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“Precisamos de esquemas de interpretação que nos façam (…) repensar a 

novidade que nos atropela e que nos permitam viver e atuar com ela.” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar as alterações da sociedade 

contemporânea, as consequências da globalização, o surgimento do risco e a 

necessidade de aplicação do pensamento complexo. Com o início da tomada de 

consciência por parte da sociedade, foram reconhecidos direitos e protegidos 

direitos de extrema importância social como os direitos difusos e coletivos, os 

direitos humanos e o direito ambiental. Partindo da premissa da tomada de 

consciência da sociedade, foram analisados os aspectos relativos à 

sustentabilidade e a necessidade de sua aplicação no mundo contemporâneo. Em 

relação à organização do trabalho, foram abordadas as influências sociais que 

culminaram na flexibilização das normas trabalhistas, o surgimento da 

terceirização e aplicação do conceito de sustentabilidade inclusive no meio 

ambiente do trabalho de empresas prestadoras de serviços terceirizados. 

 

Palavras-chave: Sociedade contemporânea – Sustentabilidade - Flexibilização – 

Terceirização – Meio ambiente do trabalho. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the changes in contemporary society, the 

consequences of globalization, the emergence of risk and the need for applying 

complex thinking. With the onset of awareness on the part of society, rights of 

extreme social importance have been recognized and protected such as the 

diffuse and collective rights, human rights and environmental law. Assuming the 

awareness of society, were analyzed aspects related to sustainability and the need 

for its application in the contemporary world. Regarding the organization of work 

were addressed social influences that led to the relaxation of labor standards, the 

rise of outsourcing and application of the concept of sustainability including the 

working environment of companies providing outsourced services. 

 

Keywords: Contemporary Society - Sustainability - Flexibility - Outsourcing – 

Work environment. 
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INTRODUÇÃO 

 
A compreensão do tema sustentabilidade no meio ambiente do trabalho e 

da terceirização requer a análise da evolução da sociedade contemporânea, por 

esta representar a reação consciente aos efeitos nocivos gerados pelo ritmo 

acelerado de mudanças, pelas transformações sociais de reflexos globais, pela 

necessidade de diversas fontes de energia, pela degradação ambiental e pelo 

trabalho intenso e desmedido para atender aos interesses da produção acelerada. 

 Como consequência dos eventos narrados, desencadeou-se o período 

denominado de sociedade de risco, caracterizado pela ocorrência de fatos 

incontroláveis, imprevisíveis, imensuráveis e de ações invisíveis, atingindo o lucro, 

a saúde, a propriedade e os bens indistintamente, de toda a civilização sem 

fronteiras. 

 O progresso desenfreado decorrente do desenvolvimento econômico 

acelerado ocasionou, além do trabalho humano extenuante e da devastação 

ambiental, o individualismo e a inversão de valores, privilegiando o econômico 

ante o moral e o ético. 

 A tomada da consciência coletiva foi a reação ao progresso cego. Os 

direitos difusos e coletivos trouxeram a discussão ao culto à divindade, ao direito 

à liberdade e ao direito ao meio ambiente equilibrado, como elemento 

fundamental. 

 O meio ambiente do trabalho deve, desta maneira, garantir a sadia 

qualidade de vida ao trabalhador, considerado sua integridade sob o aspecto 

físico, moral, social e econômico. A convivência contínua e simultânea entre todos 

os bens citados conduz à sustentabilidade. 

 A sustentabilidade no meio ambiente do trabalho foca o aspecto social, 

econômico e ambiental e diz respeito às condições que propiciem qualidade de 

vida ao trabalhador, como nível razoável de emprego, jornada normal de trabalho, 

remuneração que atenda às suas necessidades e as da sua família, observância 

às normas de higiene e segurança, dentre outras. 

 O presente trabalho abordou os contornos necessários do conceito da 

sustentabilidade para discutir e analisar em que medida as empresas que se 

intitulam autossustentáveis, gozam realmente desse “status”.  
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 Em meio ao acelerado desenvolvimento econômico que atende à redução 

dos custos da produção, ao enxugamento da estrutura empresarial e ao aumento 

do lucro, parte das atividades das empresas foram repassadas para outras 

empresas, ditas terceirizadas, situação que suscita novas questões para a 

verificação da sustentabilidade no meio ambiente de trabalho, em razão da 

precariedade do trabalho. 

 A terceirização, basicamente, é a transferência de atividades secundárias 

de suporte, ou seja, atividade-meio, permanecendo a empresa com a atividade 

principal ou atividade-fim, prevista no seu contrato social. Com as alterações no 

processo produtivo, a delimitação dos conceitos de atividade-fim e atividade-meio, 

por si só inexatos, tornou-se ainda mais difícil. Fruto da flexibilização das normas 

trabalhistas, para atender interesses econômicos e sociais, garantindo apenas, os 

direitos mínimos ao trabalhador. 

 Nesse passo, no que toca à flexibilização, o direito do trabalho atua como 

limite entre os interesses econômicos e os sociais para conferir garantias, mesmo 

que mínimas, ao trabalhador terceirizado. 

 Muitas vezes a empresa contratante de serviços terceirizados pode até 

mesmo manter um meio ambiente do trabalho sadio em sua estrutura principal, 

mas se o meio ambiente do trabalho de suas empresas terceirizadas for 

deplorável, pode ela ser considerada uma empresa sustentável? 

 Para prevalecer a dignidade humana, a terceirização deve compartilhar 

com os conceitos de sustentabilidade e do meio ambiente, nele incluído o do 

trabalho. 

 O homem alcança proteção ampla contra os desmandos econômicos 

porque o meio ambiente está constitucionalmente resguardado e o ser humano 

faz parte do contexto ambiental. É no princípio da prevenção que a proteção ao 

homem se dá de forma mais plena. 

 Na expressão crescimento econômico deve ser acrescido ao seu vocábulo 

“ecodesenvolvimento”, pois a compatibilidade das condições ecológicas, 

econômicas sustentáveis e sociais aumentam as chances do sucesso global. 
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CAPÍTULO 1 – Sociedade contemporânea 

 
1.1 Breves considerações acerca da sociedade contemporânea 

 
Especialmente as teorias marxistas utilizam a idéia de que o 

desenvolvimento da história humana não ocorre de maneira linear e homogênea, 

sendo certo que na evolução da sociedade ocorrem diversas descontinuidades1. 

Neste trabalho, assim como adotado por Anthony Giddens, o conceito de 

descontinuidade não estará relacionado ao materialismo histórico e não terá o 

condão de abranger a totalidade da história humana, mas terá a finalidade de 

indicar alguns pontos de transição específicos, responsáveis por apresentar o 

panorama social atual2. 

 A modernidade surgiu na Europa, no início do século XVII, e trouxe consigo 

um novo estilo de vida, novos costumes e uma nova organização social, que 

rapidamente tornaram-se tendências mundiais, alterando a ordem social 

tradicional de uma maneira profunda e sem precedentes. Desta maneira, tanto em 

sua extensão quanto em sua intensidade, as mudanças foram extremamente 

significativas3. 

 De acordo com o mesmo autor, sob a análise de extensão, as mudanças 

trazidas pela modernidade estabeleceram formas de interconexão social que 

abrangem todo o globo. Com relação à intensidade, as mudanças alteraram as 

mais íntimas e pessoais características da existência humana4. 

Apesar das abruptas situações de descontinuidade ocorridas na transição 

da sociedade para a modernidade, é necessário esclarecer que a ruptura não 

atingiu integralmente todas as características sociais, eis que alguns institutos 

ainda guardam continuidade entre o tradicional e o moderno5. 

Uma das primeiras características que demonstra a descontinuidade da 

ordem social tradicional para a ordem moderna é o ritmo da mudança, uma vez 

que as transformações modernas ocorrem com uma rapidez extrema, jamais vista 

                                                
1 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 13. 
2 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 14. 
3 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 14. 
4 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 14. 
5 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 14. 
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nas civilizações tradicionais6. 

 A segunda característica da descontinuidade é apresentada pelo escopo 

da mudança, que está relacionado com a interconexão mundial que as 

transformações sociais atingiram todo o globo7. 

 A terceira delas está relacionada à natureza intrínseca das instituições 

modernas, tendo em vista que algumas formas sociais, como o estado-nação, a 

necessidade de fontes de energia, transformação em mercadorias de produtos e 

o trabalho assalariado, não estavam presentes nos períodos históricos 

anteriores8. 

 Percebe-se que modernidade proporcionou oportunidades para os seres 

humanos gozarem de uma experiência mais segura e gratificante do que as 

encontradas nos sistemas sociais anteriores. Em contrapartida, a modernidade 

trouxe consigo um lado sombrio que começou a ser descoberto no final do século 

XX9. 

 

 

1.2 Observações dos sociólogos clássicos a respeito da modernidade 

 
Os fundadores clássicos da sociologia, em geral, enfatizaram as 

oportunidades que a modernidade poderia proporcionar. Marx e Durkheim 

analisaram a era moderna como uma era turbulenta, porém, acreditavam que os 

benefícios trazidos com a modernidade iriam superar os malefícios. Até mesmo 

Karl Marx relatou que a luta de classes seria o ápice do conflito existente no 

capitalismo, mas acreditava no posterior surgimento de uma sistema social mais 

humano. Por sua vez, Émile Durkheim, acreditava que o industrialismo seria 

responsável pelo estabelecimento de uma vida social mais harmoniosa e 

gratificante10. 

 Considerado o sociólogo clássico mais pessimista, Max Weber relatou que 

o progresso material do mundo moderno seria obtido as custas da intensificação 

                                                
6 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 15. 
7 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 15. 
8 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 16. 
9 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 16. 
10 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 16-17. 



15 
 

da burocracia e da diminuição da autonomia individual11. 

 Em relação ao trabalho industrial moderno, os três sociólogos concluíram 

que os trabalhadores sofreriam consequências degradantes e que seriam 

submetidos à atividades laborais repetitivas e maçantes. No entanto, nenhum dos 

autores mencionados previu o potencial destrutivo das forças de produção em 

larga escala ao meio ambiente, tampouco há relatos de preocupações 

ecológicas12. 

 

 

1.3 A realidade conhecida no final da era da modernidade 
 

Apesar das inúmeras previsões de oportunidades e benefícios trazidos 

com a modernidade, o século XX foi marcado por inúmeros conflitos militares que 

culminaram em um número alarmante de perdas de vidas13, incluindo duas 

grandes guerras mundiais, as catástrofes de Auschwitz, Nagasaki, Harrisburg, 

Bhopal e Chernobyl14 

 Ou seja, a crença que a modernidade seria capaz de garantir uma ordem 

social feliz e segura foi desmascarada15 e outras questões jamais suscitadas 

passaram a ser discutidas, inclusive a crença que o crescimento econômico 

somente traria benefícios. 

 Nas palavras de Ulrich Beck16, foi desmistificado: 

 

o mito de que a sociedade industrial desenvolvida, com a sua 

articulação esquemática de trabalho e vida, seus setores 

produtivos, seu pensamento em categorias de crescimento 

econômico, sua compreensão científica e tecnológica e suas 

formas democráticas, constitui uma sociedade inteiramente 

moderna, o ápice da modernidade, para além do que nada de 

razoável existe que possa sequer ser mencionado. 

 

                                                
11 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 17. 
12 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 17. 
13 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 19. 
14 BECK, Ulrich. Sociedade de risc. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 7. 
15 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991, p. 19. 
16 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 14. 
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1.4 Período de transição para a pós modernidade 

 
É evidente que a era da modernidade está alcançando seu fim e uma nova 

organização da sociedade está despontando17: 

 

assim como no século XIX a modernização dissolveu a 

esclerosada sociedade agrária estamental e, ao depurá-la, extraiu 

a imagem estrutural da sociedade industrial, hoje a modernização 

dissolve os contornos da sociedade industrial e, na continuidade 

da modernidade, surge outra configuração social. 

 

Entretanto, esta mudança está acontecendo sem a ocorrência de um 

evento político específico, como uma revolução ou convocação de eleições 

democráticas, mas a sociedade pode observar que a modernidade “nos passos 

leves da normalidade, se despede do palco da história, saindo pelos bastidores 

dos efeitos secundários”18. 

A ruptura da modernidade abandona suas características e assume uma 

nova forma social, a qual é chamada por inúmeros termos, tais como sociedade 

da informação, sociedade de consumo, pós modernidade, pós modernismo, 

sociedade pós industrial19 ou então sociedade de risco20. 

 

 
1.5 Surgimento do risco 

 
Durante todo o período de implantação e desenvolvimento do sistema 

industrial a natureza jamais foi considerada, sendo subjulgada e explorada até o 

final do século XX, situação que se reflete nos tempos atuais onde é verificada a 

impotência do sistema industrial mundial diante da “natureza industrialmente 

integrada e contaminada”21. 

 O homem aprendeu que contra as ameaças da natureza externa era 

                                                
17 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 12. 
18 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 13. 
19 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 1991. p. 11 
20 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 12. 
21 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 9. 
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necessário construir cabanas que o protegessem dos fenômenos meteorológicos 

e armazenar conhecimentos. Entretanto, diante das ameaças da “natureza 

absorvida pelo sistema industrial” o homem se vê indefeso22. 

 Mas atualmente o homem se vê indefeso, não só perante as respostas 

produzidas pela natureza, mas também, devido todas as consequências advindas 

da modernidade, de modo que os perigos passaram a assombrar o cotidiano da 

sociedade. 

Consigna Ulrich Beck que a palavra-chave da contemporaneidade é o 

prefixo “pós”, que é considerada a senha para a desorientação atual e retrata “um 

passado ainda vigente” e “um futuro que já se anuncia no presente”23. 

 Como afirma Boaventura de Sousa Santos, vive-se em uma época que “há 

um desassossego no ar. Temos a sensação de estar na orla do tempo, entre um 

presente quase a terminar e um futuro que ainda não nasceu”24. 

 Na sociedade contemporânea a produção social de riqueza é 

sistematicamente seguida pela produção de riscos25, que foram originados pela 

crença incontestável no crescimento econômico e busca cega e desmedida de 

avanços tecnológicos e científicos, sem a cogitação de consequências futuras. 

 O mito da necessidade de avanços econômicos para o alcance do bem 

estar social, da extinção da miséria e da fome, que fundamentou os processos de 

modernização por algumas décadas, produziu diversos efeitos colaterais ou 

ameaças colaterais26. A civilização foi responsável pela fabricação dos próprios 

riscos que amedrontam a sociedade atual, ou seja, o processo de modernização 

tornou-se reflexivo, convertendo-se “a si mesmo em tema e problema”27. 

 Enquanto na sociedade industrial a lógica da produção de riqueza domina 

a lógica da produção do risco, na sociedade de risco esta relação se inverte. Na 

reflexividade dos processos de modernização, as forças produtivas perderam sua 

sua inocência28. 

 A distribuição dos riscos atuais não segue regra de distribuição de 

                                                
22 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 9. 
23 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 11. 
24 SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência para um 

novo senso comum. A ciência, o direito e a política na transição paradigmática. Vol 1. 5a ed. São Paulo: 
Cortez Editora, 2005. p 41. 

25 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 23. 
26 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 25. 
27 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. 
28 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 15. 
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riquezas, as áreas de maior concentração financeira não são poupadas, não há 

como identificar pontos geográficos de incidência dos riscos, já que os riscos 

ameaçam toda a civilização de maneira global29. 

 A respeito da definição da sociedade de risco, Ulrich Beck esclarece30: 

 

“Sociedade de risco” significa que vivemos em um mundo fora de 

controle. Não há nada certo além da incerteza. Mas vamos aos 

detalhes. O termo “risco” tem dois sentidos radicalmente 

diferentes. Aplica-se, em primeiro lugar, a um mundo governado 

inteiramente pelas leis da probabilidade, onde tudo é mensurável 

e calculável. Esta palavra também é comumente usada para 

referir-se a incertezas não quantificáveis, a “riscos que não podem 

ser mensurados”. Quando falo de “sociedade de risco”, é nesse 

último sentido de incertezas fabricadas. Essas “verdadeiras” 

incertezas, reforçadas por rápidas inovações tecnológicas e 

respostas sociais aceleradas, estão criando uma nova paisagem 

de risco global. Em todas essas novas tecnologias incertas de 

risco, estamos separados da possibilidade e dos resultados por 

um oceano de ignorância. 

 

A respeito da sociedade de risco, Ulrich Beck apresenta cinco teses31: 

A primeira delas se refere ao risco e relata que como os riscos são 

produzidos nos estágios mais avançados da produção não são perceptíveis aos 

seres humanos em um primeiro momento, como a radioatividade, as toxinas e 

poluentes encontrados no ar, na água e nos alimentos, porém podem ser 

verificados a curto ou a longo prazo.  

 Tais riscos são considerados, na maior parte das vezes, irreversíveis e 

invisíveis, estão baseados em interpretações causais, que permitem sua 

verificação somente se houver conhecimento científico sobre eles, com a 

possibilidade de serem aumentados ou diminuídos com base no conhecimento e 

abertos a processos sociais de definição, o que os leva a ocupar posições chaves 

em termos sociopolíticos. 

                                                
29 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 23. 
30 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 5. 
31 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 27 e 28. 
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 A segunda tese relata que, com a distribuição e o incremento dos riscos 

surgem situações de ameaça que ignoram classes sociais e distribuição de 

riquezas e podem atingir quem foi responsável pela sua produção, e como ela 

auferiu lucro, este é o chamado efeito bumerangue. 

 A conquista de riquezas não protege as classes sociais mais abastadas 

dos riscos, não só a saúde pode ser afetada, mas também o próprio lucro, já que 

o reconhecimento social de riscos da modernização acompanha desvalorizações 

e desapropriações ecológicas que podem ferir os interesses do lucro e da 

propriedade. 

 Ademais, estes riscos produzem novos desníveis internacionais, atingem 

tanto os países em desenvolvimento como os países desenvolvidos e 

industrializados, sem ater-se aos limites do Estado nacional, o que leva o futuro 

da humanidade a depender de assinaturas e cumprimento de acordos 

internacionais. 

 A terceira tese exposta por Beck afirma que a expansão dos riscos não 

altera a lógica capitalista do desenvolvimento, já que para os economistas o 

crescimento econômico é indispensável para a saciedade das necessidades 

humanas, ou seja, “com a canibalização econômica dos riscos que são 

desencadeados através dela, a sociedade industrial produz as situações de 

ameaça e o potencial político da sociedade de risco”32. 

 A quarta tese revela que não obstante a quantidade de riqueza acumulada, 

os riscos afetam toda a civilização. Em situações relativas a classes ou camadas 

sociais, “a consciência é determinada pela existência”33, enquanto nas situações 

de ameaça, “é a consciência que determina a existência”34, uma vez que o 

conhecimento adquire importante relevância política e desencadeia o surgimento 

da teoria do conhecimento sobre os riscos. 

 Por fim, a última tese afirma que há riscos socialmente reconhecidos, já 

que discussões como a defesa do meio ambiente começaram a emergir e exigem 

o combate às causas da degradação no próprio processo de industrialização. 

 Após a aceitação destes riscos, o poder público passou a estipular regras 

relacionadas ao gerenciamento empresarial, assim, constata-se que o combate 

                                                
32 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 28. 
33 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 28. 
34 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 28. 
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aos riscos transcende a esfera da saúde e busca evitar os efeitos colaterais 

sociais, econômicos e políticos dos efeitos colaterais, tais como a depreciação do 

capital, perdas no mercado, entre outros aspectos. 

 

 

1.6 Modernidade e globalização 

 
Não há como se falar em modernidade sem abordar a globalização, já que 

é uma característica intrínseca das instituições modernas, definida por Anthony 

Giddens como: 

 
A globalização pode assim ser definida como a intensificação das 

relações sociais em escala mundial, que ligam localidades 

distantes de tal maneira que acontecimentos locais são 

modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e 

vice-versa. Este é um processo dialético porque tais 

acontecimentos locais podem se deslocar numa direção inversa 

às relações muito distanciadas que os modelam. A transformação 

local é tanto uma parte da globalização quanto a extensão lateral 

das conexões sociais através do tempo e do espaço. Assim, quem 

quer que estude as cidades hoje em dia, em qualquer parte do 

mundo, está ciente de que o que ocorre numa vizinhança local 

tende a ser influenciado por fatores – tais como dinheiro mundial e 

mercado de bens – operando a uma distância indefinida da 

vizinhança em questão. O resultado não é necessariamente, ou 

mesmo usualmente, um conjunto generalizado de mudanças 

atuando numa direção uniforme, mas consiste em tendências 

mutuamente opostas. A prosperidade crescente de uma área 

urbana em Singapura pode ter suas causas relacionadas, via uma 

complicada rede de laços econômicos globais, ao 

empobrecimento de uma vizinhança em Pittsburgh cujos produtos 

locais não são competitivos nos mercados mundiais”35. 

 

                                                
35 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução Raul Filker. São Paulo: Editora Unesp, 

1991. p. 69. 
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Nas palavras de Zygmunt Bauman, a globalização inspira a situação de 

desconfiança e desordem presentes na sociedade pós moderna: “o significado 

mais profundo transmitido pela ideia da globalização é o do caráter 

indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos mundiais; 

ausência de um centro, de um painel de controle, de uma comissão diretora, de 

um gabinete administrativo”36. 

 A globalização trouxe consigo a alteração dos conceitos de limites 

geográficos e da distância, uma vez que com a interconexão mundial as fronteiras 

desenhadas na cartografia e o espaço físico existente entre uma localidade e 

outra são rapidamente superados pelos meios de comunicação, pela velocidade 

com que a informação é dissipada e pela intensa interação social37. 

 Além disso, a globalização alterou a força das políticas nacionais dos 

Estados, já que o capital e a economia alteram seus rumos em uma velocidade 

ímpar, impossível de ser seguida pelos atos estatais38. Observa-se que o poder 

dos Estados está se desgastando por forças transacionais e como os Estados são 

os únicos capazes de promover iniciativas políticas efetivas, essas forças agem 

de forma avessa às ações deliberadas e racionais causando uma sensação de 

desordem mundial. Deste modo, “mundo em que o capital não tem domicílio e os 

fluxos financeiros estão bem além do controle dos governos nacionais, muitas das 

alavancas da política econômica não mais funcionam”39. 

 

 

1.7 Inteligência cega e o pensamento complexo 
 

A partir da análise das características presentes no panorama atual, é 

possível observar que vivemos em: 

 
uma sociedade humana cada vez mais complexa, onde os valores 

econômicos sufocam os valores éticos, culturais e humanos 

                                                
36 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 67 
37 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 19 –

21. 
38 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 63. 
39 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 64 
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ancestrais, gerando uma corrida desenfreada ao enriquecimento 

fácil e desrespeitador da utilização, da exploração e da gestão 

racionais dos recursos naturais finitos, em nome de filosofias 

hedonistas, de índole individualista, dominadas pela competição, 

pelo egoísmo, pelo desprezo e desrespeito pelo outro, onde a 

responsabilidade tende a diluir-se na massa social amorfa40. 

