Civil no Direito 
do Trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 214. 
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O Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP se insere, então, nesse curso 

evolutivo de análise do nexo causal, enquanto elemento essencial à responsabilização 

intrínseca à relação jurídico-previdenciária, com reflexos na relação de emprego816.817 

A vertente progressista do instituto é latente ao estabelecer a presunção de 

ocorrência do nexo causal, quando diagnosticados determinados transtornos em 

trabalhadores atuantes nos segmentos econômico-produtivos específicos. O liame 

causal é afirmado: 

 

[...] levando em conta amplos estudos científicos, bem como mapeamentos e 
profundas análises de ordem empírica, os quais possibilitaram a 
demonstração e indicação de quais são as doenças que apresentam 
elevadas ou significativas incidências estatísticas nos diferentes ramos de 
atividade econômica [...]818.819  

 

Instituído o NTEP, o legislador facilitou a inserção do trabalhador/segurado 

ao sistema protetivo previdenciário quando da ocorrência de doenças ocupacionais 

ou do trabalho, cuja a comprovação do liame causal muitas vezes se afigurava, e 

ainda se afigura, de difícil consecução por parte do hipossuficiente, principalmente 

diante da recusa reiterada de empregadores em satisfazer a obrigação de emitir o 

Comunicado de Acidente do Trabalho - CAT. A presunção legalmente construída a 

                                                           
816  O NTEP foi instituído pela Lei n. 11.340 de 26.12.2006 e se fez integrado à Lei n. 8.213/1991 nos 

termos da redação dada ao art. 21-A: “A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar 
ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre 
a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da 
incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o 
que dispuser o regulamento”. § 1o “A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste 
artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo”. § 2o “A 
empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico 
epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador 
doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social”. BRASIL. Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm>. Acesso 
em: 29 jan. 2018. 

817  A regulamentação correlata de tal dispositivo legal se encontra no art. 337 do Decreto n. 3.048/1999 
(Regulamento da Previdência Social – RPS) – redação que lhe fora dada pelo Decreto n. 
6.042/2007. Art. 337. “O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica 
do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo”. 

818  GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Acidentes do Trabalho. Doenças ocupacionais e nexo técnico 
epidemiológico. 5a Edição, revista e atualizada. São Paulo: Ed. Método, 2016. p. 88. Para maior 
detalhamento dos critérios técnicos utilizados para o seu estabelecimento, ver OLIVEIRA, Paulo 
Rogério Albuquerque de. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Fator Acidentário de 
Prevenção. 2. ed. São Paulo: LTr, 2010. capítulos 5 e 6. p. 61-94. 

819  Percebe-se a identidade dos fatores de delimitação do NTEP com as bases científicas da 
causalidade adequada.  
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respeito do nexo causal, nas hipóteses previstas no mesmo instrumento normativo, 

ainda que relativa820, satisfaz o respectivo ônus probatório, prescindindo da perícia 

previdenciária. Promove, por isso mesmo, inegável e relevante proteção social, vez 

facilitar o acesso do trabalhador vitimado à tutela previdenciária, viabilizando a 

concessão do benefício pecuniário correlato enquanto incapacitado para o labor e lhe 

inserindo no alcance da garantia do emprego pela estabilidade provisória821. 

Apreciando as disposições constantes no art. 20-A da Lei n. 8.213/1991, 

afere-se que o NTEP se firmará entre o trabalho e o agravo sofrido pelo empregado. 

Relevante, desta forma, o conceito de agravo esculpido pelo Regulamento da 

Previdência Social – RPS, em seu art. 337, correspondendo, in verbis: 

 

[...] a lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome 
de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, 
inclusive morte, independentemente do tempo de latência822. 

 

Por sua vez, a caracterização propriamente dita do NTEP se firmará pela 

correlação existente entre a entidade mórbida (que pode ser a doença do trabalho ou 

ocupacional), relacionada na Classificação Internacional de Doenças – CID e em 

conformidade com a Lista C do Anexo II do RPS, e a atividade econômica, ou melhor, 

o ramo de atividade econômica executada na empresa tal como apontada na 

Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE823. 

Noutros termos, para se ter por configurado o nexo técnico epidemiológico, 

a entidade mórbida que acometa o trabalhador deve se encontrar relacionada na CID 

e integrada na Lista C do Anexo II do RPS, enquanto que, o ramo da atividade 

econômica em que atua a empresa para a qual o trabalhador vitimado prestara 

serviços, deve estar devidamente qualificada no CNAE e vinculada aos entes 

mórbidos especificados na pré-falada Lista C.  

                                                           
820  Vale dizer, admite prova em sentido contrário, a qual poderá ser produzida pelo empregador, a teor 

do quando disposto no parágrafo 2º do art. 21-A da Lei n. 8.213/1991. Formulação de análise 
negativa da teoria da causalidade adequada. 

821  Art. 118 da Lei nº 8.213/1991. “O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo 
prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a 
cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente”. 
BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. Disponível em: 

     <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
822  Art. 337, parágrafo 4o do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 6.042/2007. 
823  Esses parâmetros são estabelecidos pela Instrução Normativa do INSS n. 31, de 10/9/2008, 

publicada no DOU de 1/9/2008. 
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Preenchidos esses requisitos formais, desnecessária a realização de 

perícia previdenciária para constatação do nexo causal entre o labor e o agravo, 

porque satisfeita pela via da presunção. Baseando-se nas peculiaridades dos 

transtornos mentais laborais, em particular a sua “invisibilidade”, vê-se que a teoria da 

causalidade adequada, além de pertinente, é consentânea com o princípio basilar da 

responsabilidade civil (de restituição integral da vítima). Pela adequação da causa, 

firma-se o liame entre o trabalho e o dano sofrido por meio de uma presunção provinda 

dos estudos científicos, dos mapeamentos e das análises de ordem empírica. 

Assim, o desenho jurídico da causalidade adequada permite entender 

existente o nexo entre os riscos psicossociais laborais e os transtornos mentais 

ocupacionais quando: encontrem-se evidências epidemiológicas de psicopatologias 

em determinadas categorias profissionais ou grupo de trabalhadores; estudos 

ergonômicos confirmem essa relação de causa e efeito; pesquisa detalhada sobre a 

história de vida do trabalhador evidencie o atuar da atividade laborativa como causa 

ou concausa da enfermidade e identifiquem os elos psicodinâmicos entre a 

experiência de trabalho e o adoecimento. Por certo que, no executar de tais aferições, 

a realização de exames médicos e psicológicos complementares são imprescindíveis 

à detecção do nexo causal, porquanto auxiliares em todas as etapas824.825 

                                                           
824  LIMA, Maria Elizabeth Antunes. A polêmica em torno do nexo causal entre transtorno metal e 

trabalho. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Forúm de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 658. 

825 Decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST, acolhendo a teoria da causalidade adequada 
para reconhecer o nexo causal: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
DANOS MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CONCAUSAL. CULPA DA EMPRESA NO 
EVENTO DANOSO. De acordo com a teoria da causalidade adequada, as concausas 
preexistentes, patologia anterior, predisposição genética do obreiro ou caráter degenerativo da 
moléstia, não eliminam a relação de causalidade. Se as atividades laborais desenvolvidas pelo 
reclamante potencializaram ou agravaram a moléstia preexistente ou degenerativa, a doença 
adquirida deve ser considerada ocupacional, em face da concausa com origem no trabalho. Além 
disso, nos termos do art. 157, I e II, da CLT, o empregador deve propiciar condições salubres de 
trabalho aos seus empregados e a redução dos riscos inerentes ao serviço, como exigem as 
normas de proteção à saúde, à higiene e à segurança do trabalho, o que não ocorreu no caso. A 
Corte regional, ao reconhecer a culpa da empresa pelo desenvolvimento e agravamento da 
doença denominada lombalgia, associada à protusão discal, não violou os dispositivos legais 
apontados. Incidem os óbices do art. 896, c, da CLT e da Súmula nº 126 desta Corte. Agravo de 
instrumento desprovido. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. AIRR 0002122-
89.2012.5.03.0152; Sétima Turma; DEJT 12/05/2017; p. 2337). Repositório autorizado do STF nº 
41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 35/2009. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 
- Danos Morais - Doença Ocupacional - Nexo Concausal - Culpa da Empresa no Evento Danoso. 
Relator: Min. Vieira de Mello Filho. Brasília, 12 de maio de 2017. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=ht
ml&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%202122-
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Fixado o entendimento preponderante quanto ao nexo causal, eleva 

considerar duas posições jurídicas nucleares à questão, quando presente a poluição 

labor-ambiental826. 

