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RESUMO 

Hodiernamente, a questão ambiental assume dimensão geral e ilimitada, no que concerne 

a espaço físico, uma vez que há em qualquer lugar o direito subjetivo ao ambiente 

saudável e equilibrado. Inclui-se, sem sombra de dúvidas, no meio ambiente geral, o meio 

ambiente do trabalho. A Ação Civil Pública já nos é familiar, como instrumento de 

proteção de direitos difusos, quais sejam, relativos ao meio ambiente, direitos do 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

e por infrações à ordem econômica. No entanto, surgem correntes no sentido de admitir a 

propositura da Ação Civil Pública em se tratando de interesses metaindividuais, 

caracterizados pela indisponibilidade ou homogeneizados pela origem comum, como por 

exemplo, o direito ao meio ambiente do trabalho saudável e equilibrado. Daí se infere que 

a proteção se dará às Normas sobre segurança, saúde e medicina no trabalho. Indiscutível 

é a titularidade do Ministério Público, constitucionalmente autorizado para atuar em 

defesa da sociedade, nas hipóteses elencadas no art. 1º da Lei nº 7.347/85. No entanto, 

ainda se discute acerca da legitimidade do Ministério Público do Trabalho para a 

propositura da Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente do trabalho. Parece-nos 

admissível, diante da análise da Lei Orgânica do Ministério Público em consonância com 

o art. 127, da CF. Discussão semelhante se dá no âmbito da competência funcional para  

apreciar tais questões: se das Varas do Trabalho ou originariamente dos Tribunais do 

Trabalho. Têm-se entendido que mesmo em se tratando de dissídios coletivos, o 

processamento da Ação Civil Pública se daria nas Varas do Trabalho e não nos Tribunais, 

pois as hipóteses de julgamento colegiado são excepcionais e não ampliativas. Tal 

posicionamento vem recebendo reiteradas guaridas Jurisprudenciais. Corroborando com o 

entendimento de que o dano ambiental é indenizável materialmente e moralmente, o dano 

sofrido pelo empregado no ambiente do trabalho, por ferir direito fundamental, também 

será, devedo ser o infrator responsabilizado por prejuízos à valores transindividuais.  

Louvável que os operadores do direito, na busca pela preservação dos direitos e garantias 
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fundamentais, disciplinem a convivência do homem moderno em termos mais extensos e 

intensos, de forma que proteção à qualidade de vida se dê em todos os ambientes. Trata-

se de imperativo de sua própria sobrevivência enquanto ser vivo.  
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ABSTRACT 

The Citizen Public action is already familiar, as a protection of the rights diffused , about 

the half environment , consumer rights , the assets & rights artistic valuable, esthetic , 

historical turístico & paisagístico & and infractions to economic order. However , there 

are currents efforting to accept the Citizen Public action over metaindividuais interests , 

featured of indisponibilidade by common origin, like e.g., the right of and healthy & 

poised work environment. From this we can understand that the protection will be about 

safety, health and medicine norms at work.Unarguable is the ownership of the Public 

Ministry, autorized by supreme law to act in defense of society  (see first article of Law 

number 7.347/85). However, there is stiil a discussion about Work Public Ministry if can 

use Citizen Public action in defense of work environment. We think it is possible after 

read the Organic Law of Public Ministry , combinated with article 127, Supreme 

Law.There is a similar discussion into the functional ability to appreciate these questions 

: if it for Work Sections or Work Supreme Courts. Generally understands even on 

collective agreement employment , the processing of the Citizen Public should be on 

Work Section, not in Work Supreme Courts, because only the question to be solved in 

Work Supreme Courts are skilled.So, we think that enviroment damage must be 

materially and morally reparated to damage sofred by the employed on work enviroment, 

so the employer must be responsibilized.Praiseworthy that law operatorst, trying to keep 

the preservation of rights and fundamentals guarantees, discipline the acquaintance of the 

modern man in terms more extensive and intense, where the potectiont of a healthy life 

occur into the environment work.   The environmental question takes on ilimited 

dimension about the physical space, since that anywhere there is a subjective right about 

the environment healthy and poised. It includes, logically, the work environment. 

 

KEYWORDS: CRIMINAL ACTION – ENVIRONMENT - PAIN AND SUFFERING. 