 

 Esta exposição feita da sociedade contemporânea é fruto da “inteligência 

cega”, expressão utilizada por Edgar Morin, que age sob o paradigma da 

simplificação, com o fim de abstrair conjuntos e totalidades e isolar objetos 

individualmente41. 

 Sob este raciocínio da individualização das ações e objetos, o mundo 

regeu-se durante anos, em busca do chamado progresso e do crescimento 

econômico, com isso, inúmeros valores foram esquecidos e o todo não foi 

observado. 

 Assim como discute Nascimento, consequente a revolução industrial, a 

força de trabalho assalariado foi submetida a condições laborais jamais vistas, as 

jornadas de trabalho eram extremamente excessivas, o descanso para a 

reposição das forças físicas e mentais era inexistente, havia grande exploração 

das mulheres, crianças e adolescentes por serem considerados mão-de-obra 

barata e inúmeros foram os acidentes de trabalho que culminaram em 

incapacidade física ou até a morte42. 

 Neste passo, com a finalidade única do crescimento econômico e 

desenvolvimento tecnológico, a natureza foi totalmente devastada, com altíssimo 

nível de degradação ambiental, emissão de poluentes, produção de toxinas, sem 

nenhuma preocupação ecológica. 

 As mais graves ameaças hoje vivenciadas pela sociedade foram 

produzidas pela própria civilização e “estão ligadas ao progresso cego e 

incontrolado do conhecimento (armas termonucleares, manipulações de todo o 

                                                
40 CRUZ, Branca Martins da. Desenvolvimento sustentável e responsabilidade ambiental. No livro 

Sustentabilidade e temas fundamentais de direito ambiental. Organizado por José Roberto Marques. 
Campinas, SP: Millennium Editora, 2009. p. 3. 

41 MORIN,Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. 3 ed. Porto Alegre: 
Sulina, 2007. p. 9 – 12. 

42 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: 
relaçoes individuais e coletivas do trabalho. 20 ed. Rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 15. 
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tipo, desregramento ecológico, etc)”43. 

 Enfim, todos erros, perigos e a chamada cegueira da sociedade, foram 

desencadeados pela ausência da capacidade de reconhecimento da 

complexidade real, da observação multidimensional e da constatação de que 

todos os fatores, ações e objetos devem ser analisados como um todo44. 

 Partindo dessas premissas, nasceu o pensamento complexo de Edgar 

Morin, que pode ser melhor entendido nas palavras do próprio autor45: 

 
O que é complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um 

tecido (complexus: o que é tecido conjunto) de constituintes 

heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o 

paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a 

complexidade se apresenta com os traços inquietantes do 

emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da 

incerteza... Por isso o conhecimento necessita ordenar os 

fenômenos rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, 

selecionar os elementos da ordem e da certeza, precisar, 

clarificar, distinguir, hierarquizar... Mas tais operações, 

necessárias à inteligibilidade, correm o risco de provocar cegueira, 

se elas eliminam os outro aspectos do complexus; e efetivamente, 

como eu o indiquei, elas nos deixaram cegos. 

 

 

Assim, o pensamento complexo reflete a necessidade de um olhar que 

alcance a completude da existência, abarcando o todo e permitindo a 

classificação ou separação somente com o fim pedagógico, sem jamais se afastar 

da complexidade real, pois “só o pensamento complexo nos permitirá civilizar 

nosso conhecimento”46. 

 

 

                                                
43 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3 ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. p. 9. 
44 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3 ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. p. 10. 
45 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3 ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. p. 13 -14 
46 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3 ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. p. 16. 
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CAPÍTULO 2 – Da tomada de consciência 

 

2.1 Esclarecimentos iniciais 
 

Muito embora os autores citados no capítulo anterior demonstrem uma 

certa manifestação de pessimismo em seus pensamentos, importante é salientar 

que todos os autores afirmam que ainda não estamos vivenciando o momento de 

extrema crise. Como relatado Ulrich Beck estamos vivendo desde a década de 

setenta em um período de transição da sociedade da escassez para a sociedade 

de risco47, Anthony Giddens, da mesma maneira, declara que estamos 

caminhando para a nova ordem social da pós modernidade48. 

 Desta feita, mesmo que não seja possível eliminar todos os riscos e 

consequências produzidos anteriormente, ainda é possível diminuir e buscar 

conhecer tais efeitos, bem como introduzir o pensamento complexo na sociedade, 

o que já pode ser verificado pela tomada de consciência49 que resultou no 

reconhecimento de diversos valores, interesses, bens e direitos a que se passam 

a demonstrar. 

 

 
2.2 Direitos difusos e coletivos: Breve histórico 
 

Desde o direito romano50, o direito sempre preocupou-se em regulamentar 

as questões relativas aos conflitos de direitos individuais, os quais foram 

fortemente defendidos durante a Revolução Francesa que tinha como lema a 

proteção dos direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem51. 

 Com a revolução industrial, a sociedade sofreu alterações em todos seus 

aspectos, já que com a utilização das máquinas e o movimento de migração da 

população da zona rural para os centros urbanos, a sociedade deixou de ser 

essencialmente agrícola para se tornar uma sociedade industrial. 

                                                
47 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 25. 
48 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 1991. p. 52. 
49 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3 ed. Porto Alegre: Sulina, 2007. p. 9 
50 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 2 ed. Rev. São Paulo: Editora 

Max Limonad, 2002. p. 59 
51 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 2 ed. Rev. São Paulo: Editora 

Max Limonad, 2002. p. 206. 
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 A aglomeração das pessoas nos centros urbanos, a produção em série e 

em larga escala nas indústrias, o constante crescimento de demanda, a busca 

pela diminuição dos custos, a substituição do homem pelas maquinas e o alto 

nível de desemprego foram os fatores que contribuíram para o surgimento da 

sociedade de massas. 

 De acordo com Mancuso (1997), as modificações das relações sociais 

propiciaram o desenvolvimento da consciência coletiva nos grupos, onde “o 

indivíduo isolado pouco ou nada pode, mas a reunião de indivíduos de mesma 

condição e mesmas pretensões (categoria) exerce um peso considerável nos 

centros de decisão”52. 

 Na ordem social que acabara de surgir a solução dos conflitos sociais não 

mais poderia ser baseada na tradicional dicotomia público/privado, já que as 

novas pretensões não visavam apenas o interesse individual ou Estatal, 

objetivavam a defesa dos interesses da coletividade, constatada, assim, a 

consagração do interesse coletivo. 

 

 

2.3 Rompimento da summa divisio 
 

Tradicionalmente, o direito era dividido em duas grandes esferas que eram 

consideradas exaustivas, já que abarcavam todas as situações existentes no 

direito, como esclarece Norberto Bobbio53: 

 
Podemos falar corretamente de uma grande dicotomia quando 

nos encontramos diante de uma distinção da qual se pode 

demonstrar a capacidade: a) de dividir o universo em duas 

esferas, conjuntamente exaustivas, no sentido de que todos os 

entes daquele universo nelas tenham lugar, sem nenhuma 

exclusão, e reciprocamente exclusivas, no sentido de que um ente 

compreendido na primeira não pode ser contemporaneamente 

compreendido na segunda; b) de estabelecer uma divisão que é 

ao mesmo tempo total, enquanto todos os entes aos quais 
                                                
52 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 34. 
53 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. Trad. Marco Aurélio 

Nogueira. 4 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1995. p. 13 e 14. 
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atualmente e potencialmente a disciplina se refere devem nela ter 

lugar, e principal, enquanto tende a fazer convergir em sua 

direção outras dicotomias que se tornam, em relação a ela 

secundárias. 

 

Entretanto, com as alterações sofridas na sociedade oriundas dos avanços 

tecnológicos e do fenômeno da massificação, houve evidente ruptura do modelo 

clássico, já que a summa divisio não mais era capaz abranger todas 

circunstâncias dos conflitos sociais. 

 Como ensina Mauro Cappelletti54, a sociedade moderna passou a 

apresentar questões que evidenciavam o abismo existente entre o direito público 

e o privado, seja pela ressurgimento de corpos intermediários entre o individuo e 

o Estado, seja pela conflituosidade de massa: 

 
A summa divisio aparece irreparavelmente superada diante da 

realidade social de nossa época, que é infinitamente mais 

complexa, mais articulada, mais 'sofisticada' do que aquela 

simplista dicotomia tradicional. Em nossa época, já tivemos 

oportunidade de ver (...) novos interesses 'difusos', novos direitos 

e deveres que, sem serem públicos no senso tradicional da 

palavra, são, no entanto, coletivos: desses ninguém é 'titular', ao 

mesmo tempo em que todos os membros de um dado grupo, 

classe ou categoria, deles são titulares. 

 

Tendo em vista que o direito não é um fenômeno estático, é totalmente 

dinâmico,  apresentou-se o panorama histórico que evidenciou os direitos difusos 

e coletivos, como elucidam Regina Vera Villas Bôas e Carine Valeriano 

Damascena55: 

 
Então, e sob a égide do Estado social – cujo principal objetivo e o 

estabelecimento do equilíbrio social através da minimização das 

diferenças reais existentes entre as classes sociais em busca de 
                                                
54 CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Trad. Nelson Palaia 

Ribeiro Campos. Revista de Processo. São Paulo, n. 5, p. 128 – 159. jan/mar. 1997. p. 135. 
55 VILLAS BÔAS, Regina Vera e DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos direitos 

difusos e coletivos. Revista Direito e Paz. n. 11. ano 6. 2 semestres de 2004. p 91 – 112. p. 97. 
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igualdade material – que se estabelece a plataforma ao florejar 

dos direitos difusos e coletivos. 

 

 
2.4 Evidenciação dos direitos difusos e coletivos 
 

Não obstante as discussões a respeito dos direitos difusos e coletivos 

terem se reforçado recentemente, é importante salientar que os interesses difusos 

foram reconhecidos pelos romanos de maneira pioneira, eis que eles incluiram 

nesta categoria alguns temas como o culto a divindade, o direito a liberdade e o 

direito ao meio ambiente56. 

 Além do reconhecimento dos interesses difusos, os romanos contavam 

com as actiones populares, instrumento que possibilitava a qualquer um dos 

cidadãos exercitar a defesa do interesse do povo57.  

 Outro marco histórico que revela a existência dos interesses coletivos, foi a 

edição da Bill of Peace na Inglaterra, no século XVII, que viabilizava a defesa dos 

interesses de múltiplas partes que mantinham interesses em comum. 

 Neste sentido, alguns doutrinadores entendem que não é apropriado 

afirmar que o surgimento dos interesses difusos e coletivos acompanhou a 

formação da sociedade de massas, uma vez que a expressão surgimento remete-

se a idéia de nascimento, dando a impressão que os interesses difusos e 

coletivos foram criados tão somente no século XIX, enquanto estes são 

reconhecidos desde os tempos primitivos58. 

 Com a sociedade moderna e sua consequente massificação, os interesses 

difusos e coletivos passaram a ser discutidos de maneira mais intensa, razão pela 

qual sugere-se a utilização da expressão evidenciação dos direitos difusos e 

coletivos. 

 

2.5 Início da discussão acerca dos direitos difusos e coletivos 

                                                
56 VILLAS BÔAS, Regina Vera e DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos direitos 

difusos e coletivos. Revista Direito e Paz. n. 11. ano 6. 2 semestres de 2004. p 91 – 112. p. 96. 
57 VILLAS BÔAS, Regina Vera e DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos direitos 

difusos e coletivos. Revista Direito e Paz. n. 11. ano 6. 2 semestres de 2004. p 91 – 112. p. 98. 
58 VILLAS BÔAS, Regina Vera e DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos direitos 

difusos e coletivos. Revista Direito e Paz. n. 11. ano 6. 2 semestres de 2004. p 91 – 112. p. 98. 



28 
 

 

Apesar dos antecedentes históricos que indicavam a existência dos 

interesses difusos, o tema somente foi diretamente abordado na Itália, em 1974, 

no Congresso de Pavia, onde Mauro Cappelletti, Vittorio Denti e Andrea Proto 

Pisani trataram das “As ações para a tutela de interesses coletivos”59. 

Destaca-se na Itália, ainda, o Encontro de Florença, em maio de 1975, que 

tratou da “liberdades fundamentais e formações sociais” e o III Congresso 

Nacional da Associação Italiana de Direito Comparado, realizado em Salermo, em 

1975, que promoveu debates acerca da “tutela jurídica dos interesses difusos”, 

com destaque para a proteção do meio ambiente e dos consumidores60. 

Resultado do movimento italiano de estudo dos direitos difusos, Mauro 

Cappelletti publicou a significativa obra “Formações sociais e interesses coletivos 

diante da justiça civil”, que inaugurou uma nova fase no estudo dos direitos 

difusos61. 

No Brasil, em 1977, José Carlos Barbosa Moreira foi o pioneiro em tratar 

do tema, com a obra: “A ação popular do direito brasileiro como instrumento de 

tutela jurisdicional dos chamados interesses difusos”, fruto de seus estudos em 

Florença. Nesta obra o autor foi o primeiro a afirmar que o Brasil já possuía um 

instrumento de defesa do direito transindividual, em razão da Lei n 4.717/65, a Lei 

da Ação Popular62. 

No ano seguinte (1978), Waldemar Mariz de Oliveira Júnior publicou a obra 

“Tutela jurisdicional dos interesses coletivos” e Ada Pellegrini Grinover publicou a 

obra “A tutela jurisdicional dos interesses difusos”63. 

Com as três publicações mencionadas, a discussão do tema no país foi 

instigada, ganhando bastante importância no âmbito jurídico e na sociedade. 

 

2.6 Evolução Legislativa 
                                                
59 VILLAS BÔAS, Regina Vera e DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos direitos 

difusos e coletivos. Revista Direito e Paz. n. 11. ano 6. 2 semestres de 2004. p 91 – 112. p. 99. 
60 VILLAS BÔAS, Regina Vera e DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos direitos 

difusos e coletivos. Revista Direito e Paz. n. 11. ano 6. 2 semestres de 2004. p 91 – 112. p. 99. 
61 VILLAS BÔAS, Regina Vera e DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos direitos 

difusos e coletivos. Revista Direito e Paz. n. 11. ano 6. 2 semestres de 2004. p 91 – 112. p. 99 
62 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Tutela dos interesses difusos, coletivos em sentido estrito e 

individuais homogêneos no Brasil e em Portugal. Revista Forense. Volume 373. maio/junho 2004.  p 29 – 
55. p. 34.  

63 VILLAS BÔAS, Regina Vera e DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos direitos 
difusos e coletivos. Revista Direito e Paz. n. 11. ano 6. 2 semestres de 2004. p 91 – 112. p. 101. 
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A primeira lei brasileira que tratou da proteção dos direitos transindividuais 

foi a Lei n. 4.717/65, que regulamentou a ação popular, que se trata de 

instrumento pelo qual qualquer cidadão pode pleitear a nulidade de atos lesivos 

aos erários. 

Percebe-se que este instrumento é o primeiro a defender os direitos 

metaindividuais, eis que o autor da ação não atua como substituto processual, 

uma vez que protege não só os direitos de terceiros, mas o seu próprio direito. 

Em meio ao debate doutrinário aquecido, foi editada a lei no 6.938/81 que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e, de maneira inovadora no 

ordenamento jurídico pátrio, definiu em seu artigo 3o, inciso 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”. 

Em 24 de julho de 1985, foi editada a lei no 7.347 que apresentou um 

instrumento processual, a ação civil pública que viabiliza a responsabilidade civil 

pelos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

É de suma importância salientar que pela primeira vez o projeto da citada 

lei realizou menção expressa ao interesse difuso nos artigos 1o, inciso IV, artigo 

4o, artigo 5o, inciso II. Todavia, todos estes artigos foram objeto de veto 

presidencial, sob o argumento de que muito embora a questão dos interesses 

difusos possua inegável relevância social, o tema ainda carecia de maior reflexão, 

principalmente para delimitar a abrangência da expressão “interesse difuso”. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve a 

consagração da proteção ao meio ambiente em seu artigo 225, parte inicial, que 

dispõe que “todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. 

É evidente que a Constituição Federal recepcionou o conceito de meio 

ambiente contido na lei no 6.938/81 e a respectiva lei em sua integralidade, na 

medida em que estabelece que o meio ambiente é essencial a qualidade de vida, 

enquanto a lei de Política Nacional do Meio Ambiente afirma que o meio ambiente 

“abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Finalmente, o bem ambiental foi sedimentado no ordenamento jurídico 
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brasileiro, já que a Constituição Federal demonstrou a existência de um bem que 

não é particular e não é público, mas um bem que pertence a toda coletividade. 

Posteriormente a promulgação constitucional, foi editada a lei no 8.078/90, 

o chamado Código de Defesa do Consumidor, que apresentou os conceitos legais 

para os direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, além 

de incluir o inciso IV do artigo 1 da lei 7.347/85, anteriormente vetado. 

 

 

2.7 Distinção entre direito e interesse 

 
Importante se faz a análise da discordância doutrinária acerca da distinção 

entre as expressões direito e interesse. 

De acordo com um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do 

Consumidor, Kazuo Watanabe64, as expressões direito e interesse devem ser 

tratadas como sinônimas: 

 
Os termos ‘interesses’ e ‘direitos’ foram utilizados como 

sinônimos, certo é que, a partir do momento em que passam a ser 

amparados pelo direito, os ‘interesses’ assumem status de 

‘direitos’, desaparecendo qualquer razão prática, e mesmo teórica, 

para a busca de uma diferenciação ontológica entres eles. 

 

 

No entanto, há autores que defendam que interesse é o anseio ou a 

necessidade do indivíduo em relação à algo e por esta razão não pode ser 

quantificado, é considerado infinito, enquanto o direito é a introdução do interesse 

no ordenamento jurídico. 

Com o fim de alcançar a efetividade dos direitos transindividuais, imperiosa 

é a distinção entre os termos interesse e direito para que melhor seja identificado 

o direito material envolvido65. 

                                                
64 WATANABE, Kazuo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentados pelos Autores do 

AnteProjeto. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 815. 
65 VILLAS BÔAS, Regina Vera e DAMASCENA, Carine Valeriano. Aspectos relevantes da história dos direitos 

difusos e coletivos. Revista Direito e Paz. n. 11. ano 6. 2 semestres de 2004. p 91 – 112. p. 108 
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2.8 Categoria de interesses 

 
2.8.1 Interesses Individuais 
 

Rodolfo de Camargo Mancuso66, ensina que os interesses individuais são 

aqueles “suscetíveis de captação e fruição pelo indivíduo isoladamente 

considerado”. 

 

2.8.2 Interesses Públicos 

 
A respeito do interesse público, a primeira questão que deve ser abordada 

é que o interesse dos governantes ou do Estado nem sempre reflete o interesse 

geral da sociedade ou da coletividade como um todo. Por esta razão, Renato 

Alessi passou a distinguir o interesse público primário do interesse público 

secundário67. 

O interesse público primário é o interesse do bem geral, “pode ser 

identificado com o interesse social, o interesse da sociedade ou da coletividade, e 

até mesmo com alguns dos mais autênticos interesses difusos (o exemplo, por 

excelência, do meio ambiente em geral)”68, enquanto o interesse público 

secundário é considerado a maneira pela qual os órgãos da administração pública 

veem o interesse público. 

Tendo em vista que a sociedade contemporânea apresenta formas cada 

vez mais complexas, alguns autores entendem que o conceito de interesse 

público tenha se esvaziado, pois consideram que não há um único bem comum. 

No entanto, Hugo Nigro Mazzilli (2007), esclarece que apesar da conflituosidade 

inerente aos interesses transindividuais, há a supremacia do bem comum no 

entendimento do interesse público primário69. 

                                                
66 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 74. 
67 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 

cultural, patrimônio público e outros interesses. 20 ed. Rev. Amp. Atual. São Paulo, Editora Saraiva: 2007. 
p 46 e 47. 

68 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses. 20 ed. Rev. Amp. Atual. São Paulo, Editora Saraiva: 2007. 
p 47. 

69 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses. 20 ed. Rev. Amp. Atual. São Paulo, Editora Saraiva: 2007. 
p 47 e 48. 
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2.8.3 Interesses Transindividuais 

 
Os interesses transindividuais ou interesses coletivos lato sensu, como o 

próprio nome sugere, são aqueles que excedem o âmbito individual, “são os 

interesses transcendentes à órbita individual do sujeito de direito”70. 

Os interesses transindividuais estão em uma posição intermediária entre o 

interesse público e o interesse privado e, apesar de exceder a esfera individual, 

não constituem o interesse público propriamente dito71. 

Com a edição do Código de Defesa do Consumidor, Lei n 8.078/90, os 

interesses transindividuais passaram a ser distinguidos entre interesses difusos, 

interesses coletivos stricto sensu e interesses individuais homogêneos. 

 

 

2.8.4 Interesses difusos 
 
Os interesses difusos foram conceituados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, no artigo 81, parágrafo único, inciso I, como “interesses ou direitos 

difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 

natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato”. 

O autor Hugo Nigro Mazzilli afirma que os interesses difusos são “como um 

feixe ou um conjunto de interesses individuais, de objeto indivisível, 

compartilhados por pessoas indetermináveis, que se encontram unidas por 

circunstâncias de fato conexas”72. 

Os interesses difusos são compreendidos pelos interesses de um grupo 

considerável de pessoas indetermináveis, podendo abarcar até mesmo o 

interesse de toda a humanidade, que não estão unidas por uma relação jurídica e 

possui objeto indeterminado. 

                                                
70 SILVA NETO, Manoel Jorge. Proteção constitucional dos interesses trabalhistas: difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. São Paulo: Ed. Ltr, 2001. p. 29. 
71 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 

cultural, patrimônio público e outros interesses. 20 ed. Rev. Amp. Atual. São Paulo, Editora Saraiva: 2007. 
p 48. 

72 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses. 20 ed. Rev. Amp. Atual. São Paulo, Editora Saraiva: 2007. 
p 50. 
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2.8.5 Interesses coletivos stricto sensu 

 
O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, parágrafo único, inciso 

II, apresenta a seguinte definição para os interesses coletivos: “interesses ou 

direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, 

de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 

ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”. 

De acordo com o conceito doutrinário, os interesses coletivos podem ser 

entendidos como: “interesses transindividuais indivisíveis de um grupo 

determinado ou determinável de pessoas, reunidas por uma relação jurídica 

básica comum”73 

Os interesses coletivos em sentido estrito podem ser entendidos como 

aqueles provenientes de grupos os categorias unidas por uma relação jurídica, de 

titularidade determinada ou passível de identificação e com o objeto indivisível. 