Em sendo, a higidez psíquica do trabalhador violentada pelo desequilíbrio 

psicossocial sistêmico do meio ambiente do trabalho – o que comumente se verifica 

quando da manifestação dos transtornos mentais –, o conjunto tutelar ambiental deve 

ser invocado para fins de responsabilização do agente, fazendo-a incidir 

objetivamente com a assunção integral do risco, ou seja, sem que se faça possível a 

oposição da culpa exclusiva da vítima, do caso fortuito ou da força maior. Nesse caso, 

em caráter específico (posto ser necessária a verificação do liame causal mesmo na 

regra geral da responsabilidade objetiva), admitir-se-ia a responsabilização sem 

possibilitar qualquer excludente827.828 

Outrossim, significativo ponderar aditivamente que, pela transversalidade 

nuclear do meio ambiente laboral829, a responsabilidade – assimilada em seu sentido 

amplo determinante de obrigações – incide pela verificação da mera ameaça de dano, 

consonante os princípios ambientais balizadores (poluidor-pagador, prevenção, 

precaução, desenvolvimento sustentável), vez ser, o objeto protegido, a vida em sua 

plenitude existencial830. 

                                                           
89.2012.5.03.0152&base=acordao&rowid=AAANGhABIAAAMrNAAM&dataPublicacao=12/05/20
17&localPublicacao=DEJT&query=>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

826  Vide o conceito de poluição labor-ambiental formulado no capítulo anterior.  
827  Incidência do art. 225, §3º da CF/1988; art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981. Essa matéria será 

abordada abaixo, no tópico alusivo à responsabilidade do titular da atividade organizada no contexto 
ambiental. 

828  Como fundamento alternativo à da causalidade adequada, doutrina especializada invoca – dentre 
outros elencados para o estudo geral do nexo causal na teoria da responsabilidade (vide nota 
explicativa sobre as teorias “generalistas” e “individualistas” no tópico anterior) –, aquele 
estabelecido pelo escopo da norma jurídica violada como apropriada ao trato da responsabilidade 
na questão ambiental, inclusive por considerar os princípios da prevenção e da precaução – este 
atrelado a situações de incerteza científica da causalidade –, vez se atribuir o dever reparatório 
também considerando os reais interesses juridicamente tutelados previstos no contrato ou na lei. 
Desta forma, a seleção dos danos reparáveis não é realizada no campo fático da causalidade, mas 
“[...] no elemento positivo do fim da proteção contratual ou legal [...]. O limite da responsabilidade 
estará no evento danoso que seja resultado do risco em razão do qual foi vedada aquela conduta”. 
A responsabilidade se decreta quando o dano recai sobre o núcleo de proteção normativa. LEMOS, 
Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise do nexo 
causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 151 e 160-165. 

829  Como enfatiza Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, a transversalidade do direito ambiental provém da 
sua transdisciplinariedade, tanto interna – no que diz da sua relação com os demais ramos jurídicos 
–, quanto externa – tocante ao diálogo com outras áreas do conhecimento humano para melhor 
tutelar o referido direito. SARLET, Ingo Wolfang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental. 
Introdução, Fundamentos e Teoria Geral. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 379-381 e 395. 

830  MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. 
São Paulo: LTr, 2013. p. 305-308. 
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5.3. O EMPREENDEDOR E SUA INTEGRAÇÃO RESPONSÁVEL NA EFETIVAÇÃO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR E 

AO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

 

O estabelecimento de uma estreita comunicação entre os direitos à 

saúde mental do trabalhador e ao meio ambiente do trabalho, passando por uma 

compreensão do sistema de direitos humanos, desde sua composição jurídico-

filosófica até a estruturação atual e identificando os fatores psicossociais 

organizacionais em sua relação dinâmica de causalidade com os transtornos 

mentais, produz um plexo de informações técnicas que municiam diversos agentes 

– o Estado, operadores do direito, entidades profissionais831 – à hábil atuação em 

prol da preservação daqueles direitos fundamentais, contribuindo de forma decisiva 

à promoção da qualidade de vida e à materialização do viver com dignidade. 

Nada obstante, o conhecimento e o entendimento têm a capacidade de 

transformar a cosmovisão da pessoa humana, habilitando-a a empreender de 

maneira solidária e cooperativa à realização de uma sociedade mais humana. Em 

última análise, o escopo de toda estrutura legislativa é a implementação do 

cumprimento voluntário por parte dos sujeitos obrigados. Apenas quando o sistema 

jurídico, em sua coercitividade técnica e social, depara-se com elementos ou 

acontecimentos dissonantes aos preceitos estipulados, é que se verifica, pelos 

agentes e autoridades competentes, o dispor reativo vocacionado a garantir a 

preservação e promoção dos valores consagrados na maturada e progressiva 

sistematização dos direitos humanos. 

Empreender é exercer a livre iniciativa com conteúdo produtivo e, como tal, 

é um talento percebido no contexto constitucional, o qual, sensível à importância 

socioeconômica que lhe é próprio, agrega-lhe contornos que o harmoniza aos 

princípios-normas vetores do Estado Brasileiro. 

 

                                                           
831  Pesquisas dirigidas nessas áreas cooperam substancialmente no exercício da atividade regulatória 

da administração, viabilizando, por exemplo, a elaboração de NR específica e o atuar fiscalizatório. 
Para os sindicatos, outras entidades profissionais e os operadores do direito, a apropriação desse 
conteúdo auxilia no labutar do processo negocial de normas coletivas ou em contendas judiciais que 
veicule a questão posta. 
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5.3.1. O papel do empreendedor na tutela da saúde mental e do meio ambiente 

laboral. A função socioambiental da propriedade 

 

Importante visualizar que, no conjunto jusfundamental do direito 

nacional, o empreendedor/empregador/tomador do serviço é conclamado, diante 

de seu papel igualmente essencial, a interagir, em conjunto com os demais atores 

sociais (trabalhadores, Estado, entidades associativas etc.), para a realização dos 

preceitos fundantes expressos na Carta da República, os quais – como visto nos 

capítulos anteriores – dirige-se à concretude da dignidade da pessoa humana, à 

materialização de uma sociedade livre, justa e solidária que promova o bem de 

todos, erradique a pobreza, a marginalização, a desigualdade social e garanta o 

desenvolvimento nacional832. 

Certo que, para alcançar esses objetivos, a própria Constituição Federal de 

1988 estabeleceu as referências axiomáticas que devem ser observadas, porquanto 

representativas do perfil ontológico do direito posto no momento atual, as quais, 

quando não atendidas, conferem caráter de ilicitude ao comportamento arredio porque 

manifesta sua inconstitucionalidade. 

O empreender, nos termos da composição constitucional neopositivista833, 

deve assimilar o remodelamento operado no direito à livre iniciativa enquanto 

promotor do trabalho decente, condicionado aos parâmetros humanos e ambientais 

imprescindíveis a um desenvolvimento sustentável834. 

São esses contornos que conferem, à ambiência laboral, função 

socioambiental singular. O ambiente do trabalho, em toda sua complexidade 

(abarcando os elementos organizativos da atividade empresarial dentro e fora do 

estabelecimento eventualmente pertencente ao tomador dos serviços), preenche-se 

por interesses fundamentais coletivos835, o que compele, ao titular da empresa, 

submissão ao regime tutelar respectivo, ainda que proprietário de algum recurso 

ambiental, pois a parte intangível do bem pertence à sociedade. Por essa razão, 

                                                           
832  Objetivos esculpidos no art. 3º da Constituição Federal de 1988. 
833  Pelo que se invoca a profundidade e abrangência do tema como discutido no capítulo I deste estudo. 
834  Vide primeiro tópico do presente capítulo. 
835  Interesses individuais e coletivos das presentes e futuras gerações que não se exaurem na proteção 

a bens singulares, mas na resultante unitária do meio ambiente, especialmente como pressuposto 
à vida e à saúde. LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do 
Proprietário. Análise do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 104. 



205 

 

legítima à imposição de condutas ativas ou negativas a si, a despeito da apropriação 

dos recursos ambientais, quando necessárias ao atendimento da função 

socioambiental da propriedade. A atividade só estará protegida pelo direito quando 

produzir valores que guarneçam sua função social, como a tutela da saúde psíquica 

do trabalhador e ambiental836. 

 

O chamado “bem ambiental” fica acima das categorias bens públicos, bens 
privados etc. Aqui, não importa a natureza jurídico do bem nem mesmo a 
qualidade de seu proprietário [...]. Assim, o proprietário do bem 
socioambiental pode ser obrigado a deixar de realizar determinadas ações 
contrárias aos interesses social e ambiental. Porém, ao mesmo tempo, pode 
ser compelido à obrigação de fazer consistente no adequado aproveitamento 
do bem837. 