 

 

SUMÁRIO:1. Considerações preliminares; 2. Histórico e evolução da ação civil pública; 

3. Interesses difusoi, coletivos e individuais homogêneos; 4. Interesses difusos na Justiça 

do Trabalho; 5. Objeto e natureza jurídica; 6. Legitimidade concorrente; 7. Competência 

material e funcional; 8. Iindisponibilidade da Ação Civil Pública; 9. Hipóteses de 

cabimento da Ação Civil Pública Trabalhista; 10. Diferença entre Ação Civil Pública e 

Ação Coletiva; 11. Dano Moral em razão do Direito Difuso; 12. Considerações  Finais; 

Referências. 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O Direito Trabalhista originou-se a partir das inúmeras lutas da classe 

trabalhadora contra os desmandos dos empregadores. Têm-se o Direito do Trabalho como 

protecionista ao trabalhador, tendo em vista que toda a sorte de arbitrariedades foram 

praticadas contra os mesmos por inúmeras décadas, impostas principalmente pela 

estrutura capitalista desenvolvida a partir da Revolução Industrial do século XX.  

Os trabalhadores por muitos anos foram aviltados em sua dignidade, 

juridicamente  desamparados, necessitando de guarida do Poder Judiciário. Essa guarida 

se deu com a intervenção do Estado no domínio econômico, de forma a manter o 

equilíbrio entre as relações entre patrões e empregados, vez que ensejou o surgimento da 

sociedade de massa, com interesses de natureza coletiva. 

Ao Direito Processual coube, então, encontrar meios adequados para 

proporcionar uma resposta rápida e eficaz às lesões típicas deste novo modelo de 

sociedade emergente, atendendo, assim, aos nominados interesses difusos e coletivos, já 

que o processo, como instrumento da função jurisdicional do Estado, tem, ou pelo menos, 

deve ter sempre por escopo a restauração da paz social, quando conturbada por conflitos 

de interesses. 

Acerca da Ação Civil em matéria trabalhista, teceremos a seguir, algumas 

considerações: 

O Direito do Trabalho dentro da Ciência do Direito, preocupou-se com as 

relações entre empregados e empregadores, tutelando dissídios coletivos de forma 

diferenciada e preferencial. O fez e faz visando a minimização dos efeitos disseminados e 



arraigados na sociedade, quanto aos conflitos de massa havidos no século XX. , reclama 

novos instrumentos legais capazes de solucioná-los. 

 Para tanto, tencionou uma melhor instrumentalização e democratização de 

novos instrumentos capazes de tornar as tutelas jurisdicionais efetivas e eficazes. E o 

melhor instrumento para a defesa de interesses individuais e coletivos, sem dúvidas é a 

Ação Civil Pública. 

 

2 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA       

 

A Ação Civil Pública tem sua matriz na class action americana, da qual derivam 

também a action d’intérêt publique francesa, a representative action inglesa e o 

Odhasionprozess alemão. 

A class action americana trata-se de um processo iniciado numa corte estadual 

ou federal por um grupo de pessoas com o mesmo interesse legal, tornando mais prática a 

solução do litígio, especialmente nas questões de direito do consumidor, nas quais o 

interesse meramente individual é pequeno demais para empolgar uma ação individual. 

Para proteger, no entanto, os interesses individuais dos representados pela associação que 

promove a ação, a Suprema Corte americana estabeleceu regras restritivas ao uso da class 

action, ao julgar dois leading cases em 1973 e 1974, concernentes à alçada com base na 

estimativa da lesão individual e a cientificação dos potenciais lesados. 

No Brasil, o primeiro texto legal a dispor sobre a Ação Civil Pública foi a Lei 

Complementar Federal 40, de 14 de dezembro de 1981, antiga Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público. No entanto, a Ação Civil Pública não foi o primeiro instrumento de 

defesa dos interesses difusos no Brasil, tendo em vista a instituição da ação popular, 

disciplinada pela Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Processualmente, a Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 1943, já trazia 

em seu bojo, a possibilidade de instauração do dissídio coletivo perante a Justiça do 

Trabalho, pelos sindicatos, pela Presidência do Tribunal do Trabalho e pela Procuradoria 

da Justiça do Trabalho (Ministério Público do Trabalho). 

 No entanto, buscava-se um instrumento para tutelar de modo mais eficiente os 

interesses difusos. 

 A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu art. 129, III, veio a admitir a 

defesa de "outros interesses difusos e coletivos" não elencados expressamente, o que fez 

ressuscitar o dispositivo anteriormente vetado. Assim, a Lei 8.078/90, ao instituir o 



Código de Defesa do Consumidor, deu ao inciso IV do art. 1º da Lei da Ação Civil 

Pública a sua redação originalmente aprovada pelo Congresso Nacional, o que permite 

incluir os interesses difusos e coletivos de natureza trabalhista entre aqueles passíveis de 

serem esgrimidos através desse instrumento processual.  