 

 

2.8.6 Interesses Individuais Homogêneos 

 
Os interesses individuais homogêneos encontram sua definição legal no 

artigo 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do Consumidor como 

“interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 

de origem comum”, ou seja, “aqueles de grupo, categoria ou classe de pessoas 

determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem 

comum, normalmente oriundos das mesmas circunstâncias de fato”74. 

 
 

                                                
73 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 

cultural, patrimônio público e outros interesses. 20 ed. Rev. Amp. Atual. São Paulo, Editora Saraiva: 2007. 
p 52. 

74 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses. 20 ed. Rev. Amp. Atual. São Paulo, Editora Saraiva: 2007. 
p 53. 
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2.9 Análise dos pontos de coincidência e divergência dos interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos 
 

Em relação ao objeto, tanto os interesses difusos como os coletivos são 

indivisíveis, no entanto, diferem-se tanto na origem do fato gerador, quanto na 

determinação dos titulares. 

Enquanto nos interesses difusos o fato decorre de uma circunstância alheia 

à um vinculo jurídico, nos direitos coletivos a relação jurídica é um pressuposto. 

Além disso, nos interesses coletivos a determinação dos titulares é viável, o que 

não ocorre nos direitos difusos. 

Tanto nos interesses individuais homogêneos como coletivos, a 

determinação dos titulares é possível, mas distinguem-se, por sua vez, pelo 

objeto e pela natureza do fato. 

Os interesses difusos e os interesses individuais homogêneos também 

possuem um ponto de conexão: a inexistência da relação ou vínculo jurídico na 

produção do fato. Entretanto, os individuais homogêneos possuem uma 

característica única, a divisão do objeto, além disso, seus titulares podem ser 

identificados, o que não ocorre com os direitos difusos. 

 
 
2.10 DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Apesar da luta pela consagração dos direitos humanos ser identificada 

desde o início dos registros históricos, foi na Inglaterra, em 1215, que o rei João 

Sem Terra assinou Magna Carta que vinculava o rei às próprias leis que editava e 

instituiu o devido processo legal, com a finalidade de diminuir as arbitrariedade 

praticadas pela monarquia75. 

Com a “crise de consciência européia”76 ocorrida no século XVII, ressurgiu 

na Inglaterra o sentimento de proteção às liberdades pessoais que foi responsável 

pela formalização do remédio jurídico do habeas corpus por meio da edição da 

                                                
75 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. Rev. E ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 69 a 80. 
76 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. Rev. E ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 48. 
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Lei de 167977. Após dez anos, foi editada a Declaração de Direitos (Bill of Rights) 

que pôs fim ao regime inglês de monarquia absoluta, repassando ao parlamento o 

poder de legislar e criar tributos78. 

Como documentos importantes da emancipação dos direitos humanos, 

destacam-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, que 

apresentou a idéia de liberdade e igualdade, e as Declarações de Direitos da 

Revolução Francesa que foram responsáveis pelo famoso lema da liberdade, 

igualdade e fraternidade79. 

Houve ainda, a manifestação dos direitos humanos na Constituição 

Francesa de 1848, Mexicana de 1917 e Alemã de 1919. No entanto, apenas após 

as barbáries ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial que a defesa pelos 

direitos humanos ganhou força internacional e “suscitou em toda parte a 

consciência de que, sem respeito aos direito humanos, a convivência pacífica das 

nações tornava-se impossível”80. 

Sob clima do pós-guerra foi fundada a Organização das Nações Unidas 

(ONU), com a finalidade de promover e proteger a dignidade da pessoa humana e 

a partir deste momento os direitos humanos foram internacionalmente 

consagrados81. 

Os direitos humanos são tradicionalmente classificados em três gerações, 

as quais estão intimamente ligadas com os lemas da Revolução Francesa: 

liberdade, igualdade e fraternidade. 

Os direitos humanos de primeira geração são aqueles que compreendem 

as liberdades clássicas, são os direitos individuais, civis e políticos, chamados de 

direitos negativos que implicam em abstenção de atos do Estado que interfiram 

na esfera de liberdade dos indivíduos. 

Os direitos humanos de segunda geração são os direitos sociais, 

econômicos e culturais, chamados de direitos positivos eis que implicam em ação 

                                                
77 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. Rev. E ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 85. 
78 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. Rev. E ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 89 e 90. 
79 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. Rev. E ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 89 e 90. 
80 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. Rev. E ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 210. 
81 LANDSCHECK, Luiz Maximiliano. Direitos humanos: um direito em formação. Questões atuais de direito, 

ética e ecologia. Campinas, Editora Alínea, 2007. p. 101- 131. p.113. 
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do Estado para o alcance destes direitos e estão relacionados com o princípio da 

igualdade. 

Os direitos humanos de terceira geração são os direitos de titularidade 

coletiva que envolvem o direito ao meio ambiente equilibrado, direito à paz, direito 

ao desenvolvimento, entre outros, e estão ligados aos princípio da fraternidade. 

Consagrado como direitos humanos de segunda geração, o direito ao meio 

ambiente foi reconhecido como direito fundamental. 

 

 

2.11 Esclarecimentos a respeito da expressão meio ambiente 
 

A respeito do conceito do termo meio ambiente, José Afonso da Silva 

destaca uma crítica com relação à redundância da expressão, uma vez que a 

palavra ambiente indica o âmbito que nos cerca e nela já está contido o sentido 

da palavra meio82. 

Na mesma direção Paulo Affonso Leme Machado, reforça essa discussão 

e cita autores portugueses como, Rita Mota Campos, Sebastião Costa Pereira, 

Fernando Azevedo e Silva Moreira e João Correa para indicar o pleonasmo da 

expressão meio ambiente. Apesar da preferência pela utilização do termo 

ambiente, o autor respeita o emprego da expressão meio ambiente utilizada na 

Constituição Federal, a qual é adotada neste trabalho83. 

 

 

2.12 Conceitos de meio ambiente 
 

O autor José Afonso da Silva conceitua meio ambiente pela 

 
interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais 

que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as 

suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária 

do ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais”84. 

                                                
82 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 17. 
83 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 51. 
84 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 18 
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Já o conceito legal de meio ambiente é prescrito no artigo 3º da Lei n 

6.938/81: “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”. 

O conceito de meio ambiente deve ser considerado de maneira 

abrangente, com o fim de alcançar todos os seres vivos, promover a defesa do 

valor da vida em geral e a manutenção do meio ecologicamente equilibrado. 

 

 

2.13 O bem ambiental e a Constituição Federal 

 
No Brasil, a expressão “meio ambiente” jamais havia sido mencionada em 

algum texto constitucional até a Constituição Federal de 1988. Verifica-se que a 

emenda constitucional no 1 de 17 de outubro de 1969 adotou o termo “ecológico” 

em seu artigo 172 que dispunha que “A lei regulará, mediante prévio 

levantamento ecológico, o aproveitamento agrícola de terras sujeitas a 

intempéries e calamidade. O mau uso da terra impedirá o proprietário de receber 

incentivos e auxílios do Governo”. 

Ou seja, verifica-se no texto de 1969 uma disposição embrionária de 

proteção ao meio ambiente, já que prevê punições “aquele que realizar mau uso 

da terra, sob o aspecto ecológico”. 

Conforme relatado por Paulo Affonso Leme Machado, para a elaboração 

do texto constitucional de 1988, a sociedade civil mobilizou-se e organizou a 

realização de seminários sobre meio ambiente em todo o país. A Sociedade 

Brasileira de Direito do Meio Ambiente, igualmente, preparou seminários na 

principais capitais dos Estados brasileiros e organizou um curso de direito 

ambiental em Salvador, movimentos que resultaram na elaboração de um texto 

proposto a Assembléia Nacional Constituinte85. 

 
 

                                                
85 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 132. 
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2.14 Meio ambiente e visões antropocêntrica e ecocêntrica 

 
Com a legitimação do meio ambiente à direito fundamental e a sua 

proteção constitucional, iniciou-se na doutrina uma discussão se o destinatário 

final da proteção ambiental seria a pessoa humana ou a vida em todas as suas 

formas. 

Sob a visão antropocêntrica, que compreende o homem como o centro do 

universo, entende-se que a todo o sistema constitucional deve ser interpretado 

em atendimento às necessidades da pessoa humana86. 

A lei de Política Nacional do Meio Ambiente, recepcionada pela 

Constituição, garante a proteção da vida em todas as suas formas. Assim, é 

tutelada pelo direito ambiental não só a vida do homem, mas a vida de todos os 

seres. Assim, além da proteção a todos os seres vivos, incluindo o homem, o 

direito ambiental igualmente tutela bens ainda que não sejam vivos, desde que 

sejam essenciais a sadia qualidade de vida, como prescreve a disposição 

constitucional. 

Defensor do pensamento antropocentrista, Celso Antônio Pacheco Firorillo 

afirma que “a vida que não seja humana só poderá ser tutelada pelo direito 

ambiental na medida em que sua existência implique garantia da sadia qualidade 

de vida do homem, uma vez que numa sociedade organizada este é destinatário 

de toda e qualquer norma”87. 

Esta corrente parte do pressuposto que “a razão (ratio) é atributo exclusivo 

do Homem e se constitui no valor maior determinante da finalidade das coisas”88. 

Em oposição ao antropocentrismo, há o ecocentrismo que defende que o 

direito ambiental tutela toda e qualquer vida, sob o fundamento que a natureza 

deve ser protegida em função dela mesma, em virtude dos valores que ela 

representa em si mesma e não apenas como um objeto de utilidade do homem89. 

Muito embora todos os seres vivos façam parte do ecossistema, inclusive 

                                                
86 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

p. 67 
87 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

p. 72 
88 MILARÉ, Édis. Direito Ambiental: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. 

Rev. Atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 100. 
89 MILARÉ, Édis.Direito Ambiental: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. Rev. 

Atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 102. 
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os seres humanos, estes não são capazes de reivindicar direitos ou assumir 

obrigações, desta feita, cabe ao direito ambiental tutelar o valor da vida e a 

manutenção da existência de tais seres. 

Cumpre esclarecer que “o mundo natural tem seu valor próprio, intrínseco 

e inalienável, uma vez que ele é muito anterior ao aparecimento do Homem na 

Terra”90, as leis do direito positivo não podem subjulgar as leis do direito natural. 

 
 
2.15 Aspectos do meio ambiente 

 
À luz do princípio da unitariedade, deve-se sempre compreender o conceito 

de meio ambiente de maneira unitária, já que seu objetivo principal é a tutela da 

vida saudável, entretanto, a doutrina instituiu uma classificação de meio ambiente 

quanto aos seus aspectos com o fim didático, para melhor identificar a atividade 

degradante e o bem imediatamente agredido. 

Mantendo a premissa da divisão meramente didática, a classificação do 

meio ambiente revela ao menos três aspectos: meio ambiente natural, artificial e 

cultural, sendo que o meio ambiente do trabalho encontra-se inserido no meio 

ambiente artificial. 

O autor José Afonso da Silva conceitua os três aspectos de meio ambiente 

da seguinte forma91: 
I – meio ambiente artificial, constituído pelo espaço urbano 

construído, consubstanciado no conjunto de edificações (espaço 

urbano fechado) e dos equipamentos públicos (ruas, praças, 

áreas verdes, espaços livre em geral: espaço urbano aberto); 

II – meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, 

artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora 

artificial, em regra, como obra do Homem, difere do anterior (que 

também é cultural) pelo sentido de valor especial que adquiriu ou 

de que se impregnou; 

III – meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, a 

água, o ar atmosférico, a flora. Enfim pela interação dos seres 
                                                
90 MILARÉ, Édis. Direito Ambiental: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. 

Rev. Atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 103. 
91 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 19 
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vivos e seu meio, onde está a correlação recíproca entre as 

espécies e as relações destas com o ambiente físico que ocupam. 

 

Inserido no aspecto do meio ambiente artificial está o meio ambiente do 

trabalho, que pode ser entendido pelo “complexo de bens imóveis e móveis de 

uma empresa e de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos privados e de 

direitos invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores que a que a 

frequentam”92. 

A Constituição Federal dá especial destaque à proteção do meio ambiente 

do trabalho, já que há diversas normas constitucionais que visam garantir a 

integridade física do trabalhador, a salubridade e a segurança do meio ambiente 

do trabalho, como é o caso do artigo 200, VIII, que prescreve que uma das 

atribuições do sistema único de saúde é colaborar com a proteção do meio 

ambiente do trabalho, do artigo 7º, inciso XXII que dispõe que os trabalhadores 

tem direito a normas de saúde, higiene e segurança para a redução de acidente 

de trabalho ou do próprio artigo 7º caput que busca a melhoria da condição social 

do trabalhador93. 

 
 

2.16 Princípios norteadores do direito ambiental 
 

Para a melhor compreensão do direito ambiental, faz-se necessária a 

apresentação de alguns de seus princípios orientadores relacionados com o tema 

do presente trabalho. 

 

 

2.16.1 Princípio do direito à sadia qualidade de vida 

 
O direito à vida sempre foi tema de proteção nas constituições escritas, no 

entanto, a partir do século XX, este conceito foi reformulado para o conceito do 

“direito à sadia qualidade de vida”. Com a reformulação do conceito percebe-se 

                                                
92 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p.  22. 
93 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 57-59. 
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que a manutenção da vida em si não basta, é necessário que a vida seja mantida 

de forma saudável, em condições adequadas, em um meio ambiente sadio, enfim, 

deve-se buscar a qualidade de vida. 

Este princípio introduz não só a ideia de sustentabilidade, a qual será 

abordada no próximo capítulo, mas também demonstra a importância da 

manutenção de um meio ambiente de trabalho sadio, já que à sadia qualidade de 

vida é assegurada ao trabalhador94. 

 

 

2.16.2 Princípio do desenvolvimento sustentável 

 
O princípio do desenvolvimento sustentável apresenta a relação existente 

entre o crescimento econômico e a proteção ambiental, a qual será amplamente 

abordada no próximo capítulo, onde serão apresentadas as correntes de 

pensamento relativas ao tema. 

Adianta-se que o princípio do desenvolvimento sustentável busca o 

equilíbrio entre a crescimento econômico, que não deve ser pautado pelas regras 

exclusivas do capitalismo , e a proteção ao meio ambiente, proteção esta que não 

deve ser total, como alguns economistas defendem. 

O caminho para o alcance do desenvolvimento sustentável é o chamado 

“caminho do meio”, aquele que não privilegia nenhum dos dois extremos e visa 

alcançar o desenvolvimento com sadia qualidade de vida. 

 

 

2.16.3 Princípio da cooperação 
 

O princípio da cooperação não é de uso exclusivo do direito ambiental, é 

um princípio inerente à estrutura do Estado social, uma vez que é o princípio de 

desenvolvimento político que busca a união de forças entre o Estado e sociedade 

para a tomada de decisões e concretização de projetos ambientais, como 

esclarece Cristiane Derani95: 

                                                
94 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
95 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 156. 
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O princípio da cooperação informa uma atuação conjunta do 

Estado e sociedade, na escolha de prioridades e nos processos 

decisórios. Ele está na base dos instrumentos normativos criados 

com objetivos de aumento da informação e de ampliação de 

participação nos processos de decisões da política ambiental, 

bem como de estabilidade de relacionamento entre liberdade 

individual e necessidade social. 

 

 

2.16.4 Princípio da precaução 

 
O princípio da precaução está relacionado à prudência, à cautela 

antecipada com o objetivo de evitar possíveis danos ambientais. Tendo em vista a 

ausência de conhecimento científico sobre as consequências ambientais das 

atividades contemporâneas, o princípio da precaução visa promover a realização 

das atividades tão somente com a observação dos cuidados necessários. 

O princípio 17 da Declaração do Rio de Janeiro redigida na Conferência 

das Nações Unidas para o meio ambiente e desenvolvimento refere-se ao 

princípio da precaução: 

 
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 

deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com 

as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou 

irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve 

ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
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CAPÍTULO 3 – SUSTENTABILIDADE 
 

3.1 O SURGIMENTO DA SUSTENTABILIDADE 
 

Estima-se que as tragédias nucleares ocorridas em Hiroshima e Nagasaki 

foram fatores determinantes para a criação da conscientização ambiental, uma 

vez que os bombardeios atômicos demonstraram ao mundo que a humanidade 

havia desenvolvido conhecimentos técnicos capazes de extinguir a vida em todo o 

planeta Terra96. 

A degradação da vida urbana, o alto nível de poluição e a grande 

intensidade do desmatamento instigaram questionamentos na sociedade acerca 

“dos perigos decorrentes das agressões ao meio ambiente, usado como 

depósito”97. 

Sob este panorama, foi organizado o primeiro colóquio internacional sobre 

o meio ambiente, em 1970 em Tóquio e em Osaka. Como esclarecido por Sachs 

(2009a) que participou do colóquio, a palavra kogai ou degradação do meio 

ambiente, era repetida inúmeras vezes por todos, principalmente ao se referir ao 

desastre de Minamata98, onde uma indústria química despejava mercúrio nas 

águas que banhavam a baía de Minamata, o que acarretou na contaminação da 

fauna e da flora local, além da intoxicação em massa da população99. 

Como medida preparatória para a Conferência das Nações Unidas, foi 

realizado o Encontro de Founex, em 1971 na Suíça, que foi responsável por 

analisar as primeiras correntes de pensamento a respeito do tema, as quais serão 

abordadas mais adiante, e estabelecem as diretrizes que orientariam a busca pelo 

desenvolvimento em consonância com o meio ambiente100. 

Em 1972, a Organização das Nações Unidas realizou a primeira 

Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente em Estocolmo na Suécia, que 

                                                
96 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização: Paula Yone Stroh. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2009b, p. 48. 
97 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização: Paula Yone Stroh. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2009b, p. 48. 
98 SACHS, Ignacy. A terceira imagem: em busca do ecodesenvolvimento, tradução Rosa Freire d,Aguiar. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 227, 228. 
99 Disponível em: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/a-tragedia-de-minamata/. Acessado em: 

21/01/2012. 
100 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Organização: Paula Yone Stroh. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2009b, p. 48. 
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além de inserir a importância do meio ambiente na comunidade internacional, 

recebeu forte apoio da sociedade civil que realizou reuniões paralelas para a 

discussão do tema101. 

Durante a Conferência de Estocolmo foi instituída a criação do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, com sede em Nairóbi na 

África, e o objetivo de praticar ações para a conscientização ambiental mundial 

com vistas a alcançar melhor qualidade de vida para as gerações atuais e 

futuras102. 

A Conferência de Estocolmo estabeleceu diversos princípios de 

preservação do meio ambiente e recomendações que deveriam ser seguidas 

pelos Estados103, e provocou o surgimento do vocábulo ecodenselvolvimento, o 

qual com o passar dos anos foi aperfeiçoado para a expressão desenvolvimento 

sustentável104. 

Ainda, em 1972, foi publicado o relatório do Clube de Roma105, intitulado 

The Limits to Growth que foi fruto do estudo realizado por um grupo de 

pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT, contratados 

pelo Clube de Roma. O relatório afirmou que se a industrialização, poluição e 

exploração dos recursos naturais continuasse sendo feita sem nenhuma 

modificação, o planeta alcançaria seu limite de crescimento em 100 anos, mas, 

com o fim de alterar esta previsão, deveriam se estabelecer condições ecológicas 

e econômicas sustentáveis para o futuro, sendo que quanto antes estas 

condições fossem atendidas, maiores seriam as chances de sucesso global106. 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD 

organizaram um relevante Simpósio sobre o meio ambiente que ocorreu em 1974 

                                                
101 SACHS, Ignacy. A terceira imagem: em busca do ecodesenvolvimento, tradução Rosa Freire d,Aguiar. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 232. 
102 Disponível em: http://www.brasilpnuma.org.br/pnuma/index.html. Acessado em: 12/12/2011. 
103 Disponível em: 

http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/home/archive/issues2007/pid/4819?ctnscroll_a
rticleContainerList=1_0&ctnlistpagination_articleContainerList=true. Acessado em: 15/12/2011. 

104 SACHS, Ignacy. A terceira imagem: em busca do ecodesenvolvimento, tradução Rosa Freire d,Aguiar. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 234. 

105 O Clube de Roma formou-se em 1968 em Roma por um pequeno grupo de profissionais das áreas da 
diplomacia, indústria, pesquisa e sociedade civil com o fim de discutir os temas acerca das consequências 
do crescimento econômico, principalmente em relação ao meio ambiente. Disponível em: 
http://www.clubofrome.org/?p=375. Acessado em: 08/12/2011. 

106 REDCLIFT, Michael. Sustainable Development: Exploring the contradictions. Londres: Routledge, 1995. p. 
52-53. 
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em Cocoyoc no México107. 

Fruto das discussões originadas no Simpósio, questionou-se o 

sobredesenvolvimento dos países ricos e subdesenvolvimento dos demais, o mal 

uso dos recursos naturais e a necessidade de preservação ambiental108, ao final, 

foi redigida a Declaração de Cocoyoc que apresentou o seguinte desfecho109: 

 
O caminho à frente não se encontra no desespero pelo fim dos 

tempos nem em um otimismo fácil resultante de sucessivas 

soluções tecnológicas. Ele se encontra na avaliação cuidadosa e 

imparcial dos ‘l imites externos’, na busca conjunta por 

meios de alcançar os ‘l imites internos’ dos direitos 

humanos fundamentais, na construção de estruturas 

sócias que expressem esses direitos e no trabalho 

paciente elaborar técnicas e estilos de desenvolvimento 

que aprimorem e preservem o nosso patrimônio terrestre. 

 

No início do ano de 1983, a Organização das Nações Unidas organizou a 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela 

primeira-ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland e composta por 

representantes dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, com o objetivo 

de analisar o crescimento da deterioração do meio ambiente humano e dos 

recursos naturais e suas consequências no desenvolvimento econômico e social 
110. 

Após quatros anos, em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento elaborou o relatório Nosso Futuro Comum (Our Common 

Future), também conhecido por relatório de Brundtland, que foi responsável pela 

apresentação pioneira do termo desenvolvimento sustentável, bem como sua 

respectiva definição: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

                                                
107 SACHS, Ignacy. A terceira imagem: em busca do ecodesenvolvimento, tradução Rosa Freire d,Aguiar. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 240. 
108 SACHS, Ignacy. A terceira imagem: em busca do ecodesenvolvimento, tradução Rosa Freire d,Aguiar. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 243. 
109 Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/6305283/GEO-3. 15/02/2012. 
110 DREXHAGE, John and MURPHY, Debora. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. p. 07. 
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necessidades”111. 

Com a aprovação do relatório pela Assembléia Geral das Nações Unidas, o 

termo desenvolvimento sustentável ganhou importante destaque político e 

propiciou a organização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, também chamada de Cúpula da Terra112. 