 

O empresário, pois, detém ofício relevante na administração da 

ambiência laboral, mormente no cenário da economia capitalista hodierna, sendo 

convocado, na moldura constitucional, a operar o capital empreendedor de forma 

a resguardar e promover as funções social e ambiental, caras à vida digna, ciente, 

mesmo sendo proprietário de um ou alguns recursos ambientais, que esses 

pertencem à sociedade de forma difusa, ao que se atrela o regime jurídico próprio 

de proteção ambiental838.839 

Notabilidade, ademais, deve-se conceder à função socioeconômica da 

administração empresarial adequada aos consagrados preceitos fundamentais e 

humanos. O zelo com a gestão dos riscos psicossociais, enquanto elemento 

integrativo do meio ambiente do trabalho e a promoção da saúde mental do 

trabalhador,840 implicam no incremento dos investimentos necessários à 

prevenção e à consolidação dos interesses jurídicos que respectivamente se 

                                                           
836  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 

do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 105-106. 
837  Ibid., p. 105 e 107. 
838  Ibid., p. 108. 
839  Com esse viés, dispões o art. 1.228 do CC. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor 

da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 
1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas 
e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, 
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem 
como evitada a poluição do ar e das águas. § 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário 
qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Omissis. 
BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

840 No seu conceito que envolve, além da não afecção, o fomento do estado de bem-estar psíquico. 
Vide capítulo II desta pesquisa. 
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pretendem efetivados841.  

Nada obstante, essas mesmas aplicações contribuem para a 

sustentabilidade econômica da atividade empresarial – imprescindível ao 

desenvolvimento da sociedade – ao interferir sobre fatores negativos e positivos 

ordinariamente lidados na perspectiva intersubjetiva do processo produtivo. Destarte, 

concorrem, de modo decisivo, para a mitigação do risco de comprometimento da 

produtividade individual e coletiva daqueles que se inserem no conjunto humano da 

empresa por reflexo do infortúnio psíquico, do absenteísmo e presenteísmo; além de 

arrefecer a possibilidade de impacto majorativo na folha de pagamento provocado 

pela eventual contratação de trabalhador substituto842.  

Noutro norte, esses investimentos, por viabilizarem um ambiente 

saudável, estimulam o aperfeiçoamento qualitativo do produto ou serviço e o 

aumento da produção individual e grupal, tudo porquê, em termos práticos, 

importam na inserção de mecanismos desencadeadores da superação dos 

obstáculos inerentes ao “trabalhar”, adapta o trabalho às características fisiológicas 

e psíquicas do trabalhador, faz presente o reconhecimento, possibilitam o 

desenvolvimento da subjetividade e a transformação do sofrimento inicial 

percebido em prazer laboral, com a consequente percepção de realização 

emancipatória e integração pessoal por parte daquela pessoa que, com seu labor, 

partilha dos mesmos objetivos finalísticos. 

Àquele que se ativa economicamente pelo empresariar, portanto, é 

reservada uma atuação nuclear no processo materializador dos direitos humanos e 

fundamentais, sociais e ambientais, imprescindíveis ao desenvolvimento sustentável 

desenhado pela Carta Magna.  

Não obstante, mesmo que do prisma ideal, esse realizar seja almejado 

por meio de um agir voluntário, o sistema jurídico, porque eminentemente 

coercitivo, estrutura um aparato de responsabilidade consentâneo à natureza dos 

interesses protegidos. 

 

                                                           
841  Abordagem a ser desenvolvida no último tópico deste capítulo. 
842  Tratando da Síndrome de Burnout, Telma Ramos Trigo apresenta esses fatores como efeitos 

negativos sentidos pela organização quanto o trabalhador é acometido pelo transtorno mental. 
TRIGO, Telma Ramos. Síndrome de Burnout ou Esgotamento Profissional: como identificar e 
avaliar. In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho 
da Teoria à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 168. 
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5.3.2. Responsabilidade do titular da atividade organizada no contexto labor-

ambiental 

 

Os riscos psicossociais se inserem entre os elementos constitutivos do 

meio ambiente do trabalho considerado em sua expressão Gestalt. Este, enquanto 

espaço ordinário da empresa – atividade organizada843, revela-se como dimensão 

ordinariamente submetida ao gerenciamento do empreendedor/empregador. Por 

essa razão e exatamente por manifestar-se alvo do exercício do direito de 

propriedade e da livre iniciativa, recai, sobre este agente, o dever de observação 

dos contornos jusfundamentais previstos e admitidos pelo ordenamento, com 

destaque à função socioambiental da propriedade empresarial, aplicando medidas 

que atendam aos objetivos lícitos almejados no seu projeto de livre empreender, 

mas que estão conformados a interesses jurídicos outros também tutelados, de 

compleições individual e coletiva, detentores de igual envergadura humanística. 

A compreensão do meio ambiente como direito humano de terceira 

dimensão, incluindo o do trabalho com os seus riscos psicossociais e a percepção do 

seu largo alcance como pressuposto e requisito para o viver digno das presentes e 

futuras gerações, conduziu o legislador a constituir objetivamente o sistema de 

responsabilidade em caso de violação, reafirmando, porque consonante, a 

necessidade de observância estrita dos princípios da prevenção, precaução e do 

desenvolvimento sustentável. 

A responsabilidade, por ser objetivamente aferida844, prescinde da 

qualidade culposa a ser eventualmente atribuída à conduta geradora do dano. Dada 

a primordialidade do direito difuso ambiental à sustentação da vida, a reparação se 

impõe independentemente de culpa, bastando, a priori, a constatação dos elementos 

essenciais: conduta, nexo causal e dano845. 

Primeiro desses elementos essenciais, a conduta não se restringe, 

                                                           
843  Empresa consiste em uma atividade organizada, composta por um conjunto de meios materiais e 

humanos, destinados à obtenção de um fim. DALLEGRAVE NETO, José Affonso. 
Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 640. 

844  Art. 225, §3º da CF/1988 c/c art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981 c/c art. 927, primeira parte do 
parágrafo único do CC. 

845  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. 
Análise do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 119; MELO, Raimundo 
Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 
2013. p. 303. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio Ambiente do Trabalho. Direito, Segurança 
e Medicina do Trabalho. 4. ed. São Paulo: Método, 2014. p. 120. 



208 

 

conceitualmente, à materialização de um comportamento humano específico - ou seja, 

à ideia de ação e omissão; abrange o próprio exercício de uma atividade em toda a 

sua complexidade, inclusive para admitir a responsabilização indireta846. É por este 

enfoque que a má administração dos riscos psicossociais se enquadra como requisito 

para fins de imputação da responsabilidade, já que potencial promotor da 

desestabilização do equilíbrio labor-ambiental. 

Significativo frisar que, ao se estabelecer a responsabilidade objetiva como 

aquela aplicável face a agressão impingida ao equilíbrio ambiental, não se está a 

desconsiderar a conduta ilícita do agente (aquela caracterizada pela culpa do agente). 

A proposição, ao invés, possui feição ampliativa para impor tal dever quando da 

prática de comportamento lícito ou ilícito, neste compreendido o abuso de direito – 

conduta originalmente lícita, mas que adquire viés antijurídico, porque executada de 

maneira a exceder os limites objetivamente concebidos das finalidades econômica, 

social, da boa-fé e dos bons costumes847. 

 

[...] o sistema de valores decorrente da Constituição Federal de 1988 e 
abraçado pelo Código Civil de 2002 consagra a eticidade, com base na boa-
fé e nos bons costumes, e a socialidade, fixada na ideia de função social da 
propriedade, do contrato e na finalidade social do exercício do direito como 
princípios incidentes sobre toda ordem civil. Assim, a adoção da teoria do 
abuso do direito parte da verificação dos limites impostos ao exercício dos 
direitos subjetivos como verdadeira reação ao absolutismo, ao voluntarismo 
e ao individualismo do Código Civil de 1916. O ato abusivo viola a função 
social do direito, sua finalidade e seu espírito848.  

 

O nexo de causalidade, por sua vez, é tido por satisfeito quando 

preenchidos os requisitos de conexão pela via da adequação entre os agentes 

agressores e os danos operados ou pela mera agressão da norma tutelar 

                                                           
846  Eleva-se em importância observar que a pessoa que empresaria responde pela conduta dos seus 

prepostos, independente de culpa, quando geradora de danos – art. 932 do Código Civil. 
847  Observa-se, logo, que – mesmo no território da responsabilidade subjetiva – ter-se-á por presente 

a ilicitude da conduta, praticada sob a égide da livre iniciativa, quando desatendida a sua finalidade 
social e a boa-fé objetiva (concebida como o comportamento esperado em determinada comunidade 
segundo um padrão médio de eticidade), o que se verifica, por exemplo, quando fatores 
psicossociais agridem a saúde mental dos trabalhadores (primeiro caso), ou quando não se garante 
o acesso às informações valiosas à atividade laborativa, concernente à sua organização e à sua 
potencialidade danosa. O abuso de direito não se faz mais vinculado à intensão do agente, mas à 
finalidade social para a qual os direitos subjetivos foram concebidos. “Sua concepção decorre do 
princípio de que não se deve extrapolar dos limites de um direito em prejuízo do próximo”. Art. 187 
do CC. LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. 
Análise do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 121-122. 