 

3 INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

Faz-se necessário, para entender o instituto da Ação Civil Pública, e 

especialmente a Ação Civil Pública no âmbito da Justiça do Trabalho, entender a 

definição e distinguir o que seja interesse individual homogêneo, interesse coletivo e 

interesse difuso. 

Para Hely Lopes Meirelles: 

 

A Ação Civil Pública é o instrumento processual adequado para 

reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico e por infrações da ordem econômica (art. 1º), 

protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade1.  

 

Vejamos a diferença existente entre as espécies de Interesse: individual 

homogêneo é todo aquele interesse decorrente de origem comum – Lei nº 8.078/90, art. 

81, III), isto é, aquele interesse cujo titular é perfeitamente identificável e cujo objeto é 

integralmente divisível e cindível; “coletivos seriam interesses afetos a vários sujeitos 

não considerados individualmente, mas sim por sua qualidade de membro de 

comunidades menores ou grupos intercalares, situados entre o indivíduo e o Estado, no 

dizer de Celso Ribeiro Bastos” e difuso pode ser conceituado como sendo todo aquele 

interesse de cunho transindividual, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 

jurídica básica" – Lei nº 8.078/90, art. 81, II. 

Dessa definição legal, concluímos que nos interesses difusos, ao contrário dos 

interesses coletivos, inexiste um vínculo jurídico entre os seus titulares, mas, tão somente 

um liame alicerçado em uma situação de fato. 
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4 INTERESSES DIFUSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO         

 

Tratando-se de Interesse Difuso, dizemos que é a espécie de interesse 

metaindividual, predominando interesses de natureza genérica, de impossível 

determinação, disperso na organização produtiva como um todo. Tal interesse pode 

pertencer à qualquer associação, constituída há um ano, ainda que sem natureza sindical, 

desde que os representados pela associação, uma vez que indeterminados, estejam ligados 

entre si por uma mera circunstância de fato, caracterizando-se pela indeterminabilidade 

dos sujeitos e pela indivisibilidade do seu objeto. 

Há a predominância do interesse geral, não podendo ser especificado o 

individual. A indeterminabilidade torna-se característica fundamental do interesse difuso.  

 

5 OBJETO E NATUREZA JURÍDICA 

 

A Ação Civil Pública, com a Carta Magna de 1988, adquiriu status 

constitucional de meio processual adequado não só no tocante aos já citados interesses, 

como também, num sentido mais amplo, aos interesses sociais e individuais indisponíveis 

– CF, art. 127, caput, como  à proteção ao patrimônio artístico e cultural. 

No tocante ao objeto, no ensinamento de Helly Lopes Meirelles, a  

 

Ação Civil Pública não se presta a amparar direitos individuais 

(outros, que não delimitados ou especificados, pelo ordenamento 

jurídico pátrio), nem se destina à reparação de prejuízos causados 

a particulares pela parte, conduta, comissiva ou omissiva do réu.2  

 

 

Entende-se, a partir daí que a natureza jurídica da Ação Civil Pública, é de ação 

pública de caráter civil, estando sujeita, enquanto tal, às garantias e pressupostos 

processuais inerentes a toda ação. Têm-se como uma ação pública protetiva dos  

interesses metaindividuais.             
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6 LEGITIMIDADE CONCORRENTE     

 

Têm legitimidade para propor a Ação Civil Pública, na Justiça do Trabalho, 

tanto o Ministério Público do Trabalho – CF, art. 129, III, quanto os Sindicatos – CF, art. 

129, 1º; art. 8º, III, sendo que a Lei nº 7.347/85, art. 5º, também confere essa legitimidade 

aos entes públicos.  Trata-se, portanto, de hipótese típica de legitimidade concorrente, em 

que o enfoque de atuação é, no entanto, distinto, pois, enquanto o Ministério Público do 

Trabalho defende a ordem jurídica protetiva do trabalhador, os Sindicatos defendem os 

trabalhadores protegidos pelo ordenamento jurídico-laboral. 

Dessa forma, em face do disposto no § 1º, do art. 129 da Constituição Federal, 

não há como se sustentar, invocando-se o art. 83, III, da Lei Complementar nº 75/93, que 

a legitimidade para propor Ação Civil Pública seria exclusiva do Ministério Público e, 

muito menos, que estaria limitada à defesa de interesses coletivos. 