Decorridos vintes anos do Encontro de Estocolmo, a Cúpula da Terra no 

Rio de Janeiro foi considerada uma das conferências das Nações Unidas de 

maior relevância, não só pela grandiosidade do evento, repercussão internacional, 

mas principalmente, pelos temas debatidos113. 

A Cúpula da Terra elaborou a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento com 27 princípios que orientam os Estados a adequar o 

crescimento econômico à proteção ao meio ambiente com vistas a alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

Além da Carta de Princípios, a Cúpula da Terra foi responsável pela 

elaboração da Agenda 21, que consiste em uma plano de ação a ser seguido 

pelos países de maneira global, nacional e local em todas as áreas que há 

impacto ambiental decorrente da ação humana114. 

A mencionada Agenda 21 foi adotada por mais de 178 países durante a 

Conferência do Rio e ocasionou a criação da Comissão de Desenvolvimento 

Sustentável que tem a finalidade de acompanhar a implantação das ações 

contidas no plano da Agenda 21. 

Em 1997, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável reuniu-se em Nova 

Iorque para acompanhar os progressos de implantação dos planos contidos na 

Agenda 21, no encontro que foi intitulado Rio + 5. A Assembléia Geral das Nações 

Unidas verificou que muito embora a Carta de Princípio do Rio 92 prescrevesse 

acerca da necessidade de promoção do desenvolvimento sustentável, da 

erradicação da pobreza e da proteção ao meio ambiente. Verificou-se aumento da 

desigualdade social em diversos países, intenso processo de globalização e 

consumo e continuação da deterioração do meio ambiente local, o que 

demonstrou indícios da dificuldade de implantação das ações da Agenda 21, 

                                                
111 DREXHAGE, John and MURPHY, Debora. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. p. 07. 
112 DREXHAGE, John and MURPHY, Debora. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. 
113 DREXHAGE, John and MURPHY, Debora. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. 
114 Disponível em: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml. Acessado em: 09/02/2012. 



47 
 

principalmente em virtude da ausência de empenho político nas mudanças.115 

Em continuidade ao projeto de implantação lançado pela Cúpula da Terra, 

a Assembléia Geral das Nações Unidas reuniu-se em Joanesburgo, em 2002, no 

evento chamado Rio+10 para avaliar as questões relativas à Agenda 21, onde 

verificou-se que a percepção das negociações acerca do desenvolvimento 

sustentável havia se afastado das questões ambientais para tratar do 

desenvolvimento econômico e social, principalmente por parte dos países em 

desenvolvimento que buscam o crescimento econômico116. 

Não há dúvida que a Conferência de Joanesburgo provocou um sentimento 

geral de frustração, já que ao final não foi possível estabelecer um plano de ação 

concreto para solucionar os problemas identificados na Cúpula da Terra há 10 

anos, foi redigido um plano de ação sem sistema de acompanhamento de 

implantação e sem qualquer tipo de sanção117. 

 
 
3.2 Expectativas para a Conferência Rio 2012  
 

Para a realização da Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável ou 

Rio+20, a Organização das Nações Unidas organizou em Nova Iorque, em março 

de 2011, uma conferência preparatória que estipulou como diretrizes centrais para 

o Rio 2012 a criação da economia verde no contexto do desenvolvimento 

sustentável e da erradicação da pobreza118. 

A partir da definição dos pontos a serem debatidos e com a proximidade da 

data do evento, diversos especialistas e estudiosos passaram a emitir suas 

expectativas a respeito da efetividade da conferência Rio+20. 

O clima demonstrado durante o Fórum Social Mundial, realizado em Porto 

Alegre, como medida preparatória para o Rio+20 foi de extremo pessimismo. A 

maioria dos participantes do fórum fazem previsões de fracasso do encontro sob 

o argumento que os chefes dos Estados desenvolvidos não estão interessados 

                                                
115 Disponível em: http://www.agenda21local.com.br/con3b.htm. Acessado em: 15/02/2012. 
116 DREXHAGE, John and MURPHY, Debora. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. p. 09 
117 SEQUINEL, Maria Carmen. Cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável – Joanesburgo entre o 

sonho e o possível. p. 13-14 
118 Relatório da Assembléia Geral da ONU. 2012 Unites Nations Conference called Historic opportunity to 

dfine green economy as preparatory committee begins second session. p. 1. 
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em firmar compromissos ambientais. O teólogo Leonardo Boff argumenta que o 

documento produzido pela Organização das Nações Unidas está ultrapassado e 

não reflete a sociedade contemporânea119. 

O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, um dos fundadores 

do fórum, manifestou-se de maneira contrária ao projeto da economia verde, 

afirmando tratar-se de chamado capitalismo verde, já que os países 

desenvolvidos visualizam grande potencial econômico na adoção da medida, já 

que poderão realizar inúmeras transações comerciais com o comércio de 

licenças, tecnologias e serviços ambientais120. 

Apesar das intensas críticas sofridas, o secretário geral do Rio+20 Sha 

Zukang acredita que a Conferência Rio+20 será um dos eventos mais importantes 

das próximas décadas121, Assim como o diretor executivo do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, Achim Steiner, em entrevista ao jornal 

britânico The Guardian, afirmou que uma de suas expectativas para o Rio+20 é 

que a política ambiental não seja vista como um obstáculo ao desenvolvimento, 

mas como um fator que propicie o desenvolvimento futuro122. 

Para Ignacy Sachs, o momento de crise atual poderá auxiliar a obtenção 

de resultados do Rio+20: 

 
Quero insistir sobre o fato que uma crise é sempre uma 

oportunidade para mudar de rumo. Se há crise é que alguma 

coisa não está andando bem. Agora a grande discussão é qual é 

a natureza da crise atual. É apenas uma crise conjuntural 

econômica ou por trás dela existem essas dimensões maiores, 

parcialmente ocultas”.123 

 

Em relação ao novo conceito de economia verde que será abordado no 

                                                
119 FRANCO, Bernardo Melo. Intelecutiais preevem fracasso no evento Rio+20. In: Folha de São Paulo. 26 de 

janeiro de 2012. 
120 DAVIS, Eduardo. Fórum Social Mundial de Porto Alegre prepara ação contra Rio+20. In: UOL 

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2012/01/29/forum-social-mundial-de-porto-alegre-prepara-
acao-contra-rio20.jhtm. Acessado em: 12/02/2012. 

121 Rio+20: promises and suspicions. In Eurostep: http://www.eurostep.org/wcm/archive-eurostep-
weekly/1859-rio20-promises-and-suspicions.html. Acessado em: 22/02/2011. 

122 SHARMA, Yojana. UN chief: 'with 7 billion people we've run out of new forests and rivers'. In: The 
Guardian, Caderno Environment. 15/12/2011. 
123 Repórter ECO in: TV cultura. Programa exibido em: 15/01/2012. 
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Rio+20, Ignacy Sachs relata preocupação a respeito da abrangência da 

expressão, eis que economia verde “remete à dimensão ambiental que não pode 

ser dissociada da dimensão social”, sendo importante buscar estratégias que 

atendam concomitantemente às urgências sociais e ambientais124. 

O economista polonês, ainda acrescenta: 

 
A transição para estratégias menos destrutivas da natureza e mais 

equitativas na partilha do produto não pode ser protelada 

indefinidamente. A Rio+20 oferecerá uma boa oportunidade para 

alertar a opinião pública mundial sobre a necessidade urgente de 

mudar rapidamente de rumo, se não queremos enfrentar mais 

algumas décadas de crise, cuja superação vai acarretar um 

altíssimo custo social”125. 

 

O jornalista britânico do jornal The Guardian, Stephen Hale apresenta 

observações interessantes sobre o Rio+20. Afirma que conferências 

internacionais não apresentam sucesso pela sua própria realização, mas são 

requisitos para que o sucesso seja possível126. Stephen acrescenta que mais 

importante que as consequências formais das conferências, são as inspirações de 

união entres países que a conferência pode promover. 

Em suma, Stephen Hale acredita que a Rio+20 pode alcançar resultados 

positivos e para isto, há três regras a serem seguidas: a primeira é união; a 

segunda, desejar profundamente as mudanças e a terceira é encontrar os líderes 

que poderão ser heróis ou heroínas. 

Veiga (2010b, p. 151), afirma que “para que surja uma economia verde, 

será imprescindível que a responsabilidade pela conservação dos ecossistemas 

passe realmente a orientar as políticas governamentais, as práticas empresariais, 

e as escolhas dos consumidores. Simultaneamente, todas as esferas do 

conhecimento devem trazer a natureza de volta. Não por arrependimento 

romântico, mas como consequência de renovação das humanidades baseada nos 

                                                
124 NINNI, Karina. Crise é oportunidade para propostas. in: Estado de São Paulo, Caderno Notícias. 
25/01/2012. 
125 NINNI, Karina. Crise é oportunidade para propostas. in: Estado de São Paulo, Caderno Notícias. 

25/01/2012. 
126 HALE, Stephen. Rio+20 can make a difference. The Guardian, Caderno News. 10 de janeiro de 2012 
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mais recentes avanços obtidos nas ciências naturais e na história”127. 

Não há dúvidas que a Conferência Rio+20 realizará importante papel para 

a legitimação da sustentabilidade como um novo valor128. 

 

 

3.3 As duas correntes: o desenvolvimento e a Natureza 
 

A relação entre o desenvolvimento econômico e as consequências sofridas 

no meio ambiente formou inicialmente duas correntes de pensamento científico 

totalmente opostas, as quais começaram a ser discutidas no Encontro de Founex. 

A primeira corrente é composta pelos adeptos do ultra-otimismo129 

econômico ou da abundância (the cornucopians)130, que afirmavam que as 

preocupações com o meio ambiente são infundadas e poderiam impedir que os 

países em desenvolvimento alcançassem o nível de industrialização dos países 

desenvolvidos.  

Esta corrente de pensamento afirma que o crescimento econômico 

somente iria prejudicar o meio ambiente até determinado estágio de renda per 

capita e que, após este momento, as consequências ambientais negativas seriam 

neutralizadas, já que a tendência seria inversa e o crescimento econômico 

começaria a melhorar o meio ambiente131. 

O economista José Eli da Veiga afirma que é o132  

 

raciocínio idêntico à velha parábola sobre a necessidade de 

primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo melhor. Tanto 

é, que essa hipótese tem sido chamada de “curva ambiental de 

Kuznets”, por analogia à curva em “U” invertido proposta em 
                                                
127 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora Senac São 

Paulo, 2010b. p. 151. 
128 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 

2010b. p. 152. 
129 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 
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meados dos anos 1950 pelo terceiro ganhador do prêmio Nobel 

de Economia, 1971. 

 

Apesar desta corrente de pensamento ter sido rejeitada de plano no 

Encontro de Founex e as estatísticas revelarem que em vários países a relação 

entre o crescimento econômico e a desigualdade social é extremamente 

contrastante, parte da comunidade científica econômica afirma que ainda não há 

indicadores confiáveis entre a degradação ecológica e o crescimento econômico, 

razão a corrente de pensamento permanece válida.133 

Por outro lado, existe a corrente dos catastrofistas (doomsayers) que 

afirmavam que o crescimento econômico deveria ser estacionado imediatamente 

sob pena da humanidade vivenciar uma grande catástrofe, fruto do 

desaparecimento dos recursos naturais e da intensa poluição134. 

Pode, ainda, ser incluído nesta segunda corrente o pensamento liderado 

por Herman E. Daly que afirma que a natureza somente irá resistir se a economia 

adotar a “condição estacionária”, que é explicada da seguinte forma 

pedagógica135: 

 
Para efeito pedagógico, Daly costuma usar uma analogia entre as 

economias de ponta – como a dos EUA ou do Japão – e uma 

biblioteca que já está repleta de livros, sem espaço para absorver 

novas aquisições. A melhor solução é estabelecer o princípio de 

que um novo livro só poderá entrar no acervo quando outro for 

retirado, em uma troca que só seria aceita se o novo livro fosse 

melhor que o substituído. 

 

Ou seja, não se trata de crescimento zero, mas da abolição do incentivo ao 

consumo e da substituição de instrumentos atuais da sociedade por medidas 

futuras que sejam consideradas melhores136. 

                                                
133 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 
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135 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 

2010a. p 113. 
136 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 
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O pensamento da condição estacionária foi igualmente rejeitado no 

Encontro de Founex e sua discussão é evitada pela maioria dos economistas137. 

Assim, no Encontro de Founex a crença totalmente economista foi 

descartada, pois o crescimento econômico deve ser adequado às condições 

favoráveis ao meio ambiente, ao invés de aguardar eventual inversão da 

degradação para preservação ocasionada pelo alcance de determinada renda per 

capita138.  

Rejeitou-se também a suspensão do crescimento econômico por razões 

sociais, já que iria propiciar a manutenção da maioria pobre, além disso, a 

conservação do meio ambiente, não pode ser relacionada à abstenção do uso 

dos recursos naturais139. 

 

 

3.4 A corrente do caminho do meio 
 

Em virtude da rejeição das correntes de pensamento otimista e pessimista 

e das discussões ocorridas em Founex surgiu a corrente de pensamento do 

“caminho do meio” que de acordo com Ignacy Sachs140 trata de  

 
um outro desenvolvimento, endógeno (em oposição à 

transposição mimética de paradigmas alienígenas), auto-

suficiente (em vez de dependente), orientado para as 

necessidades (em lugar de direcionado pelo mercado), em 

harmonia com a natureza e aberto às mudanças institucionais. 

 

Percebe-se que neste momento o conceito de desenvolvimento sustentável 

começou a se firmar, com o fim de harmonizar os objetivos sociais, ambientais e 

econômicos do desenvolvimento141, sendo que “os objetivos do desenvolvimento 
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são sempre sociais, há uma condicionalidade ambiental que é preciso respeitar, e 

finalmente, para que as coisas avancem, é preciso que as soluções pensadas 

sejam economicamente viáveis”. 

 

 

3.5 CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 
 

Árdua é a tarefa de apresentar um conceito ao termo sustentabilidade 

tendo em vista a ausência de definições doutrinárias e a grande amplitude 

alcançada pela expressão. 

Até o final da década de 70, a palavra sustentável era considerada uma 

palavra técnica utilizada pela comunidade científica para expressar a 

possibilidade de um ecossistema permanecer em seu estado ecológico normal 

mesmo suportando as agressões humanas142. 

A partir dos anos 1980, a palavra sustentabilidade passou a ser utilizada 

para qualificar o desenvolvimento econômico com a finalidade de diferenciá-lo do 

conceito de crescimento econômico143: 

 
O termo sustentabilidade surge inicialmente com os estudos 

empreendidos por diversos especialistas no campo do 

desenvolvimento econômico como uma espécie de critério para 

diferenciá-lo de outro conceito, assemelhado, mas em sua 

essência bastante diverso, qual seja o crescimento econômico. No 

entanto, com o evoluir do conhecimento e da própria realidade 

fática, novas exigências apresentaram-se à consideração dos 

estudiosos, todas elas tendendo a ser reduzidas a um 

denominador comum, o qual veio a ser assimilado ao conceito 

básico de sustentabilidade. Consolidou-se gradualmente a 

percepção de que certas situações ou processos, desejáveis e 

positivos em si próprios, somente poderiam manter-se e 

apresentar razoável grau de continuidade caso fosse 

                                                
Janeiro: Garamond, 2009b. p. 54. 

142 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora Senac São 
Paulo, 2010b. p. 11. 
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acompanhados por outras situações ou processos nem sempre 

passíveis de ocorrerem espontaneamente e que, portanto 

devessem ser, por alguma forma, provocados ou impulsionados a 

fim de permitir a continuidade dos primeiros. É o caso típico do 

meio ambiente, cuja preservação torna-se crucial não apenas 

para que a humanidade, ela própria, possa manter-se e subsistir, 

até mesmo para usufruir dos benefícios por ele trazidos. 

 

Com relação à sustentabilidade e o desenvolvimento, Anthony Giddens 

afirma144: 

 

Os dois termos fundamentais, “sustentabilidade” e 

“desenvolvimento”, como muitos observaram, tem significados 

contraditórios. “Sustentabilidade” implica continuidade e equilíbrio, 

enquanto “desenvolvimento” implica dinamismo e mudança. 

Assim, os ambientalistas são atraídos pelo ângulo da 

“sustentabilidade”, enquanto os governos e empresas (pelo 

menos na prática) põe foco no “desenvolvimento”, em geral 

querendo com isso referir-se ao aumento do PIB (produto interno 

bruto). 

 

A respeito da sustentabilidade Anthony Giddens acrescenta145: 

 
Desenvolvimento sustentável” mais constitui um lema do que um 

conceito analítico, e evitarei usá-lo neste livro. Em vez disso, 

examinarei em separado seus dois componentes. 

“Sustentabilidade” é uma ideia útil, ainda que de definição meio 

escorregadia, já que diz respeito a um futuro indefinido. Não 

sabemos que inovações tecnológicas ocorrerão mais adiante, 

razão por que as avaliações dos limites dos recursos da Terra 

costumam ficar sob um ponto de interrogação. Em seu sentido 

mais simples, sustentabilidade implica que, ao lidarmos com 

                                                
144 GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Trad. Vera Ribeiro, revisão técnica André Piani, 
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problemas ambientais, estamos em busca de soluções 

duradouras, não de jeitinhos a curto prazo. Temos que pensar a 

médio e longo prazos e desenvolver estratégias que estendam por 

essas escalas temporais. Existe obrigação de considerarmos de 

que modo as políticas atuais tenderão a afetar a vida dos que 

ainda não nasceram. 

 

Não há dúvida que a sustentabilidade foi legitimada pela Conferência Rio 

1992146 e remete à ideia de continuidade, manutenção e permanência no tempo, 

sendo considerado um novo valor147 “cujo sentido essencial é de responsabilidade 

pelas oportunidades e limites que condicionarão vidas das próximas gerações da 

espécie humana”148 

A sustentabilidade pode ser considerada um valor do amanhã, como bem 

apontado por Eduardo Giannetti149 “a natureza impõe limites. Não importa quão 

sofisticado ou rudimentar, nenhum agrupamento humano sobreviverá por muito 

tempo se não for capaz de transferir uma quantidade mínima de recursos do 

presente para o futuro.”  

Enfim, como afirma o economista José Eli da Veiga150, o conceito de 

sustentabilidade “é o enigma que continua à espera de um Édipo que o 

desvende”. 

 

 

3.6 DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 
 

O Relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas ou o chamado Relatório de 

Brundtland, que apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável como: “o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

                                                
146 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora Senac São 
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capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”, 

apresentou, igualmente, três dimensões da sustentabilidade: ambiental, social e 

econômica. 

Por sustentabilidade ambiental ou ecológica entende-se o emprego de 

medidas que evitem a ocorrência de danos ao meio ambiente originados da ação 

humana ou resultante dos processos de desenvolvimento como “substituição do 

consumo de combustíveis fósseis por renováveis, redução das emissões de 

poluentes, preservação da biodiversidade entre outros”151. 

A sustentabilidade econômica está relacionada à necessidade de 

manutenção dos investimentos públicos e privados, questão de extrema 

importância nos projetos de desenvolvimento tradicional e à administração 

eficiente dos recursos produtivos, permitindo que os benefícios advindos do 

crescimento econômico viabilize as fontes endógenas de poupança e 

investimento152. 

Já a sustentabilidade social é entendida pela função multidimensional do 

desenvolvimento, incluindo todas as necessidades materiais e não materiais, 

como forma de reduzir a desigualdade social, combater a pobreza e alinhar os 

modelos de desenvolvimento para os anseios e exigências de cada sociedade153. 

Não obstante as três dimensões apontadas anteriormente, Consuelo Y. 

Moromizato Yoshida observa que a sustentabilidade é enxergada por alguns sem 

a conjugação concomitante do social, ambiental e econômica154. 

A concepção de sustentabilidade ecológica exclusiva155 considera os 

problemas ambientais somente do ponto de vista técnico156, deste modo são 

considerados problemas ambientais aqueles relacionados “à depredação e 

contaminação do meio abiótico e do resto dos seres vivos (depredação dos 
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recursos, aumento da contaminação e perda dos valores ecológicos como a 

biodiversidade, as paisagens e o meio ambiente de vida em geral”157. 

Sob esta concepção, são consideradas as relações entre os seres 

humanos, os demais seres vivos e a matéria abiótica, são as relações técnicas 

que são estabelecidas entre os seres humanos e a natureza, sendo que as 

relações sociais não estão incluídas neste enfoque158. 

A concepção de sustentabilidade social, por sua vez, considera a pobreza 

em sentido amplo, compreendendo a fome, a falta de moradia e de água potável, 

o sistema de saúde insatisfatório, além do aumento populacional mundial159, e é 

subdividida em sustentabilidade social limitada e na co-evolução sociedade-

natureza160. 

A sustentabilidade social limitada é a posição predominante e mais 

difundida pelos órgãos internacionais como Organização das Nações Unidas, 

Banco Mundial e World Wacth Institute e entende que a sustentabilidade social 

deve ser utilizada como meio para alcançar a sustentabilidade ecológica161. Nesta 

concepção são abordadas não só causas técnicas como também causas 

sociais.162 

De acordo com esta concepção, a pobreza gera problemas ambientais 

porque não há recursos financeiros para uma estratégia produtiva sustentável e a 

alta taxa de natalidade dos países em desenvolvimento implica em uma maior 

demanda dos recursos naturais e sobrecarrega os ecossistemas163. 

Os autores Guillermo Foladori e Humberto Tommasino apresentam um 

exemplo sobre a sustentabilidade social limitada: a erosão do solo causada pelo 

cultivo das terras marginais sem as medidas adequadas de conservação é um 
                                                
157 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade Urbano-Ambiental: os conflitos sociais, as questões 
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160 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade Urbano-Ambiental: os conflitos sociais, as questões 
urbanístico-ambientais e os desafios à qualidade de vida nas cidades. Organizador José Roberto Marques. 
Campinas: Millennium Editora, 2009. p. 81. 
161 YOSHIDA, Consuelo Y. Moromizato. Sustentabilidade Urbano-Ambiental: os conflitos sociais, as questões 

urbanístico-ambientais e os desafios à qualidade de vida nas cidades. Organizador José Roberto 
Marques. Campinas: Millennium Editora, 2009. p. 81. 

162 FOLADORI, Guillermo; TOMMASINO, Humberto. El Enfoque Técnico y el Enfoque Social de la 
Sustentabilidad. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Paraná, nº 98, p. 67-75, jan/jun, 2000. p. 69. 
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caso de insustentabilidade ecológica, no entanto, o fenômeno de marginalização 

dos agricultores pode ter raízes social, que seriam, então, as causas sociais da 

insustentabilidade ecológica164. 

Para sustentabilidade social limitada a pobreza é considerada “na medida 

em que ela causa insustentabilidade ecológica; ela não é um problema ambiental 

por si só, mas sim, pelas consequências que gera no meio ambiente”165. 