848  Ibid., p. 123. 
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ambiental, como tivemos oportunidade de analisar no tópico anterior. 

Já o dano, enquanto violação de um interesse juridicamente tutelado, 

pode particularizar-se como individual, individual homogêneo, coletivo stricto ou lato 

sensu; direto ou indireto; material (emergentes e lucros cessantes) ou 

extrapatrimonial; cumuláveis, sucessivos entre si ou individualizados. Reclama, por 

corolário, a identificação dos titulares do direito reparatório, sejam individuais ou 

coletivos, o que permite, conforme a qualidade dos danos verificados, a 

responsabilização frente à violação, por exemplo, do direito à saúde mental, como 

ao meio ambiente, de maneira simultânea849. 

Importante repisar que, como pontuado supra, caracterizada a poluição 

labor-ambiental (degradação do ambiente do trabalho), a responsabilidade objetiva 

passa a ser lastreada na imputação de deveres pela admissão integral do risco850.851 

Mesmo que o dano ambiental seja, direta e imediatamente proveniente de um 

acontecimento qualificado como força maior ou caso fortuito, o dever reparatório 

                                                           
849  Faz-se, portanto, possível aplicar todo o espectro estruturante do elemento dano, tal como 

pensado na teoria da responsabilidade civil. GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, 
Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Responsabilidade Civil. 13. ed. v. III. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 81-137. 

850  Paralelo às teorias do risco profissional, do risco proveito e do risco criado, a teoria do risco 
integral garante a reparação da vítima pela ocorrência do fato danoso, independentemente da 
culpa ou da ocorrência de qualquer excludente. MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental 
do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 272. DALLEGRAVE 
NETO, José Affonso. Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 
2014. p. 425-426. Não obstante, ainda que reconhecendo ser este o entendimento majoritário 
da jurisprudência, Rui Stoco ressalva seu pensar de modo a divergir dos demais doutrinadores 
citados, por entender ser possível a excludente de responsabilidade. STOCO, Rui. Tratado de 
Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 
2007. p. 880-883. 

851  Como frisa Silvana Raquel Brendler Colombo, ainda que existente discussão em parte da 
doutrina quanto à natureza da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §1º da Lei nº 
6.938/1981 ser de risco integral ou risco proveito (a qual admitiria excludentes), o entendimento 
predominante entre os jusambientalistas e os pretórios é de imputação plena dos deveres 
reparatórios. COLOMBO, Silvana Raquel Brendler. A responsabilidade civil no direito ambiental. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 35, dez. 2006. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1413>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
No mesmo sentido, o entendimento de Norma Sueli Padilha, para quem, exatamente por se 
verificar a poluição no ambiente laboral – entendida como “[...] o desequilíbrio ecológico no 
‘habitat’ laboral, que ocasiona as doenças ocupacionais”, a responsabilidade objetiva se perfaz 
pelo risco integral, na forma do art. 225, §3º da CF/1988. PADILHA, Norma Sueli. Meio Ambiente 
do Trabalho: o diálogo entre o Direito do Trabalho e o Direito Ambiental. In: FELICIANO, 
Guilherme Guimarães... et al (Coords). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. v. 2. p. 118. 
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subsiste, desde que verificados os requisitos previstos na norma852.853 

Tal é, portanto, a situação desenhada ao se investigar a relação danosa 

entre os riscos psicossociais laborais e os transtornos mentais ocupacionais. A 

deflagração destas patologias, majoritariamente, decorre do desajuste sistêmico dos 

fatores psicossociais existentes no meio ambiente do trabalho, fatores – estes – 

inseridos na gestão empresarial, os quais, porque desequilibrados, promovem a 

deterioração da organização do trabalho e das relações interpessoais firmadas, 

gerando riscos intoleráveis à saúde mental do trabalhador854. Testificada a poluição 

psíquica ou psicossocial do meio ambiente do trabalho, imperativa a incidência do 

conjunto tutelar ambiental para fins de responsabilização855. 

Num caminho de maior amplitude, há mesmo que ainda se reconhecer a 

responsabilidade preventiva imposta àquele que administra o ambiente do trabalho 

face a transcendentalidade que se lhe faz incorporada, ampliando-o para além da 

esfera meramente individual. Nisto, congregam-se princípios peculiares de proteção 

ao direito ambiental e próprios da teoria da responsabilidade civil, possibilitando o 

manejo de medidas impositivas de prevenção e precaução, mitigando a 

potencialidade de verificação do dano. Por se tratar, a desordem dos fatores 

psicossociais, de conturbação da ambiência, “[...] a responsabilidade decorrente do 

abuso de direito independe do dano causado e é de aferição objetiva”856.857 

                                                           
852  LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário. Análise 

do nexo causal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 121-122. MARANHÃO, Ney. 
Poluição labor-ambiental. Abordagem conceitual da degradação das condições de trabalho, da 
organização do trabalho e das relações interpessoais travadas no contexto laborativo. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 241-242. 

853 Ainda segundo Patrícia F. I. Lemos, em tal caso, não há falar em responsabilidade sem nexo de 
causalidade, uma vez ser esta firmada pela teoria do escopo da norma violada, pois “[...] 
considerando-se o reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como 
fundamental do homem, a titularidade do bem socioambiental enseja a configuração do nexo”. 
LEMOS, op. cit., p. 178-179. 

854  Vide o conceito de poluição labor-ambiental à p. 166. 
855  Poluição psicossocial caracterizada quando, por exemplo, existente um quadro de assédio moral 

organizacional, ou mesmo quando um conjunto de fatores psicossociais incidem sobre 
determinado(s) trabalhador(es) impossibilitando a criação de mecanismos de defesa, da vinculação 
identitária e do reconhecimento. Sobre a possibilidade de configuração da poluição ambiental por 
fatores psicossociais: MARANHÃO, Ney. Poluição labor-ambiental. Abordagem conceitual da 
degradação das condições de trabalho, da organização do trabalho e das relações interpessoais 
travadas no contexto laborativo. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2017. p. 209-216. 

856  LEMOS, op. cit., p. 125. 
857  Mesma compreensão é manifestada por Raimundo Simão de Melo, para quem, no que se refere a 

“[...] responsabilidade civil ambiental, que é objetiva, os pressupostos se reduzem mais ainda e, são 
eles: o ato, o dano e o nexo causal ou, conforme a situação, apenas ato e nexo causal [...]. MELO, 
Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: 
LTr, 2013. p. 305. 
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Deste modo, postura de cautela antecipada, regulada para a concretização 

dos direitos humanos fundamentais, incita a implementação de medidas vetorizadas 

à promoção de um ambiente laboral psiquicamente hígido e que contribuam para a 

efetividade de um estado de bem-estar mental àquele que trabalha. Dedicar energia 

nesse sentido é imprescindível e inadiável; é conduta que se impõe, vez se tratar de 

coerção posta pela finalidade socioambiental da própria empresa. 

 

5.4. A PROMOÇÃO DE UM MEIO AMBIENTE LABORAL COMO GARANTIA 

FUNDAMENTAL AO EFETIVO DIREITO À SAÚDE MENTAL DO 

TRABALHADOR 

 

Uma análise detalhada de todo o exposto demonstra ser, a realização do 

direito à saúde mental do trabalhador e do meio ambiente laboral psicologicamente 

hígido, objetivo que desafia medidas metacontratuais858 859e endocontratuais. Atando-

se ao objeto do presente estudo, sobre estas últimas se faz incidir a reflexão, a qual 

exige, no mínimo, o transpasse de duas etapas para implementação: a identificação 

dos riscos psicossociais laborais e o catalogar de atitudes/diligências contributivas ao 

bem-estar mental e à higidez do meio ambiente laboral em seu aspecto psíquico. 

                                                           
858  Como exemplos, pode-se citar a existência de regulação legal restringindo as hipóteses de 

celebração de contrários precários, típicos geradores de desestabilização psíquica daquele que 
se encontra atuante em um determinado trabalho. No Brasil, pelas Leis nºs 13.429/2017 e 
13.467/2017, ao contrário, promoveu-se alteração legislativa favorável e estimulante à 
formalização de contratos provisórios e frágeis, como aqueles alusivo ao trabalho intermitente e 
à terceirização na atividade fim. Reformas similares também forma promovidas na Espanha, Itália, 
Alemanha, Chile, dentre outros. Instrumentos legais disponíveis, respectivamente, em: BRASIL. 
Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 
1974. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm>. 
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar 
a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1>. Acessos em: 
29 jan. 2018. Sobre a reforma trabalhista operada na Espanha, OLIVER, Ramón. Reforma 
trabalhista espanhola faz cinco anos: assim é a geração de jovens desencantados que ela deixou. 
EL PAÍS. Madri, 11 jul. 2017. Disponível em: 

     <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/16/economia/1497635788_119553.html>. Acesso em: 
29 jan. 2018.  