A atual Carta Magna, no art. 5º, XXI e LXX, ampliou significativamente o leque 

dos legitimados a propor a Ação Civil Pública (legitimados ativos), uma vez que passou a 

abranger associações comunitárias e/ou profissionais não-estatais que demonstrem, de 

forma inequívoca, interesse legítimo na ação, desde que preenchidos determinados 

pressupostos: associação constituída há pelo menos um ano e que inclua a proteção e 

preservação dos interesses difusos no campo de seus objetivos institucionais.  

Tratando-se de entes de Direito Público Interno, em qualquer nível da hierarquia 

das esferas de poder (federal, estadual ou municipal), estes são, também, legitimados para 

propor a Ação Civil Pública, em conformidade com o disposto no art. 12, incs. I e II, da 

Lei dos Ritos vigente. 

            

7 COMPETÊNCIA MATERIAL E FUNCIONAL 

 

O foro para proposição da Ação Civil Pública, assim como de suas medidas 

cautelares, é o local da lesão ao interesse tutelado, tendo em vista a facilidade na 

produção de  provas, materiais ou testemunhais, perícias, etc. 

A competência para processamento da Ação Civil Pública é de natureza 

funcional (Lei nº 7.345/85, art. 2º), e, portanto, absoluta e improrrogável. Ressalte-se que 

se houver hipótese de lesão ou ameaça de lesão aos interesses tutelados em mais de uma 

Comarca, qualquer uma das Comarcas é competente no que tange ao processamento e 

julgamento da Ação Civil Pública, desde que tenha havido a prevenção. Logo, resta claro 



que a Vara do trabalho é competente para conhecer, instruir e julgar a ação em comento, 

ressaltando que o TRT, no que tange a competência originária constituem exceção não 

aplicando desta forma via analogia.         

       

8 INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

 

A Ação Civil Pública é indisponível. Os entes com legitimação extraordinária 

não podem transigir, renunciar ou desistir da ação, uma vez que não são os titulares dos 

interesses ou direitos materiais que estão a defender judicialmente. E o Ministério 

Público, embora o artigo 81 do Código de Processo Civil lhe atribua os mesmos direitos e 

ônus das partes, não se submete a estes, tampouco à obrigatoriedade de prestar 

depoimento pessoal, à condenação em custas e honorários advocatícios, além da ação não 

estar sujeita à reconvenção. O artigo 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85 impõe ao Ministério 

Público a assunção da titularidade ativa da ação quando esta for abandonada por 

associação legitimada, incumbência que se faculta às demais pessoas jurídicas nomeadas, 

extraordinariamente legitimadas.   

Quanto à Ação Civil Pública Trabalhista, é preciso inicialmente ponderar que a 

Lei nº 7.347/85 não faz qualquer alusão expressa à defesa dos interesses difusos e 

coletivos relacionados às relações trabalhistas. No entanto, no ordenamento jurídico 

brasileiro, não existe um diploma legal específico sobre a Ação Civil Pública Trabalhista, 

como ocorre, por exemplo, com a Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Ação Civil Pública 

para a defesa dos direitos de portadores de necessidades especiais, com a Lei 7.913/89, 

que disciplina a Ação Civil Pública para apuração de responsabilidade por danos 

causados aos investidores no mercado de capitais e com a Lei 8.069/90, que dispõe sobre 

a Ação Civil Pública para proteção dos interesses difusos e coletivos das crianças e dos 

adolescentes. 

Nem por isso, no entanto, estão os interesses coletivos, em sentido lato, neste 

compreendidos os interesses difusos, coletivos stritu sensu e individuais homogêneos 

decorrentes das relações laborais, fora do âmbito de proteção da Ação Civil Pública, 

mesmo porque, é exatamente na seara trabalhista que se concentram os conflitos de 

interesses coletivos mais latentes da chamada sociedade de massas. 

Depreende-se que seja verdadeira a afirmação por análise da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 1943, que, trouxe a 

preocupação com os direitos metaindividuais.  Para Nelson Nery Junior, a Ação Civil 



Pública nada mais representa, do que uma "forma de defesa na Justiça do Trabalho, de 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos", não sendo no entanto, uma nova 

espécie de Ação Civil. 

 A partir da instituição da Ação Civil Pública houve um acirrado embate sobre a 

possibilidade de seu ajuizamento na Justiça do Trabalho. Hodiernamente,  com 

supedâneo no inc. III, do art. 83 da Lei Complementar nº 75/93, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência brasileiras  são unânimes no que tange ao entendimento de que é cabível 

Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho quando os direitos trabalhistas difusos e 

coletivos, previstos em nosso ordenamento jurídico, forem violados ou estejam 

ameaçados de lesão. 