Como bem conclui Consuelo Y. Moromizato Yoshida 

 
as relações sociais que geram pobreza, desemprego, fome não 

estão em discussão, mas somente suas consequências técnicas 

na contaminação e na degradação ambiental. Em síntese, dentro 

desse enfoque, a concepção da problemática ambiental é técnica 

(relação entre o ser humano e as coisas – seres vivos ou matéria 

abiótica) e pode e deve ter soluções técnicas (adoção de técnicas 

sustentáveis): tecnologias limpas, melhor aproveitamento dos 

resíduos, aumento da produtividade no uso de recursos naturais, 

troca do uso de recursos não renováveis por renováveis166. 

 

Percebe-se que tanto a sustentabilidade ecológica exclusiva quanto a 

sustentabilidade social limitada tem em comum o enfoque nas relações técnicas. 

No caso da sustentabilidade ecológica, o conceito é mais evidente por si mesmo, 

ao passo que somente são consideradas as relações entre os seres humanos, as 

coisas ou outros seres vivos. No caso da sustentabilidade social limitada o 

conceito técnico não é tão evidente, eis que a palavra social pode induzir a erro, 

porém, constata-se que a sustentabilidade social é utilizada tão somente se é 

causa de insustentabilidade física ou ecológica, os problemas sociais são 

utilizados como ponte para identificar os problemas técnicos167. 

Além do enfoque técnico, as concepções de sustentabilidade ecológica 
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59 
 

exclusiva e social limitada consideram o meio ambiente independentemente dos 

seres humanos. Ambas concepções incluem no meio ambiente, a matéria abiótica 

e os outros seres vivos, mas não consideram as relações sociais como parte do 

meio ambiente. Trata-se de uma visão restrita do meio ambiente, porém, se os 

seres humanos forem incluídos como parte do meio ambiente, as relações sociais 

poderão, em si mesmas, implicar em causas de insustentabilidade168. 

Para a concepção da sustentabilidade coevolução sociedade-natureza 

“fazem parte do meio ambiente não só o entorno abiótico e outras espécies vivas, 

mas também os congêneres”169, assim, as questões sociais podem ser causas de 

insustentabilidade por si próprias e não por causa de suas relações técnicas com 

a natureza170. 

A concepção da sustentabilidade coevolução sociedade-natureza admite a 

análise das relações sociais como tema central de insustentabilidade social e 

busca soluções para a pobreza, a fome, o desemprego e etc. 

Tendo em vista as discussões admitidas dentro da concepção da 

coevolução sociedade-natureza, conclui-se que este pensamento doutrinário é o 

que mais se aproxima das três dimensões contidas no conceito de 

sustentabilidade, pois permite o tripé do social, ambiente e econômico caminhem 

simultaneamente. 

 

 

3.7 Critérios de Sustentabilidade 

 

Considerando a ausência de definição exata do conceito de 

sustentabilidade, árdua é a tarefa de constatar a existência ou não da 

sustentabilidade. 

Para tanto, Ignacy Sachs171 sugere alguns critérios que podem auxiliar esta 

avaliação. 
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Sob o aspecto social, deve se verificar se há distribuição de renda justa, 

igualdade de acesso aos recursos e serviços sociais, alcance de um nível 

razoável de homogeneidade social, nível razoável de emprego ou trabalho 

autônomo que propicie qualidade de vida. 

No tocante ao aspecto cultural, deve se considerar se há equilíbrio entre o 

respeito pela tradição e a aceitação da inovação, capacidade e autonomia para 

elaboração de projetos nacionais endógenos e integrados, em oposição à cópia 

de modelos alienígenas, autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

Em relação aos critérios ecológicos, deve haver limitação do uso dos 

recursos não renováveis e preservação do capital natureza na produção de 

recursos. 

Sobre o aspecto ambiental, deve-se respeitar e realçar a capacidade de 

autodepuração dos ecossistemas naturais. 

Analisado o critério territorial, é importante estimular a melhoria do 

ambiente urbano, destinar o investimento público de maneira balanceada para as 

zonas urbanas e rurais, superar as disparidades inter-regionais, introduzir 

estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 

ecologicamente frágeis para a conservação da biodiversidade pelo 

ecodesenvolvimento. 

No tocante ao aspecto econômico, deve existir desenvolvimento 

econômico equilibrado entre diversos setores, a segurança alimentar deve estar 

presente, assim como a capacidade de modernização contínua dos instrumentos 

de produção com considerável nível de autonomia de pesquisa científica e 

tecnológica e inserção independente na economia internacional. 

Pode-se verificar a sustentabilidade em relação ao critério de política 

nacional, se a democracia for fundamentada nos direitos humanos universais, se 

houver nível considerável de coesão social e se o Estado tiver capacidade para 

implementar projetos nacionais em parceria com empreendedores. 

Sob o aspecto da política internacional, dever haver eficácia na prevenção 

de guerra, garantia da paz e promoção da cooperação internacional, controle 

efetivo do sistema internacional financeiro e da aplicação do princípio da 

precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, gestão do 

patrimônio global como herança comum da humanidade, sistema efetivo de 



61 
 

cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter 

de commodity do conhecimento científico. 
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CAPÍTULO 4 – Sunstentabilidade, meio ambiente do trabalho e terceirização 

 
4.1 TERCEIRIZAÇÃO 
 

4.1.1 Relação de trabalho e a relação de emprego 

 
A relação de trabalho é conceituada pelo artigo 594 do Código Civil que 

prescreve que “toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, 

pode ser contratada mediante retribuição”. 

No entanto, é imperioso observar que relação de trabalho não é sinônimo 

de relação de emprego. Todas as relações de emprego são consideradas 

relações de trabalho, mas nem todas as relações de trabalho são relações de 

emprego, já que é necessária a presença de requisitos legais para a sua 

configuração. 

 

 

4.1.2 Relação de emprego 

 
De acordo com Amauri Mascaro Nascimento, a relação de emprego é 

aquela “relação jurídica de natureza contratual tendo como sujeitos o empregado 

e o empregador e como objeto o trabalho subordinado, continuado e 

assalariado”.172 

À luz do conceito descrito acima e em consonância com o artigo 3° da 

Consolidação das Leis do Trabalho que prescreve “considera-se empregado toda 

pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário”, verifica-se que a relação típica de 

trabalho é composta pelo elemento da pessoalidade que consigna que o sujeito 

da relação jurídica empregado deve prestar seus serviços em favor do 

empregador pessoalmente173, sem poder se fazer substituir. 

O segundo elemento que deve estar presente na relação de emprego é a 

habitualidade, ou seja, o empregado deve prestar seus serviços ao empregador 

                                                
172 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: 

relações individuais e coletivas do trabalho. 20 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 510. 
173 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 5 ed. Rev. e amp. São Paulo: Ltr, 2009. p. 221. 
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de maneira não eventual e deve ser necessário à atividade normal do 

empregador174. 

Deve estar igualmente presente o elemento da onerosidade que consiste 

na remuneração do trabalho realizado pelo empregado por parte do 

empregador175. 

E, por fim, o elemento da subordinação jurídica que determina a 

subordinação jurídica da prestação de serviços do empregado ao empregador176. 

 

 

4.2 FLEXIBILIZAÇÃO 
 

Com o início do desenvolvimento do trabalho assalariado em massa 

decorrente da Revolução Industrial e as precárias condições a que eram 

submetidos os trabalhadores, os Estados passaram a interferir na 

regulamentação do trabalho mediante a edição de normas que protegessem a 

mão de obra humana e garantissem condições mínimas de trabalho177. 

No entanto, com todas as mudanças advindas da nova ordem social 

contemporânea exploradas no primeiro capítulo, a crise econômica da década de 

70, a necessidade de competição com os países orientais, iniciou-se um processo 

de flexibilização das normas trabalhistas, o qual pode ser conceituado pelo 

“conjunto de regras que tem por objetivo instituir mecanismos tendentes a 

compatibilizar as mudanças de ordem econômica, tecnológica ou social existentes 

na relação entre o capital e o trabalho”178. 

Nas palavras de Luiz Carlos Amorim Robortella, a flexibilização  

 
é um instrumento de política social caracterizado pela adaptação 

constante das normas jurídicas à realidade econômica, social e 

institucional, mediante intensa participação de trabalhadores e 

empresários, para eficaz regulação do mercado de trabalho, tendo 

como objetivos o desenvolvimento econômico e o progresso 
                                                
174 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 5 ed. Rev. e amp. São Paulo: Ltr, 2009. p. 221 
175 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 5 ed. Rev. e amp. São Paulo: Ltr, 2009. p. 221 
176 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 5 ed. Rev. e amp. São Paulo, Ltr, 2009. p. 221 
177 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 5 ed. Rev. e amp. São Paulo, Ltr, 2009. p. 84 
178 MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 7 ed. Rev. E ampl. São Paulo: Atlas, 2005. 

p. 38. 
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social179. 

 

Por sua vez, Oscar Ermida Uriarte conceitua a flexibilização pela 

“eliminiação, diminuição, afrouxamento ou adaptação da proteção trabalhista 

clássica, com a finalidade – rela ou pretensa – de aumentar o investimento, o 

emprego ou a competitividade da empresa”180.  

Para Nelson Mannrich, a flexibilização está relacionada com a 

desregulamentação: 

 
A expressão flexibilização parece estar consagrada, indicando o 

processo de ajustamento do direito do trabalho à atuais realidades 

da sociedade pós-industrial. No fundo, o debate envolve uma 

questão encoberta: como conciliar essa adaptação aos princípios 

do Direito do Trabalho. O que se pretende é o ajuste das normas 

jurídicas à realidade econômica, contribuindo-se, assim, para a 

solução dos problemas trabalhistas atuais181. 

 

A flexibilização das normas trabalhistas foi considerada um imperativo 

advindo da globalização que buscou adequar-se ao novo conceito da relação 

capital-trabalho e conter a grande massa de desempregados182. 

Para os neoliberalistas, a flexibilização é um fenômeno inevitável e imposto 

pela globalização, deste modo, os países que almejam a instalação de parques 

industriais de empresas multinacionais e o desenvolvimento de postos de trabalho 

que estas empresas podem proporcionar, são forçados a desregulamentar seu 

mercado de trabalho para aumentar a competitividade e reduzir custos183. 

A busca pelo investimento estrangeiro ocasionou uma verdadeira batalha 

entre os Estados, que para se tornarem mais competitivos reduzem o custo do 

trabalho humano em prejuízo dos próprios trabalhadores. 

A flexibilização foi incentivada, igualmente, pela reestruturação da 

                                                
179 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O moderno direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1994. p. 97. 
180 URIARTE, Oscar Ermida. A flexibilidade. São Paulo: Ed. Ltr, 2002. p 9. 
181 MANNRICH, Nelson. A modernização do contrato de trabalho. São Paulo: Ltr, 1998. p. 72. 
182 Fernando Basto Ferraz. Terceirização e demais formas de flexibilização do trabalho. São Paulo: Editora 

Ltr, 2006. p. 11 
183 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Terceirização e intermediação de mão-de-obra: ruptura do sistema 

trabalhista, precarização do trabalho e exclusão social. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 24. 
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organização do trabalho originada na empresa Toyota, no Japão, criada pelo 

engenheiro Taiichi Ohno. Em oposição aos sistemas de produção em massa 

fordista e taylorista, surgiu o movimento toyotista que buscava uma alternativa à 

crise do capital no ocidente184185. 

A principal característica do sistema toyotista é a flexibilidade, a qual foi 

aplicada em grande parte da linha de produção, na gestão comercial e na 

organização do trabalho, eliminando a rigidez fordista, em busca da obtenção de 

lucro. Para tanto, a organização da produção passou a ser conhecida como lean 

production ou produção enxuta que associa as vantagens da produção em massa 

com a produção artesanal, baseando-se em três premissas: o trabalho em equipe, 

o processo de aperfeiçoamento continuado e o just in time ou produção por 

demanda186. 

A questão da flexibilização das normas trabalhistas reflete que o direito do 

trabalho atua como mediador entre os interesses econômicos e sociais187, 

exercendo importante papel de garantias dos direitos mínimos do trabalhador, 

mas por outro lado, sem atuar como um obstáculo aos imperativos do 

crescimento econômico e do progresso da tecnologia188. 

 
 

4.2.1 Classificação da Flexibilização 
 

Para melhor compreensão do instituto, Alice Monteiro de Barros189 

identifica dois momentos históricos da flexibilização, sendo que o primeiro faz 

referência ao “direito do trabalho de emergência”, relativo a um processo 

temporário, e o segundo coincide com a “instalação da crise” e alinha-se com as 

reivindicações patronais permanentes. 

                                                
184 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Terceirização e intermediação de mão-de-obra: ruptura do sistema 

trabalhista, precarização do trabalho e exclusão social. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 51. 
185 DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. São Paulo: 

Ltr, 2003. p. 95. 
186 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Terceirização e intermediação de mão-de-obra: ruptura do sistema 

trabalhista, precarização do trabalho e exclusão social. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 51 a 55. 
187 Robortella, Luiz Carlos Amorim. O moderno direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1994. p. 97. 
188 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: 

relações individuais e coletivas do trabalho. 20 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 43. 
189 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 5 ed. Rev. e amp. São Paulo, Ltr, 2009. p. 87. 
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De acordo com a autora190, a flexibilização pode se apresentar de duas 

maneiras: a flexibilidade interna e a flexibilidade externa. 

A flexibilização interna se consubstancia na modificação da ordenação do 

trabalho na empresa, mobilidade funcional e geográfica, alteração substancial das 

condições de trabalho, do tempo de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, 

como prescrevem os artigos 58-A e 476-A da CLT. 

Da mesma forma, inclui-se na classificação de flexibilização interna, a 

modificação das condições de trabalhos admitidas na Constituição Federal, sob 

tutela sindical, como a redutibilidade salarial no artigo 7°, inciso VI, a redução da 

jornada de trabalho no artigo 7°, inciso XIII, e o trabalho em turnos ininterruptos 

de revezamento no artigo 7°, inciso XIV. 

Cumpre salientar que a flexibilização interna esta relacionada com o 

período histórico de “instalação da crise”. 

Já a flexibilização externa refere-se à forma de contratação do trabalhador, 

período de duração do contrato, possibilidade de rescisão, descentralização de 

gestão de mão-de-obra, contratação de trabalhadores temporário, indicando-se 

que este tipo de flexibilização está relacionado com o “direito do trabalho de 

emergência”. 

A terceirização, objeto de estudo do presente trabalho, está incluída na 

modalidade de flexibilização externa. 

 

 

4.3 TERCEIRIZAÇÃO 
 

Com o decurso do tempo as relações de trabalho sofreram diversas 

modificações, em especial associadas à relação típica de emprego, decorrentes 

do fenômeno da flexibilização. 

Uma das principais consequências do processo da flexibilização trabalhista 

e da nova organização do trabalho foi a terceirização da produção de bens e 

serviços, decorrente da fragmentação da produção das empresas. 

O surgimento da terceirização não é recente, já que na Europa, nos 

séculos XVI a XVIII, alguns comerciantes da zona urbana forneciam aos 

                                                
190 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 5 ed. Rev. e amp. São Paulo, Ltr, 2009. p. 87. 
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camponeses a lã, o tecido de lã, o metal e ferramentas para que eles 

trabalhassem a matéria-prima e produzissem o produto final, o qual era retornado 

para os comerciante para a venda191. 

Apesar da terceirização ter sido constatada há alguns séculos, a amplitude 

de sua utilização só foi iniciada recentemente. Com a Segunda Guerra Mundial, 

quando as empresas produtoras de armas estavam sobrecarregadas e não 

conseguiam atender toda a demanda, começaram a repassar alguns de seus 

serviços a terceiros e perceberam que era possível aumentar a produção e 

satisfazer os pedidos que lhe eram feitos192. 

No Brasil, a terceirização foi resultado da implantação do modelo toyotista 

de organização do trabalho que teve início na década de 70 com as empresas 

multinacionais que procuravam manter o foco em sua atividade principal, como no 

caso da indústria automobilística que passou a terceirizar a produção de alguns 

dos componentes dos veículos e por empresas de limpeza e conservação que 

estão presentes em nossa sociedade desde a década de 60193. 

 

 

4.3.1 CONCEITO de terceirização 
 

A terceirização surgiu como uma estratégia econômica voltada para 

diminuir custos empresariais, aumentar a competitividade no mercado, tornar 

processos de produção de bens ou serviços mais ágeis por meio da transferência 

de atividades acessórias a terceiros, com o fim de permitir que a empresas 

mantenham o foco em sua atividade principal194. 

A terceirização por uma lado adapta as normas trabalhistas às novas 

exigências do mercado, atendendo os anseios e estratégias empresariais e adota 

o caráter flexível por meio da utilização da força de trabalho de maneira diferente, 

mas por outro lado contribui para a precarização das relações de trabalho e das 

                                                
191 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Terceirização e intermediação de mão-de-obra: ruptura do sistema 

trabalhista, precarização do trabalho e exclusão social. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 75. 
192 MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 7 ed. Rev. E ampl. São Paulo: Atlas, 2005. 

p. 16. 
193 MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 7 ed. Rev. E ampl. São Paulo: Atlas, 2005. 

p. 16. 
194 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O moderno direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1994. p. 236. 
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condições de saúde e emprego195. 

Rodrigo de Lacerda Carelli o “processo de repasse para a realização de 

complexo de atividade por empresa especializada, sendo que estas atividades 

poderiam ser desenvolvidas pela própria empresa”196 
Sérgio Pinto Martins “consiste a terceirização na possibilidade de contratar 

terceiro para a realização de atividades que geralmente não constituem o objeto 

principal da empresa. Essa contratação pode envolver tanto a produção de bens 

como serviços, como ocorre na necessidade de contratação de serviços de 

limpeza, de vigilância ou até serviços temporários”197 

José Martins Catharino “terceirização é o meio da empresa obter trabalho 

de quem não é seu empregado, mas do fornecedor com quem contrata”198 

Luiz Carlos Amorim Robortella “é uma estratégia econômica que 

proporciona qualidade, agilidade, simplicidade e competitividade, mediante um 

processo de transferência, a terceiros, das atividades acessórias e de apoio, 

permitindo às empresas concentrarem-se no seu objetivo final ou atividade-fim”199 

Como define Alice de Barros Monteiro200, a “terceirização consiste em 

transferir para outrem atividades consideradas secundárias, ou seja, de suporte, 

atendo-se a empresa à atividade principal. Assim, a empresa se concentra na sua 

atividade-fim, transferindo as atividades-meio”.  

Para melhor compreensão do conceito de terceirização, é necessário 

pontuar as definições de atividade-fim e atividade-meio. Por atividade-fim 

entende-se a atividade principal da empresa, aquela que consta em seu objeto 

social e tem caráter preponderante, enquanto a atividade-meio é aquela que 

viabiliza o alcance da atividade principal, mas com ela não coincide, é 

considerada uma atividade de apoio. 

No entanto, com os avanços tecnológicos e as mudanças sofridas nos 

modos de produção tornou-se difícil a delimitação da atividade que se 

                                                
195 DRUCK, Graça e FRANCO, Tânoa.. A perda da razão social do trabalho: tercerização e precarização. São 

Paulo: Boitempo, 2007. p. 7. 
196 CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Terceirização e intermediação de mão-de-obra: ruptura do sistema 

trabalhista, precarização do trabalho e exclusão social. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 75 e 76. 
197 MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 7 ed. Rev. E ampl. São Paulo: Atlas, 2005. 

p. 23. 
198 CATHARINO, José Martins. Neoliberalismo e sequela: privatização, desregulação, flexibilização, 

terceirização. São Paulo, Ltr. 1997. p. 72 
199 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O moderno direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1994. p. 236. 
200 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 5 ed. Rev. e amp. São Paulo, Ltr, 2009. p. 452. 
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enquadrada no conceito de atividade-fim ou no conceito de atividade-meio, uma 

vez que atividades que anteriormente eram consideradas atividades principais, 

hoje são entendidas como atividades de apoio e atividades consideradas 

essenciais para o desenvolvimento da atividades principal são vistas como 

atividades acessórias. 

A respeito da dificuldade de delimitação dos conceitos de atividade-fim e 

atividade-meio, Cássio Mesquita Barros201 apresenta interessante exemplo: as 

instituições financeira não podem, sob hipótese alguma, dispensar o serviço de 

segurança, o que torna o serviço de segurança essencial ao desenvolvimento da 

atividade bancária, todavia, o serviço de vigilância é considerado atividade de 

apoio, quando na verdade poderia ser considerado atividade-fim devido a sua 

imprescindibilidade. 

Tendo em vista a inexatidão dos conceitos de atividade-fim e atividade-

meio em virtude dos avanços tecnológicos e as consequências da globalização, 

Cássio Mesquita Barros propõe a revisão dos critérios que definem estes 

conceitos. 

 

 

4.3.2 Terceirização e o TST 
 

Muito embora não exista lei que defina ou regulamente a terceirização, o 

Tribunal Superior do Trabalho já se manifestou acerca da terceirização em seus 

enunciados, súmulas e julgados. 

Por meio da edição da Súmula 239, o TST afirmou que “é bancário o 

empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco 

integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de 

processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do 

mesmo grupo econômico ou a terceiros”, com o fim de combater a fraude, o TST 

entendeu ilícita a contratação de terceiro empregado do mesmo grupo econômico 

para a prestação de serviços de processamento de dados em banco. 

Após com a Súmula 256, o TST entendeu totalmente ilícita a terceirização 

                                                
201 Disponível em: www.conjur.com.br/dl/terceirizacao-cedes.pdf - palestra proferida, em 27.5.2011, no 

“Seminário Internacional de Direito do Trabalho”, promovido pelo Centro de Estudos de Direito Econômico 
e Social - CEDES, em São Paulo). Acessado em: 21/01/2012. 
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de serviços, com exceção do trabalho temporário e de vigilância, como se verifica 

pela leitura da Súmula: “salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de 

vigilância, previstos nas Leis nºs 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, é 

ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o 

vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços”, no entanto, esta 

Súmula foi cancelada em 2003. 

Com a Súmula 257 a terceirização dos serviços de vigilância é consagrada 

“o vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas 

especializadas, não é bancário.” 

O Tribunal Superior do Trabalho manifestou seu entendimento a respeito 

da terceirização por meio da edição da Súmula 331, a qual foi atualizada 

recentemente: 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE 

I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 

diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 

03.01.1974). 

II – A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de 

emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 

CF/1988). 

III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei no 

7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados 

ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação 

direta. 

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja 

participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 

(acrescenta os itens V e VI) 

V – Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, 

nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 

obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações 

contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não 

decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 

regularmente contratada. 