859  Exemplo ainda pertinente diz quanto à execução de políticas públicas voltadas à promoção desses 
direitos em favor do trabalhador, como bem explica Seiji Uchida e outros em UCHIDA, Seiji; 
LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições da Psicodinâmica do Trabalho para o 
desenvolvimento de ações transformadoras no processo laboral em saúde mental. In: GLINA, 
Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à 
Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 200-206. 
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Sem o embargo das técnicas que possam ser sugeridas, porque eficazes 

aos fins que se destinam, o agir promotor desse ambiente ideal revolve o exercício de 

postulados axiomáticos básicos exigidos de uma sociedade que pretenda existir com 

o mínimo de harmonia, os quais, precisamente por deterem essa qualidade elementar, 

são assimilados e moldados juridicamente pelo constitucionalismo moderno e pelo 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. Atuar em prol da dignidade substantiva 

da pessoa humana, compreendendo todo o seu plexo, é cultivar e internalizar os 

parâmetros valorativos da solidariedade, da alteridade, da ética, do respeito ao 

próximo como sujeito merecedor de igual reconhecimento pelo fato suficiente de ser 

humano, valores pouco incentivados quando esboçado um perfil socioeconômico 

individualista. Em última análise, é isso que se requer. 

 

5.4.1. Métodos para avaliação dos riscos psicossociais 

 

Demonstração da viabilidade em se buscar a gestão qualificada dos riscos 

psicossociais, o Conselho Econômico Europeu, pela Diretiva nº 89/391 de 1989, 

afirmou a obrigação de se gerir os riscos psicossociais, atribuindo, aos empregadores, 

o dever em adotar medidas necessárias à tutela integral da saúde dos trabalhadores 

quando da avaliação e gerenciamento dos correlatos fatores860. Considerando o 

estresse como elemento que pode conduzir os riscos psicossociais à qualidade de 

fatores danosos à saúde psicofísica dos laboristas, referida norma explicita premissa 

fundamental pela qual a ausência de um meio ambiente do trabalho saudável é fator 

comprobatório de “[...] um controle inadequado das práticas empresariais em relação 

às questões psicossociais [...]”861. 

A tarefa de delimitação dos fatores psicossociais não é fácil, a uma, porque 

frequentes as alterações avistadas na ambiência laboral no decorrer do tempo e no 

espaço, ao ritmo das necessidades da produção; a duas, pela sensibilidade 

                                                           
860  Essa diretiva adotou, como modelo propício à identificação dos riscos psicossociais e do seu efeito 

estressor, aquele essencializado pelo enfoque psicológico (com valoração de aspectos cognitivos e 
emocionais), a despeito do meramente fisiológico (cujos parâmetros de verificação são limitados às 
manifestações físicas). PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho 
nos modelos europeu e no italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; 
REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: 
Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 
2013. p. 423. Diretiva EUR – Lex. Access to European Union law. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A31989L0391>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

861  PENIDO, op. cit., p. 424. 
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apresentada frente às variações próprias da heterogeneidade marcante no conjunto 

de trabalhadores, a qual imprime impressões diferentes quando do cotejo de 

informações junto a estes, além da diversidade própria das atividades. Não obstante, 

as barreiras que se possam visualizar não devem despersuadir, máxime quando 

presentes mecanismos facilitadores que permitem estimar os riscos psicossociais por 

métodos objetivos862. 

Partindo-se do modal de avaliação psicológica incorporado pela Diretiva 

Europeia – cuja critério avaliativo proposto é acolhido por outros países e instrumentos 

metodológicos863 –, o exame diagnóstico dos riscos psicossociais invoca a 

catalogação do máximo de informações que possibilitem sejam reconhecidos e 

fixados seus limites na estrutura ambiental864. Por se tratar dessa espécie de risco, 

sua aferição se faz possível, entre outros, por respostas a questionários dirigidos aos 

próprios trabalhadores, com regras claras e previamente divulgadas, posteriormente 

analisados pelos gestores responsáveis. Embora o uso desses instrumentos possa 

introduzir uma variedade de estimativas pessoais, a partir do instante em que se fazem 

vinculados a determinada atividade empresarial, pontuações médias podem ser 

computadas e utilizadas para estimar a “[...] probabilidade de contribuição ambiental 

de um fator de risco psicossocial”865. 

Proveniente do caráter multifacetário próprio da problemática posta, que 

envolve dimensões dos direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente do trabalho, 

ao trabalho decente e à livre iniciativa, acrescidas das inter-relações firmadas com a 

psicologia, psicanálise e psicodinâmica do trabalho, imprescindível se torna a adoção 

de expedientes multisetoriais para concretizar o objetivo almejado, não se limitando à 

                                                           
862 PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu e no 

italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 276. 

863  A exemplo da Holanda, Alemanha, Suécia, Espanha e Portugal. GUIMARÃES, Liliana Andolpho 
Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, 
Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental 
no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: 
Cir Gráfica, 2013. p. 279; COPSOQ Portugal. Questionário Psicossocial de Copenhaga. 
Desenvolvido por Susel Rosário et al..., 2013. Apresenta questionário para avaliação psicossocial 
do ambiente de trabalho. Disponível em: <http://copsoq.pt>, aba link e recursos. Acesso em: 29 jan. 
2018. ARAÚJO, Tânia Maria de. Uso do Job Content Questionnaire na Avaliação dos Aspectos 
Psicossociais do Trabalho e Saúde Mental: Resultados de um Estudo com Professores. In: GLINA, 
Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. 
São Paulo: Roca, 2014. p. 145. 

864  A exemplo da Holanda e da Alemanha. GUIMARÃES, op. cit., p. 279. 
865  Ibid., p. 276. 
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detecção dos meros aspectos externos, visíveis do “trabalhar”. 

Assim, como mecanismos viáveis866, checklists podem ser manejados para 

avaliação do ambiente psicossocial, constituídos em forma de questionários a serem 

respondidos pelos trabalhadores e voltados para angariar dados quanto às condições 

de trabalho, ao conteúdo do labor, às peculiaridades jurídicas e à qualidade das 

relações sociais no ambiente laboral.  

Em nível mais complexo, porém, como maneira de aproximação 

secundária, cabível a realização de entrevistas com profissionais especializados que 

examinem o local de trabalho por meio de indicadores objetivos867. Traça-se o perfil 

do “bem-estar do posto”, no particular, em duas etapas de averiguação; a primeira 

destinada à realização de uma descrição analítica do local de trabalho (incluindo as 

tarefas realizadas, o ritmo empregado, a pressão do tempo) e a segunda 

consubstanciada na própria elaboração do perfil ambiental868. 

Questionários auto informadores, muito importantes para a identificação, 

por exemplo, do estresse ocupacional, de igual forma podem ser manejados. Esses, 

diferentemente dos anteriores, são eminentemente subjetivos, posto estar, a 

avaliação e valoração dos riscos, atreladas às experiências dos laboristas. Dividem-

se em quatro seções, todas dirigidas à diagramação do labor (avaliando possíveis 

sobrecargas mental, física e emocional), da organização do trabalho e das relações 

sociais (ambiguidade de papéis), das condições do emprego (pagamento, segurança 

laboral futura) e das consequências do estresse laboral (compromisso organizacional, 

desejo de abandono, fadiga)869.  

Recurso complementar pertinente, a avaliação de dados administrativos, 

tais quais aqueles relacionados às taxas de presenteísmo e de incapacidade 

laborativa, contribuem ao propósito de conhecer e delimitar os fatores psicossociais 

                                                           
866 Os instrumentos agora citados são extraídos da experiência catalogada na Holanda, e sugeridos, 

porque compatíveis, por Liliana Andolpho Magalhães Guimarães. GUIMARÃES, Liliana Andolpho 
Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, 
Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental 
no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: 
Cir Gráfica, 2013. p. 279-280. 

867  Este instrumento é identificado como WEBA (Welzijn Bij de Arbeid – Well-being at Work). 
GUIMARÃES, op. cit., p. 279. 

868  Esse método foi experimentado na Holanda, onde sofreu críticas por ter aplicação muito ampla com 
baixa confiança nos especialistas responsáveis. GUIMARÃES, op. cit., p. 273. 

869  Destes, o mais utilizado é o questionário VBBA (Questionnaire on the Experience and Assessment 
of Work). GUIMARÃES, op. cit., p. 279-280. 
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laborais870 871. Dois modelos podem ser sugeridos como questionários aglutinadores 

dos principais mecanismos acima explicados, aplicáveis a qualquer tipo de trabalho.  