 

9 HIPÓTESES DE CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA 

 

Verifica-se a propositura da Ação Civil Pública Trabalhista nas seguintes 

hipóteses: 

 

a) Ação civil pública com o objetivo de eliminar eventuais causas de acidente do 

trabalho nos locais de trabalho; 

 

b) Ação civil pública visando à proteção do meio ambiente de trabalho ou a 

punição de lesões ao meio ambiente laboral e 

 

c) Ação civil pública para apurar responsabilidade oriunda de greve abusiva. 

 

A competência para apreciar a Ação Civil Pública Trabalhista é, ainda hoje, 

matéria longe de estar totalmente pacificada em sede doutrinária quanto em sede 

jurisprudencial laboral. 

Têm-se uma primeira corrente que sustenta a tese de que a competência 

originária para apreciar e julgar a Ação Civil Pública Trabalhista é da Vara do Trabalho 

ou do Juiz de Direito investido em jurisdição trabalhista, enquanto que a segunda sustenta 

a tese de que a Ação Civil Pública Trabalhista é de competência originária dos Tribunais 

Regionais ou do TST, caso o litígio seja em âmbito regional ou nacional. Nesse caso ,não 

se poderá entender que os efeitos da sentença, prolatados em Ações Civis Públicas, 

restrinjam-se à área territorial da jurisdição do seu prolator, mesmo porque, continua em 



vigência o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável consoante artigo 21 da 

Lei nº 7.347/85.     

 

10 DIFERENÇA ENTRE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO COLETIVA    

 

Em se tratando de Ação Civil Pública no processo do trabalho, difícil é fazer-se 

a  distinção entre Ação Coletiva destinada à persecução de melhorias nas condições 

laborais e notadamente compulsória, visto que a Ação Civil Pública Trabalhista também 

preocupa-se com a defesa de interesses ou direitos coletivos não oriundos da relação 

jurídica de trabalho. 

A Ação que o portador de legitimação extraordinária propuser ou será civil para 

a defesa de interesses ou direitos nascidos das relações da ordem civil entre as pessoas, 

individuais ou coletivas, ou será uma Ação para a defesa de interesses ou direitos 

nascidos das relações havidas entre o capital e o trabalho, ou seja, trabalhistas 

disciplinadas pela legislação do trabalho. 

Os sindicatos preponderam na atuação em Ações Coletivas chamadas de 

dissídios coletivos representando a expressão da categoria. 

Já o Ministério Público, conforme disposto no art. 5º, § 1º, da Lei 7.347/85: se 

não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, visto 

que a  atuação do membro do Ministério Público do Trabalho no terreno da Ação Civil 

Pública Trabalhista, portanto, é sempre obrigatória, já que se não ajuizar a ação, deverá 

intervir no processo compulsoriamente na qualidade de custus legis, protetor 

constitucional da ordem jurídica trabalhista. 

                  

11 DANO MORAL EM RAZÃO DO DIREITO DIFUSO 

 

O que observamos é que o nosso Ordenamento Jurídico não protege apenas os 

valores morais individuais, mas os valores morais coletivos, pois o que pretendemos 

provar é a existência de um dano superior, ou seja, aquele que afeta de forma exclusiva os 

titulares do direito difuso.  

Muito embora o assunto sobre danos morais coletivo seja inovador, a verdade é 

que já foi expressamente tratada na Lei de 11 de setembro de 1990. 

Ressaltamos que, o dano moral individual, em nenhum momento pode ser 

confundido com o dano moral ambiental que entendemos ser difuso por excelência. 



Logo, posto que o direito ao meio ambiente é difuso, uma vez que estamos diante de um 

bem de uso comum do povo, se privarmos os titulares desse bem, estaremos diante do 

verdadeiro dano ambiental. 

A Lei 7.347/85, com a nova redação dada pela Lei 8.884/94, no seu art. 1º que    

Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 

popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados: I – ao meio ambiente;...IV – a qualquer 

outro interesse difuso ou coletivo”. (grifo nosso). 

 

 

Entende-se que tal dispositivo, consagrou a reparação do dano coletivo ou 

difuso, inclusive o não patrimonial. 