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes 

da condenação. 
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Por meio da leitura do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, 

entende-se que a terceirização é considerada lícita quando há a contratação de 

prestação de serviços de vigilância, limpeza e conservação ou de serviços ligados 

à atividade-meio da empresa, desde que não exista pessoalidade ou 

subordinação direta. 

O mencionado enunciado afirma, ainda, que a terceirização lícita não gera 

vínculo de emprego entre o tomador de serviços e o trabalhador, e que o tomador 

de serviços possui responsabilidade subsidiária à empresa interposta pelo 

pagamento das obrigações trabalhista, desde que tenha participado da relação 

processual. 

Em relação à postura do TST sobre a terceirização e a necessidade de 

revisão dos conceitos de atividade-fim e atividade-meio, merece destaque o 

julgamento do Recurso de Revista nº 66000-77.2008.5.03.0006 que considerou 

lícita a terceirização de atividades-fim no setor das telecomunicações, como se 

verifica pela transcrição de trecho do acórdão202: 

 
"Cinge-se a presente discussão à licitude da terceirização de atividades inerentes aos serviços de 

telecomunicações. 

Dispõe o art. 94, II, da Lei nº 9.472/97: 

"Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e 

limites estabelecidos pela Agência:  

(...) 

II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados"  

A Lei Geral das Telecomunicações define o conceito de serviço de telecomunicações e enuncia as 

atividades essenciais (ou atividades-fim) das empresas de telecomunicações. Assim dispõe o art. 

60: 

"Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de 

telecomunicação.  

§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios 

ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, 

imagens, sons ou informações de qualquer natureza.  

§ 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e 

demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, 

quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis." 

                                                
202 A íntegra do acórdão está no Anexo 2 deste trabalho. 
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Da redação dos dispositivos transcritos, verifica-se que a Lei Geral de Telecomunicações ampliou 

as hipóteses de terceirização. Assim, a previsão do art. 94, II, no sentido de que é possível a 

contratação de empresa interposta para a prestação de atividades inerentes, autoriza a 

terceirização das atividades-fim elencadas no § 1º do art. 60. 

Mesmo sendo as tarefas desempenhadas pelo Reclamante atividade-fim, é lícita sua 

terceirização, ante a previsão contida na Lei Geral de Telecomunicações. 

Dessa forma, não há contrariedade à Súmula nº 331, I, do TST, uma vez que a terceirização de 

atividades inerentes aos serviços de telecomunicações é autorizada por lei. 

Contudo, a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária da tomadora, nos 

termos da Súmula nº 331, IV”. 

 

Por meio da leitura do acórdão que está no anexo 2 deste trabalho, 

percebe-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região reconheceu a 

ilicitude da terceirização realizada pela empresa tomadora de serviço em virtude 

do trabalhador terceirizado realizar a atividade-fim da empresa. Para fundamentar 

a ilicitude do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região expôs 

diversos conceitos abordados no presente trabalho, tais como a alteração da 

organização do trabalho originada pelo toyotismo, as consequências presentes na 

sociedade pós-moderna, as atividades consideradas principais e as atividades de 

apoio de uma empresa, a flexibilização e etc. 

No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho reformou a decisão do Tribunal 

a quo e considerou lícita a terceirização de atividade-fim na área das 

telecomunicações, negou o vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e 

trabalhador terceirizado e ampliou as possibilidades de terceirização constantes 

na Lei nº 9.472/97, artigo 94, inciso II que previam tão somente hipóteses de 

atividades acessórias: 

 
“Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e 

limites estabelecidos pela Agência: 

(...) 

II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”. 
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4.4 TERCEIRIZAÇÃO E A OIT 

 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT não dispõe especificamente 

acerca da terceirização, porém, percebe-se certa permissão de sua prática, como 

observa Sérgio Pinto Martins203. 

A Convenção nº 161 da OIT, aprovada e promulgada no Brasil, dispõe em 

seu artigo 7 sobre serviços de saúde do trabalho e prevê a terceirização de 

atividades de assistência médica, o que demonstra a permissão da terceirização 

pela OIT204. 

 

 

4.5 TIPOS DE TERCEIRIZAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO 
 

Podem ser observados dois tipos de terceirização no mercado de trabalho 

brasileiro, o primeiro deles corresponde à terceirização de serviços que ocorre 

dentro de uma empresa e o segundo tipo refere-se à terceirização de atividades 

que ocorrem fora da empresa205. 

De acordo com Gabriela Neves Delgado, “a primeira forma de 

exteriorização do referido fenômeno preconiza a terceirização de serviços 

(terceirização para dentro da empresa tomadora), ou seja, a empresa tomadora 

incorpora em seus quadros o trabalho de terceiros, vale dizer, empregados 

contratados pela empresa terceirizantes. A tomadora continua sendo responsável 

pela produção de bens e atividades, com a única ressalva de que utilizará mão-

de-obra terceirizada. Esta é a hipótese regulada pelo Enunciado 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST)206” 

Já a segunda forma de terceirização, aquela que atividades são 

terceirizadas para fora da empresa contratante, é indicada por alguns doutrinados 

pela terminologia genérica de subcontratação: 

                                                
203 MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 7 ed. Rev. E ampl. São Paulo: Atlas, 2005. 

p. 36. 
204 MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 7 ed. Rev. E ampl. São Paulo: Atlas, 2005. 

p. 36. 
205 DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. São Paulo: 

Ltr, 2003. p. 119. 
206 DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. São Paulo: 

Ltr, 2003. p. 120. 
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“A subcontratação dá origem a uma parceria entre empresas, 

cada qual especializada em determinada atividade, direta ou 

indiretamente ligada ao ciclo produtivo, com seus próprios 

empregados ou prestadores de serviços, sem qualquer relação 

subordinante entre elas, mas com divisão e definição de 

responsabilidades. Da mesma forma, os empregados da empresa 

contatada não se sujeitam ao poder de comando da empresa 

contratante”207 

 

Apesar da utilização da terminologia de subcontratação por Luiz Carlos 

Amorim Robortella, entende-se que a definição é extremamente ampla para 

referir-se tão somente à terceirização de atividades para fora da empresa, já que 

o conceito de subcontratação comporta outras relações jurídicas como a locação 

de serviços e a empreitada208.  

 

Por esta razão, utilizaremos o termo terceirização de atividade para 

identificar a relação existente entre a empresa contratante e a empresa chamada 

parceira para terceirização de atividade fora da empresa. 

 

 

4.6 SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 
 

Oriunda da flexibilização das normas trabalhistas e das consequências da 

pós-modernidade, a terceirização tem diversas justificativas para sua existência, 

principalmente a redução dos custos e da estrutura empresarial e aumento do 

lucro. 

Há quem diga que a terceirização colabora com o alto nível de 

especialização, o que acarreta o aumento da qualidade dos serviços e produtos, 

uma vez que as empresas que optarem pela contratação terceirizada poderão 

manter a concentração em sua atividade principal. 

                                                
207 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. Terceirização: aspectos jurídicos, responsabilidades, direito 

comparado. Revista Ltr, São Paulo, v. 58. n. 08, ago/1994, p. 939. 
208 DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. São Paulo: 

Ltr, 2003. p. 120. 
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No entanto, não é possível deixar de se questionar a respeito da 

precarização da mão-de-obra, da diminuição da proteção dos direitos do 

trabalhador e todas as outras causas que afastam a sustentabilidade do meio 

ambiente do trabalho. 

 

 

4.7 SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS 
 

Desde a apresentação do Relatório de Brundtland e principalmente após a 

Cúpula da Terra, a sustentabilidade ganhou importância internacional e passou a 

ser difundida nas administrações governamentais, instituições, relações 

comerciais, segmento empresarial e sociedade civil.209 

Fato é que a sustentabilidade alterou o mundo empresarial, eis que nas 

gestão de seus negócios as empresas passaram a considerar questões 

ambientais e sociais, além das questões econômico-financeiras.210 

Deste modo as empresas passaram a compreender que as suas atividades 

geram consequências no meio ambiente211, seja ele natural, cultural ou artificial. 

Em virtude da conscientização que atingiu o mundo corporativo, foi 

desenvolvido por John Elkington212 o conceito triple bottom line que é utilizado 

para verificar os resultados das empresas compreendendo os âmbitos social, 

ambiental e econômico, sendo que, para o desenvolvimento ser considerado 

sustentável as três pernas deste tripé devem possuir igual tamanho213. 

Entretanto, em razão da amplitude do conceito e da sua flexibilidade, as 

instituições passaram a adequá-lo às suas próprias necessidades e interesses214, 

como pode ser verificado em inúmeros exemplos, em 2010, o Banco Mundial 

afirmou seu compromisso com a globalização sustentável que propicia o 

                                                
209 DREXHAGE, John e MURPHY, Deborah. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. p. 9 

New York, United Nations Headquarters, 2010. 
210 ZYLBERSTAJN, David. Sustentabilidade e geração de valor - a transição para o século XXI. São Paulo: 

Editora Campus, 2010. p. xv. 
211 ZYLBERSTAJN, David. Sustentabilidade e geração de valor - a transição para o século XXI. São Paulo: 

Editora Campus, 2010. p. xv. 
212 ELKINGTON, John. Canibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Oxford, Capstone 

PiblishingÇ 1997. 
213 KLABIN, Israel. Sustentabilidade e geração de valor - a transição para o século XXI. São Paulo: Editora 

Campus, 2010. p. 6. 
214 DREXHAGE, John e MURPHY, Deborah. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. p. 9 

New York, United Nations Headquarters, 2010. 
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crescimento com proteção ao meio ambiente, o Fundo Monetário Internacional, 

por sua vez, expressou seu compromisso com o crescimento econômico 

sustentável e a Organização Mundial do Comércio que se empenha para 

contribuir para o desenvolvimento sustentável com a busca pelas aberturas das 

fronteiras e eliminação das barreiras impostas aos comércio215. 

No setor privado a questão da sustentabilidade tem sido amplamente 

abordada principalmente sob a visão de responsabilidade social das empresas. 

Não há dúvidas que parte da comunidade empresária vislumbra os riscos 

decorrentes da atividade e busca alcançar sustentabilidade, no entanto, ainda há 

a parte remanescente que ignora as questões ambientais em busca do 

crescimento e lucro econômico e muitas vezes pretendem ludibriar a sociedade 

com a falsa informação de preocupação ambiental. 

Algumas empresas perceberam que a preocupação com o meio ambiente 

poderia deixar de representar um custo adicional e se tornar uma fonte de 

lucro216, neste panorama nasceu um movimento de marketing chamado 

greenwashing. 

O termo greenwash surgiu da expressão americana whitewash que 

significa “encobrir faltas ou defeitos”, substituindo-se o prefixo white para green 

com o fim de demonstrar a consciência verde empresarial, quando na realidade a 

empresa pratica condutas contrárias à proteção ambiental e à sustentabilidade. 

O Greenpeace desenvolveu um movimento intitulado stop greenwash217 

onde são apresentadas diversas ocorrências de greenwashing em que empresas 

apresentam anúncios publicitários demonstrando a sustentabilidade ou 

consciência ambiental, mas na realidade executam atitudes contrárias às 

demonstradas no anúncio, como é o caso das companhias aéreas que veiculam e 

realizam vôos cada vez mais limpos e em contrapartida são litigam judicialmente 

contra a aprovação de uma lei que determina a diminuição de produção de 

poluição pela companhias aéreas para combater o aquecimento global218. 

É possível verificar o greenwashing inclusive em relação ao meio ambiente 

                                                
215 DREXHAGE, John e MURPHY, Deborah. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. p. 9 

New York, United Nations Headquarters, 2010. 
216 SACHS, Ignacy. A terceira imagem: em busca do ecodenvolvimento. Tradução Roda Freire de Aguiar. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009a. p. 253 
217 Disponível em: http://www.stopgreenwash.org/. Acessado em: 22/02/2012. 
218 Disponível em: http://www.stopgreenwash.org/oil. Acessado em: 22/02/2012. 
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do trabalho, como no caso do anúncio do Instituto Brasileiro de Crisotila que 

informava “Amianto Crisotila, Respeitando a Vida e fazendo o Brasil Crescer”. 

Apesar da disposição contida no anúncio o amianto é cientificamente comprovada 

uma substância cancerígena que põe em risco a vida dos trabalhadores que 

manipulam a substância, além de contaminar o solo e a água219. 

Contudo, o anúncio objetiva demonstrar que o amianto é uma substância 

inofensiva e que, de certa forma, o Instituto Brasileiro de Crisotila visa passar uma 

imagem que preserva a vida de seus trabalhadores220. 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR 

determinou a sustação imediata da publicação, decisão confirmada pelo Poder 

Judiciário221.  

Como observado por José Eli da Veiga, em virtude da ausência de 

definição específica, a sustentabilidade “passou a servir a gregos e troianos”222, 

sendo utilizada até mesmo como instrumento de autopromoção social. 

 

 

4.8 SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

 

Muito embora a ausência de definição exata de sustentabilidade dificulte 

sua caracterização, existem alguns conceitos que possam auxiliar a constatação 

do tripé das três dimensões de sustentabilidade ambiental, social e econômico. 

O primeiro conceito que deve ser abordado para a sustentabilidade no 

meio ambiente do trabalho se refere ao trabalho decente. A Organização 

Internacional do Trabalho – OIT desenvolveu o conceito de trabalho decente:  

 

Trabalho decente é um trabalho produtivo e adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e 

segurança, e que garanta uma vida digna a todas as pessoas que 

vivem do trabalho e a suas famílias. Permite satisfazer às 
                                                
219 TESSLER, Marga Inge Barth. Propaganda, mercado e biodiversidade. p. 289 – 302. In Direito ambiental 

em evolução. Curitiba, Juruá Editora, 2011. p. 295. 
220 TESSLER, Marga Inge Barth. Propaganda, mercado e biodiversidade. p. 289 – 302. In Direito ambiental 

em evolução. Curitiba, Juruá Editora, 2011. p. 295. 
221 TESSLER, Marga Inge Barth. Propaganda, mercado e biodiversidade. p. 289 – 302. In Direito ambiental 

em evolução. Curitiba, Juruá Editora, 2011. p. 296. 
222 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora Senac São 

Paulo, 2010b. P. 12 
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necessidades pessoais e familiares de alimentação, educação, 

moradia, saúde e segurança. Também pode ser entendido como 

emprego de qualidade, seguro e saudável, que respeite os direitos 

fundamentais do trabalho, garanta proteção social quando não 

pode ser exercido (desemprego, doença, acidentes, entre outros) 

e assegure uma renda para a aposentadoria. Por seu caráter 

multidimensional, também engloba o direito à representação e à 

participação no diálogo social. Em todos os lugares, e para todas 

as pessoas, o trabalho decente diz respeito à dignidade 

humana223. 

 

O conceito trabalho decente fundamenta-se em quatro pilares principais:  

“a) respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios e 

direitos fundamentais do trabalho (liberdade sindical e reconhecimento efetivo do 

direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado; 

abolição efetiva do trabalho infantil e eliminação de todas as formas de 

discriminação); b) promoção do emprego de qualidade; c) extensão da proteção 

social; e d) diálogo social224”. 

O trabalho decente pode ser alcançado se observado alguns indicativos, 

tais como oportunidade de emprego, estabilidade e segurança no trabalho, 

adequação entre trabalho, vida pessoal e vida familiar, rendimentos adequados, 

meio ambiente de trabalho seguro, jornada de trabalho adequada, igualdade de 

oportunidades e tratamento no emprego e etc225. 

Além do trabalho ser um das principais ligações entre o desenvolvimento 

econômico e o social, já que é um instrumento que possibilita que os benefícios 

sejam distribuídos e alcancem as pessoas226, o trabalho pode ser uma forma de 

desenvolvimento humano, que pode ser conceitua por “um processo de expansão 

das escolhas e das capacidades individuais, de tudo aquilo que a pessoa pode 

fazer e ser na sua vida. É, portanto, mais amplo que a combinação de 
                                                
223 BAUMANN, Renato (coordenação). Emprego, desenvolvimento humano e trabalho decente: a experiência 

brasileira recente. Brasília: CEPAL/ PNUD/OIT, 2008. p. 12. 
224 BAUMANN, Renato (coordenação). Emprego, desenvolvimento humano e trabalho decente: a experiência 

brasileira recente. Brasília: CEPAL/ PNUD/OIT, 2008. p 12. 
225 Oficina de consulta tripartite sobre indicadores de trabalho decente para o Brasil : Brasília/DF, 11 e 12 de 

agosto de 2009 : relatório de oficina / Oficina Internacional do Trabalho, Escritório OIT no Brasil, Projeto 
'Monitorando e Avaliando o Progresso no Trabalho Decente' (MAP) - OIT/CE.- Genebra: OIT, 2009. p. Iii. 

226 BERG, Janine; RIBEIRO, José e LUBKER, Malte (Coordenação). Perfil do trabalho decente no Brasil / 
Escritório da Organização Internacional do Trabalho. – Brasília e Genebra: OIT, 2009. p. 1. 
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desenvolvimento social e crescimento econômico eqüitativo, pois incorpora outras 

dimensões, como a expansão da democracia, a necessidade de proteger o 

ambiente e a promoção e proteção dos direitos humanos”227. 

Tendo em vista que a maior riqueza dos Estados é o desenvolvimento 

humano de seus cidadãos, é inquestionável a necessidade de que o meio 

ambiente do trabalho seja um local com qualidade, saudável e seguro para que os 

trabalhadores possam ter garantida a dignidade como pessoa humana garantida. 

Para que o meio ambiente de trabalho seja considerado sadio e 

sustentável, todos os direitos e garantias dos trabalhadores devem ser afirmados 

e todas as normas de saúde e segurança observadas, com o fim de preservar a 

integridade física dos trabalhadores e prevenir possíveis acidentes de trabalho. 

Sob o ponto de vista econômico, deve ser atribuído ao trabalhador uma 

remuneração adequada, a qual é conceituada pela OIT como “aquela que 

assegure aos trabalhadores de ambos os sexos o sustento próprio e da família e 

que seja livre de quaisquer formas de diferenciação que tenham por base a 

discriminação”, sendo esta remuneração economicamente viável para a empresa. 

Para o alcance da sustentabilidade no meio ambiente de trabalho as 

dimensões social, ambiental e econômica devem ser observadas em conjunto, 

sob o olhar do pensamento complexo, uma vez que o meio ambiente somente 

será considerado equilibrado, seguro e sadio se os três aspectos da 

sustentabilidade caminharem unidos. 

 

 

4.9 Sustentabilidade, Meio Ambiente do Trabalho e Terceirização 
 

Não obstante a amplitude do conceito de sustentabilidade e dos critérios 

para a sua verificação, no meio ambiente do trabalho tradicionalmente 

considerado a sua constatação é mais viável. 

Contudo, quando a empresa contrata atividades terceirizadas fora de sua 

sede, ou seja, há terceirização de atividades, a situação muda de figura. 

Como exposto anteriormente, as empresas em geral utilizam-se da 

                                                
227 BAUMAN, Renato (Coordenação). Emprego, desenvolvimento humano e trabalho decente: a experiência 

brasileira recente. Brasília: CEPAL/ PNUD/OIT, 2008. p. 13. 
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chamada “conscientização verde” como meio de publicidade e promoção perante 

a sociedade. Ocorre que, atualmente a constatação da sustentabilidade em uma 

empresa é uma tarefa que exige uma análise mais profunda, já que em 

decorrência do modo de produção toyotista parte das atividades passou a ser 

terceirizada. 

A introdução do sistema toyotista acarretou a adoção  do conceito de 

“empresas enxutas” pelo mundo empresarial, o que resultou na diminuição das 

estruturas das empresas para reduzir os custos, aumentar os lucros e manter o 

foco na atividade principal. 

Devido ao movimento de sintetização das organizações empresariais, parte 

das atividade passou a ser repassada para outras empresas, o que suscita novas 

questões para a verificação da sustentabilidade no meio ambiente do trabalho. 

Muitas vezes a empresa contratante de serviços terceirizados pode até 

mesmo manter um meio ambiente de trabalho sadio em sua estrutura principal, 

mas se o meio ambiente do trabalho de suas empresas terceirizadas for 

deplorável, pode ela ser considerada um empresa sustentável? 

Para tanto, analisar-se-á um caso recente de grande repercussão jurídica e 

social. O Ministério do Trabalho e Emprego em diligência a oficinas de costura na 

zona norte do município de São Paulo, verificou que uma empresa fornecedora da 

marca de roupas Zara Brasil Ltda, empresa do Grupo Inditex, proporcionava a 

seus trabalhadores condições de trabalho degradantes, jornadas de trabalho 

exaustivas, contratos de trabalho sem formalização, ambiente insalubre e etc228. 

Após, foram identificadas mais trinta e cinco oficinas de costura, em que 

grande parte dos trabalhadores eram estrangeiros, residiam no próprio local de 

trabalho e dele não podiam sair sem autorização de superior hierárquico, não 

possuíam salário fixo e a remuneração paga não era condizente com a força de 

trabalho empregada. Enfim, verificou-se que os trabalhadores das empresas 

terceirizadas vivenciavam situações análogas às de escravos229. 

O acesso ao website da empresa Zara Brasil Ltda permite constatar que a 

empresa afirma possuir política de meio ambiente voltada à redução de consumo 

                                                
228 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/trabalho-escravo-encontrado-na-rede-da-zara. 

Acessado em: 13/03/2012. 
229 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/trabalho-escravo-encontrado-na-rede-da-zara. 

Acessado em: 13/03/2012. 
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de energia elétrica, redução de produção de resíduos sólidos, promoção da 

reciclagem, incorporação de tecidos ecológicos, como o algodão orgânico, 

introdução de biodiesel como combustível nos caminhões de transporte de 

produtos, entre outros. 

Por meio de seu website a empresa visa transmitir à sociedade uma 

imagem de sustentabilidade ou responsabilidade ambiental, no entanto, a 

informação não é completa uma vez que o meio ambiente do trabalho não está 

sendo considerado, já que não há alusão às garantias dos trabalhadores, 

tampouco informações acerca do trabalho terceirizado. 

Outra questão que merece ser abordada é a licitude da terceirização. Foi 

constatado que a empresa supracitada promovia a terceirização da confecção de 

roupas, sendo que seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado 

de São Paulo descreve que o objeto social da empresa é a confecção de peças 

de vestuário, dentre outras. 

Desta feita, evidencia-se que uma das atividades-fim da Zara Brasil Ltda é 

a confecção de roupas e esta atividade é terceirizada para outras empresas de 

confecção, restando questionável a licitude da terceirização. 

Tendo em vista a denúncia a respeito da precarização do trabalho, o 

Ministério Público do Trabalho da 2º Região instaurou inquérito civil para 

investigar as situações suscitadas, o qual resultou na assinatura de um termo de 

ajustamento de conduta230 entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa 

Zara Brasil Ltda. 