O Copenhagen Psychosocial Questionnaire – CAPSOQ, ou Questionário 

Psicossocial de Copenhagen, elaborado por T. Kristensen e V. Borg e 

internacionalmente reconhecido872, compreende versões que contemplam, desde a 

auto avaliação dos trabalhadores, até investigações mais específicas dos riscos 

psicossociais em determinado contexto de labor, passando pela consideração dos 

fatores evidenciados epidemiologicamente. Esse questionário permite, com base em 

instrumentos conhecidos e validados previamente e em recursos elaborados 

especificamente para a ferramenta, a medição, por indicadores, da exposição aos 

referidos riscos e dos seus efeitos (saúde, satisfação e estresse)873.874 

O Job Content Questionnaire – JCQ, ou Questionário do Conteúdo do 

Trabalho875, tem por base o modelo demanda-controle elaborado por Robert Karasek 

e fora inicialmente utilizado nos Estados Unidos da América e na Suécia876. A sua 

versão mais recente possui 49 questões a serem respondias pelo grupo de pessoas 

integradas à empresa contendo 6 escalas avaliativas: a) controle sobre o trabalho, 

incluindo uso de habilidades, autoridade decisória e autoridade decisória em nível 

                                                           
870  GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho. In: 

FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; 
MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e 
Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 280. 

871  Tânia Maria de Araújo trata do modelo demanda-controle, pelo qual, utilizando-se de um 
questionário, procura-se estabelecer uma relação entre as demandas de trabalho e a capacidade 
de resposta do indivíduo que trabalha. Para consecução desse modal, vale-se do Job Content 
Questionnnaire. In ARAÚJO, Tânia Maria de. Uso do Job Content Questionnaire na Avaliação dos 
Aspectos Psicossociais do Trabalho e Saúde Mental: Resultados de um Estudo com Professores. 
GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à 
Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 140-145. 

872  KRISTENSEN, T… et al. Copenhagen Psychosocial Questionnaire. COPSOQ. 2000. Versão 
Portuguesa Carlos Fernandes da Silva. Universidade de Aveiro. 2006. Disponível em: 
<http://aciff.pt/uploads/Copenhagen%20psychosocial%20questionnarie_COPSOQ.pdf>. Acesso 
em: 29 jan. 2018. p. 4. Acesso em: 29 jan. 2018. 

873  Ibid., p. 4. 
874  Questionário disponibilizado em: ibid. 
875  Para uso do questionário, necessário obter autorização do JQC Center, quando também se 

possibilitará o acesso a estudos realizados em várias partes do mundo. THE JOB CONTENT 
QUESTIONNAIRE (JCQ). Robert Karasek/JCQ Center. Disponível em: 
<https://www.jcqcenter.org>. Acesso em: 29 jan. 2018. 

876  KARASEK. Revista Labor(e)al. v. IV, n. 2, dez. 2008. Disponível em: 
<http://laboreal.up.pt/pt/dictionary/?letter=K>. Acesso em: 29 jan. 2018. Tânia Maria de Araújo 
noticia sua aplicação no Brasil em estudo de caso realizado com professores da Bahia, em: 
ARAÚJO, Tânia Maria de. Uso do Job Content Questionnaire na Avaliação dos Aspectos 
Psicossociais do Trabalho e Saúde Mental: Resultados de um Estudo com Professores. In: GLINA, 
Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. 
São Paulo: Roca, 2014. p. 150-156. 
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macro; b) demanda psicológica; c) demanda física; d) suporte social (seja aquele 

proveniente da chefia, seja aquele provindo dos colegas de trabalho); e) insegurança 

no trabalho e f) nível de qualificação exigida para a atividade877. O controle sobre o 

próprio trabalho é avaliado considerando o uso de habilidades e a autoridade de 

decisão, enquanto que a demanda psicológica, de pontual interesse nesse estudo, 

refere-se às exigências psicológicas enfrentadas pelo trabalhador e envolve pressão 

do tempo, nível de concentração requerida, volume das tarefas etc. Pela combinação 

da relação controle-demanda, as experiências no trabalho podem se catalogadas 

em quatro tipos básicos: alta exigência (alta demanda e baixo controle), trabalho 

ativo (alta demanda e alto controle), trabalho passivo (baixa demanda e baixo 

controle) e baixa exigência (baixa demanda e alto controle). Traçadas diagonais em 

tais quadros, tem-se que: 

 

[...] o desenvolvimento de competência e satisfação ocorre quando os 
desafios de uma situação encontram correspondência com o repertório de 
capacidades e habilidades individuais do trabalhador e com condições nas 
quais há possibilidade de autonomia para o enfrentamento das exigências 
estipuladas878. 

 

A combinação das metodologias permite, portanto, extrair resultados 

relevantes na tarefa de avaliar e valorar os riscos psicossociais. Propicia um 

retorno, para os trabalhadores, quanto ao motivo deflagrador da pesquisa, dando 

a conhecer o apanhado estrutural dos recursos humanos da atividade e do método 

utilizado. Permite a identificação dos riscos psicossociais existentes na empresa e 

seu comparativo com organizações similares. Favorece o reconhecimento de 

grupos específicos de risco conforme os efeitos produzidos pelo trabalho estressor, 

além de apresentar as conclusões e as medidas que deverão ser adotadas como 

plano de ação879, preferencialmente elaboradas por grupo multidisciplinar, as 

quais, ainda que transcendentes às obrigações usuais previstas em lei (stricto 

                                                           
877  ARAÚJO, Tânia Maria de; GRACA, Cláudia Cerqueira; ARAUJO, Edna. Estresse ocupacional e 

saúde: contribuições do Modelo Demanda-Controle. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2003, v .8, n. 
4, p. 991-1003. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232003000400021>. Acesso 
em: 29 jan. 2018. 

878  ARAÚJO, Tânia Maria de. Uso do Job Content Questionnaire na Avaliação dos Aspectos 
Psicossociais do Trabalho e Saúde Mental: Resultados de um Estudo com Professores. In: GLINA, 
Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria à Prática. 
São Paulo: Roca, 2014. p. 141-142. 

879  Ibid., p. 280. 
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sensu), detêm caráter vinculativo procedente da força normativa dos preceitos 

principiológicos da Constituição Federal e das disposições internacionais de 

direitos humanos880. 

 

5.4.2. Medidas propositivas para um meio ambiente do trabalho 

psicologicamente hígido e para promoção da saúde mental 

 

A compreensão quanto às interações subjetivas concretizadas entre o 

trabalhador e os múltiplos fatores de risco labor-ambientais, em especial no contexto 

do modelo pós-fordista de produção, bem como dos seus reflexos na saúde psíquica 

do ser que labora, permite, pela identificação dos elementos causais, traçar os 

comportamentos gerenciais hábeis à mitigação, quando não à eliminação, do efeito 

danoso impregnado nos riscos psicossociais. 

O enlace subjetivo que se constitui entre a pessoa que labora e sua 

atividade, com toda a complexidade própria do “trabalhar” (considerado enquanto 

fomentador do estresse saudável – o eustresse – e da realização pessoal no trabalho), 

já sinaliza o evidente acerto em se implementar mecanismos de gestão democrática, 

de maneira a viabilizar a participação importante do trabalhador no regime decisório 

concernente ao gerenciamento dos necessários mecanismos de superação aos 

desafios impostos pelo mundo real e pelo mundo social881.  

A concessão de autonomia, aqui concebida como abertura para o 

trabalhador contribuir, com seu conhecimento e sua inteligência, no processo 

produtivo fomentando um espaço dialógico na empresa e de participação 

integrativa no grupo e na atividade, por si, reconfiguram os fatores psicossociais, 

evitando a interiorização do sofrimento, a perda do sentido no trabalho e, por 

                                                           
880  PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu e 

no italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 425. 

881  CATALDI, Maria José Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário 
Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara 
(Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 413. CABRAL, Angelo Antonio; DEL MONACO, 
Marina; EBERT, Paulo Roberto Lemgruber. Gestão Democrática da empresa, novas formas de 
organização do trabalho e meio ambiente do trabalho. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães; 
URIAS, João (Orgs.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma teoria geral. São 
Paulo: LTr, 2013. v. 1. p. 107-122. 
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consequência, a manifestação de distúrbios psíquicos e emocionais882. 

Corolário, o direito à informação, emblemático na divulgação dos riscos 

psicossociais presentes na arquitetura empresarial e o diálogo destinado ao seu 

tratamento, propiciam o firmar de defesas e de adaptações individuais/coletivas que 

oportunizam o suplantar dos obstáculos vivenciados afetivamente no labor883. 

Propício, nesse caminhar, a “[...] criação de grupos de expressão para discussão das 

experiências vivenciadas no trabalho, em que a própria dinâmica dos grupos resulte 

em uma experiência de transformação”884, fortalecendo a capacidade coletiva de agir, 

dentro de uma perspectiva emancipatória885. 

O estabelecimento dessas práticas, com seriedade e ética, contribui 

decisivamente para a administração da sobrecarga quantitativa e da carga qualitativa 

insuficiente, atenuam os conflitos de papéis e intensificam o controle, pelo ser que 

trabalha, sobre a situação laborativa, sendo favorável ao estabelecimento da rede de 

solidariedade e cooperação. 