Assim, é notório que a coletividade tem pleno direito de exigir a reparação do 

dano que venha sofrer, sejam eles de ordem patrimonial ou não, toda vez que houver 

lesão a um interesse difuso, principalmente quando estivermos frente de um direito 

fundamental da pessoa humana, como ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Tal entendimento ocorre quando diante de um prejuízo ambiental, a sociedade 

pode ser afetada quanto aos seus valores eminentemente imateriais, ou seja, aquele que 

diz respeito ao sentimento coletivo de desapreço, como à angústia, à intranqüilidade por 

ele causados. 

O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, incs. VI e VII prevê 

o dano extrapatrimonial tanto na hipótese de violação de direitos individuais, quanto 

coletivos e difusos. 

Portanto, sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

considerado essencial a dignidade social humana, evidente que, a diminuição da 

qualidade de vida diante de uma degradação ambiental, causa danos irreversíveis à 

coletividade. Logo, este, para nós é o dano moral passível de indenização. 

           

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A humanidade como um todo, ao longo dos tempos, vêm evoluindo. Muitas 

coisas foram surgindo para facilitar a sua sobrevivência em sociedade. O homem viu o 

desenvolvimento das técnicas e tecnologias. A cada ano vêm descobrindo novas formas 

de crescimento, seja econômico, seja social. O mundo globalizado de hoje pede essa 



constante reformulação e essa corrida contra o tempo e contra as adversidades. 

Essa desenfreada luta pela quebra de obstáculos inerentes a todo e qualquer 

processo em sociedade, tem feito com que esse homem “inteligente” em se tratando da 

descoberta de máquinas e equipamentos, esqueça de valorizar o espaço onde se encontra 

para que possa elaborar suas criações. 

O meio ambiente, nesses longos anos de “desenvolvimento”, tem sido 

esquecido, ou melhor, negligenciado por todos aqueles que nele encontram-se inseridos. 

O que não se observa que, como parte de um contexto, o homem sofrerá consequências 

que advenham da degradação desse ambiente. Igual situação ocorre quanto ao meio 

ambiente do trabalho. 

Em virtude de a questão ambiental ter assumido dimensão geral e ilimitada, no 

que concerne a espaço físico, uma vez que há em qualquer lugar o direito subjetivo ao 

ambiente saudável e equilibrado, inclui-se, sem sombra de dúvidas, no meio ambiente 

geral, o meio ambiente do trabalho. 

A Ação Civil Pública já nos é familiar, como instrumento de proteção de direitos 

difusos, quais sejam, relativos ao meio ambiente, direitos do consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações à 

ordem econômica. No entanto, surgem correntes no sentido de admitir a propositura da 

Ação Civil Pública em se tratando de interesses metaindividuais, caracterizados pela 

indisponibilidade ou homogeneizados pela origem comum, como por exemplo, o direito 

ao meio ambiente do trabalho saudável e equilibrado. Daí se infere que a proteção se dará 

às Normas sobre segurança, saúde e medicina no trabalho. 

Indiscutível é a titularidade do Ministério Público, constitucionalmente 

autorizado para atuar em defesa da sociedade, nas hipóteses elencadas no art. 1º da Lei nº 

7.347/85. No entanto, ainda se discute acerca da legitimidade do Ministério Público do 

Trabalho para a propositura da Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente do 

trabalho. Parece-nos admissível, diante da análise da Lei Orgânica do Ministério Público 

em consonância com o art. 127, da CF.  

Discussão semelhante se dá no âmbito da competência funcional para  apreciar 

tais questões: se das Varas do Trabalho ou originariamente dos Tribunais do Trabalho. 

Têm-se entendido que mesmo em se tratando de dissídios coletivos, o processamento da 

Ação Civil Pública se daria nas Varas do Trabalho e não nos Tribunais, pois as hipóteses 

de julgamento colegiado são excepcionais e não ampliativas. Tal posicionamento vem 

recebendo reiteradas guaridas Jurisprudenciais. 



Corroborando com o entendimento de que o dano ambiental é indenizável 

materialmente e moralmente, o dano sofrido pelo empregado no ambiente do trabalho, 

por ferir direito fundamental, também será, devedo ser o infrator responsabilizado por 

prejuízos à valores transindividuais. 

Louvável que os operadores do direito, na busca pela preservação dos direitos e 

garantias fundamentais, disciplinem a convivência do homem moderno em termos mais 

extensos e intensos, de forma que a proteção à qualidade de vida se dê em todos os 

ambientes. Trata-se de imperativo de sua própria sobrevivência enquanto ser vivo, para a 

construção de um futuro mais próspero e seguro.  
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