Dentre diversos pontos interessantes do termo de ajustamento de conduta, 

ressalta-se a responsabilidade da empresa contratante por toda a cadeia 

produtiva e o desenvolvimento de um “Código de conduta para fornecedores e 

fabricantes externos”231 que deve ser seguido por todas as empresas 

terceirizadas e fiscalizado pela empresa contratante. 

A elaboração de códigos de condutas que impõem regras a serem 

seguidas pelas empresas terceirizadas é uma prática que passou a ser seguida 

por algumas empresas contratantes com o fim de ampliar a sustentabilidade de 

suas empresas para toda a cadeia de produtos ou serviços. 

                                                
230 A íntegra do Termo de Ajustamento de Conduta está disponível no Anexo 2 deste trabalho. 
231 A íntegra do Código de conduta para fornecedores e fabricantes externos está no Anexo 2 deste trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 

O avanço na produção de riquezas, no período da sociedade moderna, 

trouxe etapas de transições, denominadas de descontinuidades entre o tradicional 

e o moderno, ocasionando rapidez nas mudanças, interconexão mundial com 

transformações sociais de reflexos globais, alterações no campo energético e 

transformações nas relações de trabalho. 

Os sociólogos ensinam que o progresso desenfreado e o desenvolvimento 

econômico marcaram o período da inteligência cega, porque sem qualquer 

prognóstico produziram a devastação ambiental, o trabalho extenuante, a 

inversão de valores e o individualismo. 

Sem dúvida, restaram afetados o homem e o meio ambiente. Mas, a 

própria economia, não sofreu perdas com as referidas consequências danosas 

apontadas, fruto da prática prevalecente do desenvolvimento material? 

Em que medida a desigualdade social não se constitui em restrição ao 

mercado consumidor e ameaça para a própria economia? 

Na etapa posterior surgiu a sociedade de risco, assim denominada diante 

dos fatos desencadeados pelos avanços desmedidos, eis que constituídos por 

ações de natureza incontroláveis, imprevisíveis, imensuráveis e invisíveis, 

permeando o lucro, a saúde e a propriedade de toda a civilização. 

Diante desses fatos há que se indagar: os benefícios superam os 

malefícios? Em que medida? 

A sustentabilidade, o meio ambiente do trabalho saudável e a terceirização 

regrada segundo os princípios que informam o sistema jurídico, representam a 

retomada da consciência coletiva para retornar à prevalência dos valores 

humanos fundamentais. 

O trabalho possui ligação íntima com a saúde, repercutindo sobre ela de 

forma positiva como de maneira negativa, favorecendo assim, tanto a doença, a 

infelicidade, como a boa saúde, a felicidade, o prazer. Assim, o trabalho nunca é 

neutro relativamente à saúde, exercendo sempre reflexos no organismo humano, 

que tanto podem gerar a doença como podem ocasionar a saúde. 

Os valores sociais do trabalho foram erigidos em princípios fundamentais, 

assim como a dignidade humana. Da contraposição entre “livre iniciativa” e 
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“valores sociais do trabalho” extrai-se que o regime capitalista fora adotado pelo 

ordenamento jurídico, salvaguardando-se os valores sociais do trabalho, 

representando este resguardo como limite ao poder econômico. 

Os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 

interrelacionados, o que permite a ligação entre direito ambiental e 

desenvolvimento da atividade econômica, até para que se estabeleça um ponto 

de equilíbrio e convivência entre ambos. 

A Organização Internacional do Trabalho ao fornecer o conceito de 

trabalho, lhe atribui a condição de decente, concedendo-lhe a verdadeira e real 

importância que possui, enquanto garantia de vida a todas as pessoas que dele 

vivem. Ressalta o seu caráter multidimensional, porque deve atender e satisfazer 

às necessidades materiais e sociais do trabalhador e da sua família, 

representando a implementação dos seus direitos fundamentais em respeito à 

sua dignidade enquanto ser humano. Refere-se ainda, à sua proteção social 

quando não pode ser exercido (desemprego, doença, acidentes, entre outros) e 

afirma que deve assegurar uma renda para a aposentadoria. Por fim, acentua as 

condições de liberdade, equidade e segurança para o seu exercício e o direito à 

representação e à participação no diálogo social. 

Ao mesmo tempo em que a OIT estabelece todos os parâmetros para o 

trabalho decente, prevê por meio da Convenção 161, aprovada e promulgada 

pelo Brasil, a terceirização de atividades de assistência médica nos serviços de 

saúde do trabalho. 

Não há dúvida que o desafio na compatibilização entre a terceirização e a 

sustentabilidade é grande, mas necessário e imprescindível, já que os direitos e 

garantias fundamentais são de aplicação imediata e irrestrita. Aponte-se que, 

tanto o trabalho quanto o meio ambiente representam os direitos humanos. 

Diante das alterações nas linhas de produção, com reflexos na prestação 

de serviços e consequentemente nas relações de trabalho, a busca pelo ponto de 

equilíbrio entre o progresso econômico e a qualidade de vida do trabalhador deve 

ser constante. 

A terceirização precariza o trabalho porque atende a redução dos custos, 

ao enxugamento da estrutura empresarial e ao aumento do lucro, diminuindo a 

proteção dos direitos do trabalhador. 
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A posição atual do Tribunal Superior do Trabalho revê os conceitos de 

atividade-fim e atividade-meio, por si só inexatos, admitindo a terceirização na 

atividade principal da empresa. Constata-se, que a terceirização ganha campo no 

seu conceito e reconhecimento de possibilidades em áreas próprias das 

atividades empresariais, executadas por trabalhadores alheios aos quadros da 

empresa. 

A terceirização, por representar a flexibilização das normas trabalhistas, 

deve necessariamente compartilhar com os conceitos de sustentabilidade e do 

meio ambiente do trabalho. 

Os conceitos que norteiam a terceirização e giram em torno da atividade-

fim e atividade-meio, precisam ser revistos, para que não se perca o ponto de 

equilíbrio entre o meio ambiente do trabalho, com sadia qualidade de vida para o 

trabalhador, reveladores dos direitos humanos fundamentais diante dos interesses 

meramente econômicos.  

A terceirização pode representar uma cortina de fumaça para encobrir o 

trabalho escravo, caso estejam presentes condições degradantes de labor na 

cadeia produtiva da empresa, ou seja, trabalho sem jornada fixa, em alojamentos 

precários, sem descanso, sem alimentação adequada, sem garantias mínimas de 

salários e formas de pagamento da remuneração e em condições inadequadas de 

higiene e segurança. 

A empresa para efetivamente alcançar a condição de sustentabilidade 

perante a sociedade referente ao meio ambiente, deve considerar que nele está 

incluído o meio ambiente do trabalho, eis que a divisão entre natural, artificial, 

cultural e do trabalho é meramente didática, sendo o conceito de meio ambiente 

uno e indivisível. 

Considerando que a maior riqueza dos Estados é o desenvolvimento 

humano dos seus cidadãos, a sustentabilidade deve apresentar conceito 

completo e profundo para abarcar todas as esferas possíveis da ação humana e 

atingir o equilíbrio social para a redução dos efeitos negativos da larga expansão 

da economia. 

Assim, a empresa que ostenta a insigne da sustentabilidade aliada à sua 

imagem e marca deve, primar pelo seu meio ambiente de trabalho, para que se 

dê de forma sadia e reflita a qualidade de vida digna para o trabalhador, em todas 



86 
 

as dimensões, tanto no caso da prestação de serviços obtida dentro da sua área 

física, como aquela realizada fora do espaço físico da empresa, pois ambas 

compõem a sua cadeia produtiva.  

Da mesma forma, para alcançar a condição de empresa sustentável no 

meio ambiente de trabalho, as dimensões social, ambiental e econômica devem 

ser observadas em conjunto, sob o olhar do pensamento complexo, uma vez que 

o meio ambiente somente será considerado equilibrado, seguro e sadio se os três 

aspectos da sustentabilidade caminharem juntos. 

As três dimensões referidas, no campo social, ambiental e econômica, 

devem ser adotadas para o estabelecimento das regras que caracterizam a 

terceirização, a fim de que ocorra a observância do bem estar pleno do 

trabalhador. 

Para a consecução dessa finalidade, todas as formas de ações são 

válidas. Destaque-se a elaboração de códigos de condutas que impõem regras a 

serem seguidas pelas empresas terceirizadas e impostas por algumas empresas 

contratantes, com o fim de ampliar a sustentabilidade de suas próprias empresas, 

para toda a cadeia de produtos ou serviços. 
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ANEXO 1 
 

A C Ó R D Ã O 

8ª TURMA 

MCP/brf/ra 

RECURSO DE REVISTA - TERCEIRIZAÇÃO - EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES 
- LICITUDE 

1. A Lei Geral de Telecomunicações ampliou as hipóteses de 
terceirização. A previsão do art. 94, II, no sentido de que é 
possível a contratação de empresa interposta para a prestação de 
atividades inerentes, autoriza a terceirização das atividades 
elencadas no § 1º do art. 60. 

2. Mesmo sendo as tarefas desempenhadas pelo Reclamante 
compreendidas na atividade-fim da Reclamada, é lícita a 
terceirização, ante a previsão legal. 

3. Contudo, a licitude da terceirização não afasta a 
responsabilidade subsidiária da tomadora, nos termos da Súmula nº 
331, IV, desta Corte. Precedentes. 

HIPOTECA JUDICIÁRIA 

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível 
a declaração de ofício da hipoteca judiciária para garantia da 
execução. Precedentes. 

Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista 
nº TST-RR-66000-77.2008.5.03.0006, em que é Recorrente TELEMAR 
NORTE LESTE S.A. e são Recorridos PABLO FERNANDES PENIDO e 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ADG LTDA.  

O Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em acórdão de 
fls. 650/662, deu parcial provimento ao Recurso Ordinário do 
Reclamante. 

A Telemar interpõe Recurso de Revista, às fls. 664/689. 

Despacho de admissibilidade às fls. 761/762. 

Contra-razões pelo Autor às fls. 763/768. 

Os autos não foram remetidos ao D. Ministério Público do Trabalho, 
nos termos regimentais. 

É o relatório. 

V O T O 

REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE 

Atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade - 
tempestividade (fls. 663/664), representação processual (fls. 
235/236) e preparo (fls. 662 e 690/691) -, passo ao exame do 
recurso. 

I - TERCEIRIZAÇÃO - EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - LICITUDE 
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a) Conhecimento  

O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, reformando a 
sentença, reconheceu a ilicitude da terceirização. Eis, no que é 
pertinente, a decisão a quo: 

"TERCEIRIZAÇÃO LICITUDE  

Postula o Reclamante a declaração do vínculo de emprego diretamente com a 2a. Reclamada, 
sustentando que ocorreu terceirização ilícita de atividade-fim da Telemar, devendo ser imposta 
condenação solidária à 1a. Reclamada, por ter sido partícipe da fraude, além do deferimento dos 
direitos devidos aos empregados da verdadeira empregadora.  
Data venia, razão lhe assiste.  

É fato incontroverso que o Reclamante trabalhou junto à segunda Ré no período de 08/11/05 a 
30/03/07, exercendo as funções de instalador e reparador de linha telefônica, sendo certo que suas 
atividades consistiam na execução de serviços de instalação/reparo de ramais telefônicos para 
clientes da TELEMAR, executando atividades de campo, junto às redes de telefonia aérea.  

Segundo a prova oral emprestada, fls. 535-537 e fls. 541-552, o Reclamante recebia as ordens 
diretamente da primeira Reclamada.  
Todavia, isto não é bastante para afastar a relação de emprego diretamente com 2a.. Reclamada, por 
conta da subordinação estrutural que advém da execução de serviços ligados à atividade-fim da 
empresa. Trata-se das "atividades nucleares e definitórias da essência da dinâmica empresarial do 
tomador de serviços", segundo a definição do e. Ministro do TST Maurício Godinho Delgado (in 
"Curso de Direito do Trabalho", 3a. ed., São Paulo: LTr, 2004, p. 440).  

O que resta evidente, no presente caso, é que os misteres desempenhados pelo Reclamante não 
estavam enquadrados na atividade-meio da segunda Reclamada, mas, sim, na sua atividade-fim, não 
podendo ter sido por ela terceirizados através de interposta empresa, sendo certo que a inserção 
desse empregado na atividade-fim da empresa rechaça qualquer possibilidade de se considerar que a 
prestação dos serviços representava meramente as atividades ditas acessórias pela segunda Ré. A 
esse respeito cumpre salientar a declaração da preposta da 2a.. Ré de que "para a telefonia fixa é 
essencial a função de instalador e reparador" (fl. 548).  

Ou seja, visando a diminuir seus custos e reduzir despesas com pessoal, a segunda Reclamada 
logrou o seu objetivo por meio do enxugamento de seu quadro de empregados, quebrando o 
princípio isonômico e o de solidariedade que grassam as relações de trabalho e que são o elemento 
motriz de toda a formatação do associativismo e sindicalismo, pedra de toque do enquadramento 
das categorias econômica e profissional (artigo 511 da CLT).  
Assim, resta evidente o ato fraudulento praticado pelas Rés. As empresas interpostas jamais foram 
verdadeiras empregadoras do Reclamante, o qual sempre exerceu as mesmas funções em benefício 
da Telemar, ainda que formalmente vinculado à primeira Ré.  
Noutras palavras, está claro que o contrato de trabalho formalizado entre o Reclamante e a primeira 
Reclamada visou apenas retirar do Autor a sua condição de empregado da Telemar, no intuito de 
livrá-la dos ônus respectivos, não importando, pois, que o pagamento e as orientações sobre o modo 
de execução dos serviços tenham se originado de empresa interposta.  
Logo, ainda que se tratasse de atividade-meio, a contratação do Reclamante pela empresa interposta 
foi ilegal, porque houve a continuidade na prestação de serviços, mantidas a pessoalidade e a figura 
da subordinação estrutural em relação à Telemar, nos moldes da mais recente doutrina encetada pelo 
Ministro e jurista Maurício Godinho Delgado.  
Em primeiro lugar, cumpre observar que os aspectos formais da contratação são fruto da autonomia 
privada e não fazem uma espécie de coisa julgada sobre o tipo jurídico encetado pelas partes.  
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O juiz pode e deve avaliar a espécie de contrato, muitas vezes avençado sob determinada forma, por 
uma questão de necessidade, imprimindo-lhe autenticidade negocial, fazendo, se for o caso, uma 
espécie de conversão substancial, diminuindo, por conseguinte, o ritmo formal advindo do 
nominalismo jurídico, que pouco pode no Direito do Trabalho.  
Os aspectos formais valem na medida e na proporção em que guardam pertinência com a realidade 
dos fatos, que sempre deve prevalecer, pois é sobre estes que se assenta, se afirma e se desenvolve, 
sem máscaras, a relação jurídica.  
A subordinação como um dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia é, 
simultaneamente, um estado e uma relação. Subordinação é a sujeição, é a dependência que alguém 
se encontra frente a outrem. Estar subordinado é dizer que uma pessoa física se encontra sob 
ordens, que podem ser explícitas ou implícitas, rígidas ou maleáveis, constantes ou esporádicas, em 
ato ou em potência.  

Na sociedade pós-moderna, vale dizer, na sociedade info-info (expressão do grande Chiarelli), 
baseada na informação e na informática, a subordinação não é mais a mesma de tempos atrás. Do 
plano subjetivo - corpo a corpo ou boca/ouvido - típica do taylorismo/fordismo, ela passou para a 
esfera objetiva, projetada e derramada sobre o núcleo empresarial.  
A empresa moderna livrou-se da sua represa; nem tanto das suas presas. Mudaram-se os métodos, 
não a sujeição, que trespassa o próprio trabalho, nem tanto no seu modo de fazer, mas no seu 
resultado. O controle deixou de ser realizado diretamente por ela ou por prepostos. Passou a ser 
exercido pelas suas sombras; pelas suas sobras em células de produção.  
A subordinação objetiva aproxima-se muito da não eventualidade: não importa a expressão 
temporal nem a exteriorização dos comandos. No fundo e em essência, o que vale mesmo é a 
inserção objetiva do trabalhador no núcleo, no foco, na essência da atividade empresarial. Nesse 
aspecto, diria até que para a identificação da subordinação se agregou uma novidade: núcleo 
produtivo, isto é, atividade matricial da empresa, que Godinho denominou de subordinação 
estrutural.  
A empresa moderna, por assim dizer, se subdivide em atividades centrais e periféricas. Nisso ela 
copia a própria sociedade pós-moderna, de quem é, simultaneamente, mãe e filha. Nesta virada de 
século, tudo tem um núcleo e uma periferia: cidadãos que estão no núcleo e que estão na periferia. 
Cidadãos incluídos e excluídos. Trabalhadores contratados diretamente e terceirizados. Sob essa 
ótica de inserção objetiva, que se me afigura alargante (não alarmante), eis que amplia o conceito 
clássico da subordinação, o alimpamento dos pressupostos do contrato de emprego torna fácil a 
identificação do tipo justrabalhista.  
Com ou sem as marcas, as marchas e as manchas do comando tradicional, os trabalhadores 
inseridos na estrutura nuclear de produção são empregados. Na zona grise, em meio ao fogo 
jurídico, que cerca os casos limítrofes, esse critério permite uma interpretação teleológica 
desaguadora na configuração do vínculo empregatício.  

Entendimento contrário, data venia, permite que a empresa deixe de atender a sua função social, 
passando, em algumas situações, a ser uma empresa fantasma atinge seus objetivos sem 
empregados. Da mesma forma que o tempo não apaga as características da não eventualidade; a 
ausência de comandos não esconde a dependência, ou, se se quiser, a subordinação, que, 
modernamente, face à empresa flexível, adquire, paralelamente, cada dia mais, os contornos mistos 
da clássica dependência econômica.  

Destarte, a atitude da TELEMAR, nesse sentido, atuou de forma exatamente contrária a este 
primado, na medida em que, retalhando suas várias etapas de atuação, desmobilizou a categoria 
profissional, numa reprovável busca de mais-valia. Basta ver-se que o Reclamante, ao não ser 
contratado como seu empregado deixou de auferir direitos conquistados por esta categoria 
profissional. Ao final de um ano, a economia com despesas de pessoal, observando o expediente 
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utilizado pela empresa, salta aos olhos, e tudo, como dito, em detrimento do trabalhador.  

Sob o rótulo da legalidade, o que se verifica é a pulverização dos direitos dos trabalhadores, através 
da contratação de pessoal através de empresa interposta, homenageando-se o capital em detrimento 
do trabalho. Isto porque quem ganha, inexoravelmente, é o empregador, seja o terceirizante, seja o 
terceirizado; quem perde, também inexoravelmente, é o empregado, como no caso dos autos.  

Enfim, o Reclamante foi contratado pela primeira Reclamada e foi inserido no processo produtivo 
da segunda (o que denota uma subordinação jurídica objetiva), mas não foi o destinatário das 
vantagens conquistadas pela categoria profissional dos empregados da 2a.. Reclamada.  

E, sendo ilícita a contratação, o vínculo se deve estabelecer diretamente com o tomador de serviço 
(Súmula 331, I/TST), ainda mais porque a prestação de serviços foi marcada pela pessoalidade e 
pela continuidade, sem nenhuma prova em contrário, pelas Rés.  
De fato, a Lei 9.472/97 dispõe, no caput do seu artigo 60, que "serviço de telecomunicações é o 
conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicações".  
Já a Lei no 8.987/95, em seu artigo 25, parágrafo primeiro, estabelece que: "Sem prejuízo da 
responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o 
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 
como a implementação de projetos associados".  

No entanto, tais dispositivos legais de forma alguma autorizam a terceirização na atividade-fim das 
concessionárias, qual seja, instalação e reparação das linhas necessárias ao fornecimento do serviço 
de telefonia, sendo certo que tais atividades não podem ser tidas como meramente acessória.  
Restando, pois, plenamente configurada a fraude na interposição da empresa com a terceirização 
das atividades desenvolvidas pelo Reclamante, nos termos do disposto no artigo 9o.. da CLT, é 
imperiosa a declaração de nulidade da sua vinculação à primeira Reclamada e a formação do 
vínculo de emprego diretamente com a segunda, com responsabilidade solidária de ambas, em face 
da fraude constatada.  

Dessa forma, "determina a ordem jurídica que se considera desfeito o vínculo laboral com o 
empregador aparente (entidade terceirizante), formando-se o vínculo justrabalhista do obreiro 
diretamente com o tomador dos serviços (empregador oculto ou dissimulado)", segundo o 
magistério do Ministro Godinho (obra citada, p. 442).  
Impõe-se, portanto, a declaração do vínculo empregatício diretamente com a reclamada TELEMAR 
NORTE LESTE S/A e, por corolário, a aplicabilidade das normas coletivas dos instrumentos 
normativos carreados com a peça vestibular, e demais vantagens, em face do enquadramento 
sindical do empregado no âmbito de representação profissional do Sinttel.  
No entanto, observe-se que, embora tenha sido declarado o vínculo empregatício com a tomadora, 
mantém-se o salário fixado no r. decisum a quo, de acordo com o pedido e que reflete a realidade 
laboral do Autor (R$1.100,00), sendo superior ao piso estabelecido para a categoria profissional 
ligada à empregadora declarada, TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo que não há falar em 
diferenças salariais, mesmo diante da constatação de que o salário-base recebido pelo Obreiro tenha 
sido inferior ao valor do piso salarial previsto nos ACTs e que o restante do salário tenha sido pago 
por fora e a título de produção.  
De outro lado, reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a Telemar, segunda Reclamada, 
mister se faz a observância dos instrumentos normativos firmados entre esta e o SINTTEL/MG, 
fazendo jus o Autor a todos os benefícios ali previstos, tais como vale-refeição/alimentação, cestas-
básicas e auxílio-refeição pelo trabalho realizado em sobrejornada.  
Saliento que as cestas-básicas são devidas, pois, conforme se infere da cláusula específica dos ACTs 
(ex.: 13a., fl. 144), o Obreiro não teve reconhecido como salário nominal, ou base, valor superior 
àquele previsto nas normas coletivas.  
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Do mesmo modo, não se cogita de afastamento do direito às PLRs, uma vez que, detentora da prova 
específica, cabia às Recorridas demonstrar que as metas do instrumento PLACAR não foram 
atingidas, o que não fez (artigos 818 da CLT e 333, II, CPC).  

Portanto, dou provimento para declarar nulo o contrato de trabalho havido entre o Reclamante a 1a.. 
Reclamada, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com a 2a.. Reclamada Telemar Norte 
Leste S/A, acrescendo à condenação o pagamento de vales-refeições, cestas-básicas, auxílio-
refeição em horas extras e participação nos lucros, conforme se apurar em liquidação de sentença, 
segundo os critérios previstos nas normas coletivas, que também devem ser observadas na apuração 
das horas extras e reflexos deferidos na r. sentença recorrida, quanto ao limite de 40 horas fixado 
para a jornada semanal (Cláusula 31a. fl. 149), pelo que devem ser quitadas, como extras, as horas 
trabalhadas além desse limite, observada a jornada fixada na r. decisão de primeiro grau.  
Descabida a pretensão como formulada de "declaração de nulidade das CCTs do SINDIMIG".  