O esforço de perpetuação do laborista na empresa, igualmente permite, por 

intermédio do convívio social e do inadiável aprimoramento técnico próprio de um 

contexto laboral em constante evolução, estabelecer um horizonte de progressão na 

carreira, um trabalhar não suscetível à insegurança ínsita ao desemprego presente e 

uma construção identitária pela consolidação do sentimento de pertencimento 

corporificado pelo reconhecimento886.  

Gerir, com foco no escopo socioambiental da empresa, assimilando o 

relevante papel que se confere ao empreendedor neste processo, proporciona não só 

benefícios aos trabalhadores, mas, também, rentabilidade empresarial, seja pelo 

maior comprometimento e zelo individual e coletivo daqueles – influindo positivamente 

                                                           
882  UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. Contribuições da Psicodinâmica do 

Trabalho para o desenvolvimento de ações transformadoras no processo laboral em saúde mental. 
In: GLINA, Débora Miriam Raab; ROCHA, Lys Esther (Orgs.). Saúde Mental no Trabalho da Teoria 
à Prática. São Paulo: Roca, 2014. p. 197. SELIGMANN-SILVA, Edith. Precarização da saúde 
mental no trabalho precarizado. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; 
REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: 
Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 
2013. p. 310-311. 

883  CATALDI, Maria José Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário 
Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara 
(Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 414. 

884  UCHIDA, op. cit., p. 199. 
885  Ibid., p. 199. 
886  SELIGMANN-SILVA, op. cit., p. 293-295. 
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na produtividade e na diminuição dos custos operacionais –, seja pelo desejo de 

crescimento e prosperidade da atividade organizada – propulsor do desenvolvimento 

e facilitador da implementação de medidas lícitas gerenciais que urjam em cenários 

de instabilidade política ou econômica.  

N’outra vertente, no contexto da ambiência participativa, mas ocupando-se 

da interferência jurídica do sistema tutelar da saúde mental e do meio ambiente laboral 

na formatação do exercício à livre iniciativa, imperioso cravar que, aos trabalhadores, 

deve-se também garantir: a faculdade, individual ou coletiva, de recusa ao exercício 

do trabalho, quando se deparem com ambientes danosos, detentores de riscos 

intoleráveis à integridade da saúde mental, aqui se fazendo inclusive possível a 

deflagração da greve para fins de tutela ambiental887; o direito de denunciar os riscos 

psicossociais nocivos a que se encontrem expostos, notadamente em situações de 

assédio moral individual, coletivo ou organizacional e o direito à informação e ao 

conhecimento das medidas de prevenção e precaução, correspondentes aos referidos 

riscos888, impondo-se a aplicação dos mecanismos mais eficientes e eficazes à tutela 

do ambiente laboral e da saúde mental e à promoção da prevenção, por um sistema 

consonante de integração das condições de trabalho, da organização da atividade, da 

técnica, das relações sociais e das influências labor-ambientais889. 

Enfim, medidas contínuas de controle destinadas à redução da monotonia 

das tarefas quando apropriado, à fixação razoável da carga de trabalho com o 

correlato e adequado sistema de repouso e ao estabelecimento de uma comunicação 

eficiente e efetiva, aprimorando os instrumentos de reconhecimento pelo “trabalhar” 

realizado, são vitais ao restabelecimento e à manutenção do bem-estar mental890. 

                                                           
887  Sobre a greve ambiental, inclusive admitindo a prescindibilidade dos requisitos formais insculpidos 

na Lei nº 7.783/1989 quando presentes graves e iminentes riscos de dano à saúde do trabalhador 
ou ao próprio meio ambiente no local de trabalho: MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental 
do Trabalho e a Saúde do Trabalhador. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 119-123. FRANCO FILHO, 
Georgenor de Souza. Greve Ambiental Trabalhista. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães… et al 
(Orgs.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. 
v. 2. p. 203-209. 

888  CATALDI, Maria José Giannella. Stress e fadiga mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário 
Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; MARTINS, Rafael Lara 
(Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do 
Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 414. 

889  PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu e 
no italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 426. 

890  GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho. In: 
FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de Almeida; 
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As proposições pontuadas, por certo, em nada elidem ou diminuem a 

importância de todo o conjunto normativo de responsabilidade aplicável nos casos de 

violação aos direitos fundamentais à saúde mental e ao meio ambiente do trabalho 

psicologicamente saudável. Entretanto, considerada a finalidade desta pesquisa, 

enfoque se dá, prioritariamente, aos procedimentos preventivos viáveis e contributivos 

à reversão do quadro de efervescência dos transtornos mentais ocupacionais, naquilo 

que propício e devido ao gestor da atividade laboral, até mesmo por se ter concorde 

que a prevenção é “[...] forma prioritária de intervenção nos riscos psicossociais, nos 

contextos sociais e organizacionais que têm o potencial de causar efeitos maléficos à 

saúde do trabalhador” 891. 

 

 

  

                                                           
MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de Saúde e 
Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 280. GUIMARÃES, 
Liliana Andolpho Magalhães. Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho: atualizações. In: 
FELICIANO, Guilherme Guimarães… et al (Orgs.). Direito ambiental do trabalho. Apontamentos 
para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2015. v. 2. p. 572. 

891 PENIDO, Laís de Oliveira. A gestão do estresse no ambiente de trabalho nos modelos europeu e no 
italiano. In: FERREIRA, Januário Justino; PENIDO, Laís de Oliveira; REZENDE, Euvânia de 
Almeida; MARTINS, Rafael Lara (Coords.). Saúde Mental no Trabalho: Coletânea do Fórum de 
Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013. p. 425.   



221 

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados estatísticos demonstram o aumento significativo de transtornos 

mentais entre os trabalhadores desde as últimas décadas do século XX, revelando 

um quadro que reclama urgente atuação, de modo a proteger os direitos mais 

elementares da pessoa humana, a contribuir para a continuidade do desenvolvimento 

socioeconômico e a diminuição dos impactos produzidos, reflexamente, sobre o 

próprio Estado, em especial, pelo aumento dos custos com o Sistema Único de Saúde, 

Previdência e Assistência Sociais. 

Dentre as causas capazes de desencadear os transtornos mentais, os 

riscos psicossociais têm se notabilizado pela sua intensificação e pela detecção de 

características agressoras à higidez mental do trabalhador, principalmente quando 

moldadas no arquétipo de produção desenhado mais intensamente a partir dos 

anos de 1970892. 

O estabelecimento do liame causal entre os riscos psicossociais laborais, 

os transtornos mentais ocupacionais e a assimilação do fator trabalho/organização 

laboral como potencial e efetivo elemento deflagrador das patologias psíquicas, são 

obstáculos comumente apresentados quando se confronta a questão, os quais, para 

serem superados, reclamam um pesquisar quanto à importância dos direitos humanos 

na regulação da vida em sociedade, ao conteúdo dos direitos à saúde mental e ao 

meio ambiente do trabalho psicologicamente hígido, à identificação dos riscos 

psicossociais e a relação que estabelece com os transtornos mentais, bem assim 

quanto às medidas de cunho organizacional e interpessoal, que devem ser aplicadas 

na prática da vivência laboral para a construção de um ambiente laboral 

psicologicamente saudável. 

 Os paradigmas constitucionais do Estado Liberal, Social e Democrático de 

Direito, numa evolução simbiótica com o sistema de direitos humanos revelam o 

conteúdo próprio do agir estatal – agora vinculado a uma pauta humanística –, e das 

pessoas de direito privado, alcançadas pela expansão normativa horizontal. A própria 

ciência jurídica é impactada quanto ao direcionamento hermenêutico conferido em sua 

racionalidade, modelada consoante os valores imanentes àqueles paradigmas, 

impondo uma consciência social evolutiva de todos os homens por meio do 

                                                           
892  Vide exposição dessas questões na introdução e no capítulo I. 
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estabelecimento de direitos minimamente garantidos para o viver dentro de um 

patamar existencial qualificado893.  

Enquanto direitos destinados a proporcionar liberdade e igualdade materiais, 

aqueles intitulados como sociais expressam-se, dentro de um evoluir constitucional, 

como típicos direitos fundamentais subjetivos oponíveis ao Estado e aos particulares, 

porque também próprios do conteúdo substantivo da dignidade da pessoa humana. 

Nessa senda, atrelado ao direito à vida, a garantia da saúde se revela elementar ao 

viver digno, desafiando, assim, a apreensão do seu substrato trimensional (bem-estar 

físico, mental e social), o qual permite qualificar, a higidez psíquica, também como matiz 

elementar desse direito humano fundamental pertencente à pessoa que, ao “trabalhar”, 

enlaça sua subjetividade no processo desafiante do labor, corporificando as 

experiências e, por essa via, transformando o seu próprio ser. 

Quando esse enlace não se traduz em desenvolvimento da subjetividade, 

o que se opera precisamente quando a capacidade do trabalhador não lhe permite 

superar as resistências imanentes ao processo laboral, o sofrimento densificado pela 

percepção do não realizar se perpetua, impossibilitando a completude do ciclo 

promotor da identidade e fomentador do reconhecimento, elevando o estresse ao 

nível de distresse, produzindo fadiga e frustração, estabelecendo o medo e 

propiciando a manifestação de transtornos mentais, como o estresse patológico, a 

depressão e a síndrome de burnout894.  

O meio ambiente do trabalho, como face do ambiente humano, difere-se 

das demais composições (ambientes natural, artificial e cultural) exatamente por ter a 

centralidade da pessoa humana como vetor de sua existência, o que faz revelar sua 

natureza genuinamente antropocêntrica. Por tal razão, com exclusividade, contempla 

as relações interpessoais (à par das condições físicas de labor e da organização do 

processo de trabalho), como vertente peculiar de sua estruturação, abarcando a 

complexidade das interações promovidas pelos agentes físicos, químicos, biológicos 

e psicossociais com o ser que trabalha, no contexto de um direito fundamental 

compreendido em sua compleição Gestalt, cuja parte intangível pertence à sociedade. 

Observando o corte epistemológico da presente pesquisa, infere-se que a 

delimitação conceitual e a classificação dos riscos psicossociais, considerados como 

                                                           
893  Abordagem desenvolvida no Capítulo I. 
894  Capítulo II desta dissertação. 
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próprios da organização do trabalho em seu desdobramento intersubjetivo, autoriza 

concluir pela sua inserção na composição labor-ambiental, então sob a influência 

diretiva do empreendedor/empregador/tomador dos serviços, razão pela qual – 

conforme o delineamento gerencial conferido a eles – podem se revelar fatores de 

degradação/poluição do meio ambiente do trabalho psíquico, violadores dos princípios 

peculiares deste ramo jurídico895. Forjados com esta conotação, repercutem de forma 

deletéria sobre a saúde mental do trabalhador, porquanto, em si, solidificam-se como 

fatores obstativos ao desenvolvimento subjetivo do “trabalhar”. Eis a razão pela qual 

se faz premente o trato da questão pela arquitetura jurídica desses direitos 

fundamentais, no âmbito de um trabalho decente896. 

Lastreado nesse plexo jurídico multidisciplinar consolidado, extrai-se, do 

modelo de produção pós-fordista, mais intensamente implementado no final do século 

passado e início deste século, a potencialização dos riscos psicossociais laborais, 

porque, incrementada a flexibilidade do trabalho com sobrecarga de tarefas, a 

precariedade dos contratos, a transferência da responsabilidade e do risco da 

atividade, o refrear da atuação coletiva pela prática desmedida da terceirização e pela 

inviabilidade da construção de defesas coletivas. O trabalho se torna mais 

heterogêneo, fragmentado e complexo; ocasiona-se a desproletarização do trabalho 

industrial, a intensificação da subproletarização e o desemprego estrutural.   

O modelo de produção então generalizado, por potencializar os riscos 

psicossociais897, desencadeia doenças mentais nos trabalhadores, cujo liame 

causal é juridicamente firmado por presunção, ao se identificar as características 

próprias desses riscos enquanto razões etiológicas das correlatas patologias e a 

degradação labor-ambiental898. 

                                                           
895  Princípios da precaução, prevenção, ubiquidade, participação, função socioambiental da 

propriedade, do desenvolvimento sustentável e do poluidor-pagador. Capítulo III deste estudo. 
896  Análise desenvolvida no capítulo III da presente pesquisa. 
897  Inclusive práticas de assédio moral individual, coletivo e organizacional. 
898  Sobre o novo sistema de gerenciamento empresarial disseminado na era pós-fordista, Christophe 

Dejours informa que o mesmo “[...] se baseia na utilização metódica da ameaça e numa estratégia 
eficaz de distorção da comunicação. Sistema que gera adversidade, miséria e pobreza para uma 
parcela crescente da pulação, enquanto o país não para de crescer. Sistema que tem, portanto, 
papel importante nas formas concretas que assume o desenvolvimento da sociedade neoliberal. 
Não somente há pouca mobilização coletiva contra a injustiça cometida em nome da racionalidade 
estratégica, como também as pessoas de bem aceitam colaborar em práticas que no entanto elas 
reprovam e que consistem principalmente, por um lado, em selecionar pessoas para condená-las 
à exclusão – social e política – e à miséria; e por outro, em usar de ameaças contra os que 
continuam a trabalhar, valendo-se do poder de incluí-los nas listas de demissões e de cometer 
contra eles injustiças em menoscabo da lei”. Adiante, ressalta que esse sistema não é novo, 
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Assim, identificados os aspectos interdependentes que conectam os 

riscos psicossociais (de cunho labor-ambiental) aos transtornos mentais 

ocupacionais, tornam-se translucidas as medidas contributivas necessárias ao 

aprimoramento da ambiência laboral, no sentido de se constituir psiquicamente 

saudável e facilitadora do bem-estar mental do laborista. 

O leque de diligências possíveis se distribui entre os atores sociais, os 

quais, dentro das respectivas competências, devem implementá-las por efeito da força 

normativa desses direitos fundamentais899. Ao empreendedor/empregador/tomador 

dos serviços de forma diferente não se opera, no entanto, merece ser elevado, no 

particular, o importante papel que se lhe faz conferido pela Constituição da República 

ao convocá-lo a exercer a livre iniciativa investido da função socioambiental, 

concebida num espaço jusfilosófico pós-positivista estruturado sob paradigma do 

Estado Social e Democrático de Direito, atualmente conformadora da propriedade. 

A gestão lícita do meio ambiente do trabalho, no que diz aos riscos 

psicossociais, imprescinde da estrita observância do conjunto tutelar jusambiental e 

aos preceitos normativos de proteção e promoção da saúde mental, tanto que, caso 

assim não se conduza, um aparato de responsabilidade incide para que os valores 

últimos humanísticos sejam efetivados. 

Desta maneira, envolto pelo arcabouço jurídico-sistemático – composto 

pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal de 1988 

– guardião dos direitos à saúde mental e ao meio ambiente psicologicamente hígido, 

o gestor deve ativar-se na implantação de mecanismos eficazes à identificação dos 

riscos psicossociais para, então, executar medidas gerenciais destinadas à 

conversão desses fatores à legítima função promotora do desenvolvimento 

competencial do trabalhador, à consolidação da segurança contratual, ao 

                                                           
enquanto imposição da iniquidade, da injustiça e do sofrimento por meio de relações de 
dominação no decorrer da história; entretanto, agora, notabiliza-se por impregnar essas práticas 
lesivas com o sentido de normalidade, por concebê-las razoáveis e justificadas, realistas e 
racionais, identificando este modelo como aquele a ser seguido. “A novidade, portanto, é que um 
sistema que produz e agrava constantemente adversidades, injustiças e desigualdades possa 
fazer com que tudo isso pareça bom e justo. A novidade é a banalização das condutas injustas 
que lhe constituem a trama”. DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. 7. ed. 
Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 139. 

899  Como registrado neste capítulo, pesquisas dirigidas nessas áreas cooperam com o exercício da 
atividade regulatória da administração pública, viabilizando, por exemplo, a elaboração de NR 
específica e o atuar fiscalizatório. No campo do agir coletivo, sindicatos e outras entidades 
profissionais, além dos próprios operadores do direito, podem, assimilando esse conteúdo, 
encontrar auxílio no labutar do processo negocial de normas coletivas ou em contendas judiciais. 
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empoderamento da sua subjetividade pela superação das resistências com o devido 

reconhecimento, à composição de uma identidade funcional emancipatória e, ao 

mesmo tempo – pelo sentimento de pertencimento –, inclusiva. 

Mecanismos de gestão democrática, viabilizando a participação 

substantiva dos trabalhadores no processo decisório relativo ao gerenciamento dos 

mecanismos de superação aos obstáculos existentes, a concessão de autonomia 

contributiva ao laborista de modo a promover sua integração ao grupo e à atividade, 

o exercício efetivo do direito à informação, a celebração de contratos mais 

duradouros e com claras perspectivas de progressão na estrutura da empresa e 

medidas de controle da monotonia das tarefas são instrumentos acessíveis, 

possíveis de implementação, os quais adequam os riscos psicossociais de modo a 

serem ferramentas de desenvolvimento da subjetividade, consideradas as 

dimensões individual e coletiva, e não desencadeadoras do sofrimento patológico900. 

Para a problemática dos transtornos mentais ocupacionais relacionados 

aos riscos psicossociais laborais, que envolve o propiciar de um estado de bem-

estar mental e um ambiente laboral psiquicamente saudável, as medidas propostas, 

portanto, denotam o sentido condutor exigido do gestor no estágio hodierno de 

ordenação dos direitos humanos e fundamentais no Estado Brasileiro. 

 

 

  

                                                           
900 Exposição mais detalhada desses mecanismos é desenvolvida no tópico 5.4.2 do capítulo IV desta 

pesquisa. 
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