A retificação na CTPS será feita pela 2a. Reclamada, após o trânsito em julgado, sob pena de 

anotação compulsória pela Secretaria da Vara de origem, com o pagamento da multa do art. 54 da 

CLT em favor do Reclamante.  

Já no que tange à responsabilidade solidária da 1a. Reclamada, que também é pretendida e 
considerando que a responsabilidade principal ficou com a reconhecida empregadora, é de se 
deferir com amparo no parágrafo único do art. 942 do Código Civil em combinação com os art. 8o. 
e 9o. da CLT, pelas razões e fundamentos de fato deduzidos na petição de ingresso.  
Provimento nestes termos." (fls. 653/658 - grifei)  
A Recorrente afirma que a atividade desempenhada pelo Reclamante 
foi terceirizada licitamente e não pode ser enquadrada como 
atividade-fim. Sustenta que, no caso, não havia subordinação 
direta. Pugna pela inaplicabilidade da Súmula nº 331 do TST. 
Invoca os artigos 3º da CLT, 60, § 1º, 94, II, da Lei nº 9.472/97. 
Traz arestos. Alega ainda serem indevidas ao Reclamante as 
vantagens estabelecidas nas normas coletivas, uma vez que são 
aplicáveis apenas aos seus empregados. Invoca os artigos 7º, XXVI, 
8º, III, da Constituição, 516 da CLT, 14, 17 e 18 da Lei nº 
5.584/70. 

O acórdão hostilizado consignou que o Reclamante desempenhava 
tarefas de instalação e reparação das redes de telefonia, 
caracterizando atividade-fim da tomadora. Afirmou que não se trata 
de contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio 
da tomadora de serviços. Por tais motivos, concluiu que não se 
pode ter como lícita a terceirização havida. 

Cinge-se a presente discussão à licitude da terceirização de 
atividades inerentes aos serviços de telecomunicações. 

Dispõe o art. 94, II, da Lei nº 9.472/97: 

"Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e 
limites estabelecidos pela Agência:  
(...) 

II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados"  
A Lei Geral das Telecomunicações define o conceito de serviço de 
telecomunicações e enuncia as atividades essenciais (ou 
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atividades-fim) das empresas de telecomunicações. Assim dispõe o 
art. 60: 

"Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de 
telecomunicação.  

§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios 
ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, 
imagens, sons ou informações de qualquer natureza.  
§ 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e 
demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando 
for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis." 
Da redação dos dispositivos transcritos, verifica-se que a Lei 
Geral de Telecomunicações ampliou as hipóteses de terceirização. 
Assim, a previsão do art. 94, II, no sentido de que é possível a 
contratação de empresa interposta para a prestação de atividades 
inerentes, autoriza a terceirização das atividades-fim elencadas 
no § 1º do art. 60. 

Mesmo sendo as tarefas desempenhadas pelo Reclamante atividade-
fim, é lícita sua terceirização, ante a previsão contida na Lei 
Geral de Telecomunicações. 

Dessa forma, não há contrariedade à Súmula nº 331, I, do TST, uma 
vez que a terceirização de atividades inerentes aos serviços de 
telecomunicações é autorizada por lei. 

Contudo, a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade 
subsidiária da tomadora, nos termos da Súmula nº 331, IV, in 
verbis: 

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 
19, 20 e 21.11.2003  
(...) 

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto 
aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem 
também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993)." 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 

"1. EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. LEI 
9.472/1997. SÚMULA 331 DO TST 1.1. Não contraria a Súmula 331 do TST a decisão que reputa 
razoável a interpretação conferida ao art. 94, inc. II, da Lei 9.472/1997, no sentido de reconhecer a 
licitude da terceirização de atividades inerentes aos serviços de telecomunicações. 1.2. Quis o 
legislador, no caso específico das empresas de telecomunicações, ampliar o leque das 
terceirizações, liberando a empresa para a prestação do serviço público precípuo, que é a 
transmissão, emissão ou recepção, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou 
informações de qualquer natureza, tal como relacionado no § 1° do art. 60 da Lei 9.472/1997. 1.3. 
Não pode o intérprete distanciar-se da vontade do legislador, o qual, na hipótese, foi expresso no 
sentido de permitir a terceirização de -atividades inerentes, acessórias ou complementares ao 
serviço, bem como a implementação de projetos associados- (art. 94 da Lei 9.472/1997), as quais 
não se confundem com as atividades-fim relacionadas no art. 60, § 1º da aludida lei. (...) 
Recurso de Embargos de que não se conhece." (TST-E-RR-4.661/2002-921-21-00.4, 
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Rel. Min. João Batista Brito Pereira, Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais, Data de Divulgação: DEJT 12/06/2009) 

"TELEMAR. VÍNCULO DE EMPREGO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. 
INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TELEFONES. TERCEIRIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES. LEI 9.472/97. LICITUDE I - Nos termos do art. 60 da Lei 9.472/97 - Lei Geral 
das Telecomunicações - , as atividades desenvolvidas na instalação na recuperação de telefones não 
podem ser consideradas atividade-fim de uma empresa de telecomunicações, conquanto sejam a ela 
relacionadas. II - Quis o legislador, no caso específico das telecomunicações, ampliar o leque das 
terceirizações, liberando a empresa para a prestação do serviço público precípuo, que é a 
transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou 
informações de qualquer natureza. Nesse diapasão é o art. 94 da Lei 9.472/97, que, ao estipular os 
requisitos do contrato de concessão do serviço de telecomunicações, permite a terceirização 
inclusive em atividades-fim. Assim, mesmo que se entenda que as atividades desenvolvidas pelo 
reclamante, na instalação e/ou na recuperação de telefones, sejam consideradas atividade-fim da 
empresa de telecomunicações, mesmo assim é permitida, segundo a Lei Geral das 
Telecomunicações a terceirização dessas atividades. III - Não pode o intérprete distanciar-se da 
vontade do legislador, expressa no sentido de permitir as terceirizações de - atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados - (art. 
94 da Lei 9.472/97). A expressa disposição de lei impede, no caso, o reconhecimento de fraude na 
terceirização. Recurso de Revista de que se conhece e a que se nega provimento." (TST-RR-
347/2005-003-17-00.1, Rel. Min. João Batista Brito Pereira, 5ª 
Turma, Data de Publicação: DJ 18/04/2008) 

"RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA TNL CONTAX S.A.- VÍNCULO DE 
EMPREGO - -CALL CENTER- - EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - 
ATIVIDADE-MEIO -VALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. 1. Conforme dispõem os arts. 25, § 
1º, da Lei 8.978/95 e 94, II, da Lei 9.472/97, as empresas concessionárias de serviços de 
telecomunicações podem contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias e complementares ao serviço concedido. 2. No caso, o Regional reconheceu o vínculo de 
emprego formado diretamente entre a Reclamante, que se ativava no atendimento geral aos clientes 
em -call center- e a tomadora dos serviços (Telemar Norte Leste S.A.). Salientou que houve fraude 
na terceirização, restando preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da relação de 
emprego, bem como o fato de a Obreira realizar tarefas que se inserem na atividade-fim da Telemar. 
3. A Reclamada TNL CONTAX S.A. sustenta que a Reclamante trabalhou em -call center-, de 
forma que, nos moldes da mencionada Lei 9.472/97, não seria possível o reconhecimento do 
vínculo de emprego com a tomadora de serviços. Argumenta, ainda, que as atividades 
desenvolvidas pela Empregada não se enquadravam na atividade-fim da Empresa de telefonia. 4. -
In casu-, a Reclamante era atendente de -call center-, serviço que engloba diversas modalidades de 
intermediação da comunicação com os clientes, utilizados com igual proveito por empresas que 
desempenham atividades econômicas de naturezas diversas, como bancos, hospitais e 
transportadoras, e evidentemente distinto da oferta de telecomunicação, efetiva atividade-fim das 
empresas concessionárias de telefonia, afigurando-se, portanto, passíveis de terceirização válida, 
como atividades-meio em empresa de telecomunicações. 5. Destarte, merece reforma o acórdão que 
reconheceu o vínculo de emprego e deferiu as parcelas consectárias, restabelecendo-se, assim, a 
sentença que indeferiu os pedidos de nulidade da terceirização, de reconhecimento do vínculo de 
emprego e de extensão dos benefícios pagos aos empregados da tomadora dos serviços e 
determinou a responsabilidade subsidiária desta pelos créditos trabalhistas ali deferidos. Reputa-se, 
assim, prejudicada a análise do recurso de revista da Reclamada TELEMAR NORTE LESTE S.A. 
Recurso de revista da Reclamada TNL CONTAX S.A. conhecido e provido, reputando-se 
prejudicada a análise do recurso de revista da Reclamada TELEMAR NORTE LESTE S.A." 
(TST-RR-163/2008-011-03-00.5, Rel. Min. Maria Doralice Novaes, 7ª 
Turma, Data de Divulgação: DEJT 18/09/2009) 
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"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEMAR. VÍNCULO DE EMPREGO. EMPRESA 
DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE LINHAS 
TELEFÔNICAS. TERCEIRIZAÇÃO. LEI Nº9.472/97. LICITUDE. Está demonstrada a 
viabilidade do conhecimento do recurso de revista por divergência jurisprudencial. Agravo de 
instrumento a que se dá provimento, nos termos do art. 3º da Resolução Administrativa nº 92/2003. 
II - RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
Visualizando decisão favorável, no mérito, à recorrente, nos termos do art. 249, § 2º, do CPC, 
deixa-se de examinar a alegada nulidade. VÍNCULO DE EMPREGO. EMPRESA DE 
TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. 
TERCEIRIZAÇÃO. LEI Nº9.472/97. LICITUDE. A Lei Geral de Telecomuicações (Lei nº 
9.472/97), em seu art. 94, ao estipular os requisitos do contrato de concessão do serviço de 
telecomunicações, autoriza a terceirização inclusive nas atividades-fim, o que impede o 
reconhecimento de fraude. Todavia, a licitude da terceirização não obsta o reconhecimento da 
responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, nos termos da Súmula nº 331, IV, desta Corte. 
Precedentes. Recurso de revista a que se dá provimento parcial." (TST-RR-3.456/2006-
263-01-40.3, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 5ª Turma, Data de 
Divulgação: DEJT 20/11/2009)   

"VÍNCULO DE EMPREGO - -CALL CENTER- - EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE 
TELEFONIA - ATIVIDADE-MEIO - VALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. 1. O acórdão 
recorrido consignou que o vínculo empregatício entre a Reclamante, que exercia a função de 
telefonista, e a Agravante restou configurado, por fraude na terceirização, tendo em vista a 
existência de subordinação dos terceirizados aos supervisores da Empresa, bem como de 
desenvolvimento de atividade-fim da tomadora de serviços. 2. Sustenta a Agravante que o labor da 
Obreira se dava em -call center-, de forma que, nos moldes da Lei 9.472/97, não seria possível o 
reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora de serviços, pois as atividades da 
Empregada não se enquadravam na atividade-fim da Empresa de telefonia. 3. De fato, conforme a 
disposição dos arts. 25, § 1º, da Lei 8.978/95 e 94, II, da Lei 9.472/97, as empresas concessionárias 
de serviços de telecomunicações podem contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias e complementares ao serviço concedido. 4. No caso, a Reclamante era 
atendente de -call center-, serviço que engloba diversas modalidades de intermediação da 
comunicação com os clientes, utilizado com igual proveito por empresas que desempenham 
atividades econômicas de naturezas diversas, como bancos, hospitais e transportadoras, e 
evidentemente distinto da oferta de telecomunicação, efetiva atividade-fim das empresas 
concessionárias de telefonia, afigurando-se, portanto, passível de terceirização válida, como 
atividade-meio em empresa de telecomunicações. 5. Contudo, entende a douta maioria desta Turma 
que, conquanto a atividade típica de teleatendimento não se enquadre na finalidade contratual das 
empresas de telefonia celular, qual seja, oferta de telecomunicação, tem-se que a trivial desvirtuação 
do -call center-, com o englobamento de atividades inerentes à própria telefonia, como serviços de -
help desk-, venda de produtos e/ou serviços e habilitação desses serviços nas respectivas linhas 
telefônicas, enseja a ilicitude da terceirização e o consequente reconhecimento do vínculo 
empregatício, unindo diretamente o obreiro à empresa de telefonia, nos termos da Súmula 331, I, do 
TST. Por essa razão, ressalvado ponto de vista pessoal, curvo-me ao entendimento da douta maioria 
desta 7ª Turma, motivo pelo qual o despacho agravado merece ser mantido. Agravo de 
instrumento desprovido." (TST-AIRR-1.420/2001-041-01-41.0, Rel. Min. 
Ives Gandra Martins Filho, 7ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 
24/04/2009) 

Destaque-se que, na exordial às fls. 3/13, há pedido de 
reconhecimento de responsabilização subsidiária. 

 Conheço, por violação ao art. 94, II, da Lei nº 9.472/97. 
b) Mérito 
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Conhecido o apelo por violação a dispositivo legal, dou-lhe 
provimento parcial ao Recurso de Revista para, reconhecendo a 
licitude da terceirização, afastar o reconhecimento do vínculo de 
emprego do Reclamante com a Telemar e as vantagens dele 
decorrentes e condená-la subsidiariamente ao pagamento dos demais 
créditos trabalhistas objeto da presente demanda. 

II - HIPOTECA JUDICIÁRIA 

a) Conhecimento  

O Tribunal Regional entendeu aplicável a hipoteca judiciária de 
bens da Reclamada, aos seguintes fundamentos: 

"HIPOTECA JUDICIAL  

A hipoteca judiciária está expressamente prevista no art. 466 do CPC, que assim dispõe:  

"A sentença que condenar o réu no pagamento de uma prestação, consistente em dinheiro ou em 
coisa, valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, cuja inscrição será ordenada pelo juiz 
na forma prescrita na Lei de Registros Públicos.  
Parágrafo único. A sentença condenatória produz a hipoteca judiciária:  

I- embora a condenação seja genérica  
II- pendente arresto de bens do devedor.  
III- ainda quando o credor possa promover a execução provisória da sentença."  

A respeito do tópico em apreço, adoto as razões de decidir constantes no processo n. 00142-2007-
048-03-00-5-RO, proferido pelo Exmo. Desembargador Antônio Álvares da Silva, in verbis:  

"havendo condenação em prestação de dinheiro ou coisa, automaticamente se constitui o título da 
hipoteca judiciária, que incidirá sobre os bens do devedor, correspondentes ao valor da condenação, 
gerando o direito real de sequela, até seu pagamento. A hipoteca judiciária é de ordem pública, 
independe de requerimento da parte e visa garantir o cumprimento das decisões judiciais, 
impedindo o desbaratamento dos bens do réu, em prejuízo da futura execução. Ao juiz cabe envidar 
esforços para que as decisões sejam cumpridas, pois a realização concreta dos comandos judiciais é 
uma das principais tarefas do Estado Democrático de Direito, cabendo ao juiz de qualquer grau 
determiná-la, em nome do princípio da legalidade. Para o cumprimento da determinação legal o juiz 
oficiará os cartórios de registros de imóveis. Onde se encontrarem imóveis registrados em nome da 
reclamada, sobre eles incidirá, até o valor da execução, a hipoteca judiciária."  
Ante o exposto, declaro, ex officio, a hipoteca judicial sobre os bens das Reclamadas na quantia 
suficiente para garantia da execução."(fls. 660/661) 
A Reclamada afirma que a hipoteca judiciária não se aplica ao 
processo do trabalho. Alega que a cumulação de hipoteca judiciária 
com o depósito recursal constitui violação aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório. Aponta violação aos artigos 5º, LV, da 
Constituição, 899 da CLT e 466 do CPC. Traz arestos. 

O acórdão regional decidiu a questão em harmonia com a 
jurisprudência desta Eg. Corte, no sentido de que é possível a 
decretação de ofício da hipoteca judiciária para garantia da 
execução. 

Cito os seguintes precedentes: 

"(...) 

HIPOTECA JUDICIÁRIA 
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A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é cabível a declaração de ofício da 
hipoteca judiciária para garantia da execução. Precedentes. 
Recurso de Revista não conhecido." (RR-426/2006-060-03-00.4, 8ª Turma, Rel. 
Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJ-20/3/2009) 

"HIPOTECA JUDICIÁRIA - APLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO - 
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - INSTITUTO PROCESSUAL DE ORDEM PÚBLICA. 

1. Com o objetivo de garantir ao titular do direito a plena eficácia do comando sentencial, em caso 
de futura execução, o legislador instituiu no art. 466 do CPC, a hipoteca judiciária como um dos 
efeitos da sentença. 

2. 'In casu', o Regional, considerando a norma inserta no indigitado dispositivo legal, declarou de 
ofício a hipoteca judiciária sobre bens do Reclamado, até que se atinja a quantia suficiente para 
garantir a execução de débito trabalhista em andamento. 
3. Com efeito, a hipoteca judiciária é instituto processual de ordem pública, e nessa qualidade, além 
de sua decretação independer de requerimento da parte, tem o fito de garantir o cumprimento das 
decisões judiciais, impedindo o dilapidamento dos bens do réu, em prejuízo da futura execução. 

Agravo de instrumento desprovido." (AIRR-1362/2006-106-03-40.6, 7ª Turma, 
Rel. Min. Ives Gandra Martins Filho, DJ-7/8/2009) 

"(...) 

HIPOTECA JUDICIÁRIA. I - A hipoteca judiciária é efeito ope legis da sentença condenatória, 
cabendo ao magistrado apenas ordenar sua inscrição no cartório de imóveis para que tenha eficácia 
contra terceiros. Com efeito, segundo dispõe o artigo 466 do CPC 'a sentença que condenar o réu no 
pagamento de uma prestação, consistente em dinheiro ou em coisa, valerá como título constitutivo 
de hipoteca judiciária, cuja inscrição será ordenada pelo juiz na forma prescrita na Lei de Registros 
Públicos'. II - Decorrendo a hipoteca judiciária da mera prolação de sentença condenatória, extrai-se 
a evidência de ela independer de pedido da parte adversa, pelo que não se divisa o insinuado 
julgamento extra petita. III - De outro lado, embora não seja usual no âmbito do Judiciário do 
Trabalho, impõe-se a aplicação subsidiária da norma do artigo 466 do CPC, tendo em vista a 
identidade ontológica da sentença do Processo Civil e da sentença do Processo do Trabalho, mesmo 
no cotejo com o artigo 899, §§ da CLT, uma vez que o depósito recursal, ainda que qualificado 
como garantia da execução, ali foi erigido precipuamente em requisito objetivo de recorribilidade, 
não se vislumbrando assim a pretensa vulneração do artigo 620 do CPC. Recurso não conhecido. 
(...)." (RR-1.274/2007-029-03-00.6, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio 
José de Barros Levenhagen, DJ-7/8/2009)"(...) 

HIPOTECA JUDICIÁRIA. CABIMENTO. PROCESSO TRABALHISTA. 
O entendimento desta Corte, conforme inúmeros precedentes, é no sentido de que a hipoteca 
judiciária, que tem como objetivo garantir o cumprimento das decisões judiciais, impedindo que a 
execução sofra prejuízo em razão de os bens do réu serem dilapidados, é perfeitamente compatível 
com o processo trabalhista. Não depende de requerimento da parte por se tratar de instituto 
processual de ordem pública.  
Agravo a que se nega provimento." (A-RR-1.581/2006-152-03-00.1, Rel. Min. 
Emmanoel Pereira, 5ª Turma, julgado em 17/6/2009, publicado em 
7/8/2009) 

Assim, não foram violados os dispositivos apontados. Incide a 
Súmula nº 333 do TST. 

Não conheço. 

ISTO POSTO 



 

 102 

ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista no tema 
"TERCEIRIZAÇÃO - EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - LICITUDE", por 
violação ao art. 94, II, da Lei nº 9.472/97, e, no mérito, dar-lhe 
provimento parcial para, reconhecendo a licitude da terceirização, 
afastar o reconhecimento do vínculo de emprego do Reclamante com a 
Telemar e as vantagens dele decorrentes e condená-la 
subsidiariamente ao pagamento dos demais créditos trabalhistas 
objeto da presente demanda; e, não conhecer do apelo no tema 
remanescente. 

Brasília, 10 de março de 2010. 

Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 

Ministra Relatora 
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ANEXO 2 
 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA 

 

(Inquérito Civil n. 000393.2011.02.002/2) 

 

Compromisso que celebra, em âmbito nacional, perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO da 2a Região - SP, presente pelo Procurador do Trabalho Dr. Luiz Carlos 

Michele Fabre, conjuntamente com MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, por sua 

Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo (doravante, “SRTE/SP”), 

neste ato presente por seu Auditor Fiscal do Trabalho, Sr. Luis Alexandre de Faria, com 

base no art.5o, § 6o, da Lei n.o 7.347/85, com a redação dada pelo art. 113, da Lei n.o 

8.078/90, e a empresa ZARA BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n.o 

02.952.485/0001-49, com sede social na Av. Tamboré, no 301, Barueri – SP, CEP 06460-

000, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Enrique Huerta Gonzalez, portador 

da cédula de identidade RNE no V-501368-0, inscrito no CPF/MF sob o no 232.685.508-

60, a quem foram conferidos poderes especiais para firmar o termo de ajuste de conduta. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de um programa brasileiro decorrente da ação Global 

de erradicação do trabalho forçado, enfatizando a dignidade dos trabalhadores e o 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 

 

CONSIDERANDO que as Autoridades Governamentais, trabalhadores, empresários, 

Entidades Sindicais e outros parceiros nacionais e internacionais devem ser envolvidos 

na discussão dos mecanismos de erradicação da precarização das relações de trabalho; 

 

CONSIDERANDO que as ações nesse sentido devem ser realistas, efetivas, práticas e 

objetivas; 

 

CONSIDERANDO que a precarização do trabalho e a imigração de mão-de- obra passa 

pela análise de questões econômicas, políticas e sociais; 

 

CONSIDERANDO que para a erradicação do trabalho precário e forçado, é necessária a 

aliança entre as partes signatárias e um compromisso formal e efetivo da ZARA com a 

comunidade brasileira para discutir as opções e estimular a resposta apropriada e 
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harmonizada à legislação local; 

 

CONSIDERANDO que as partes entendem que podem proporcionar mecanismos 

apropriados para a identificação, integração, proteção, e reabilitação das vítimas do 

trabalho forçado ou precário, com penalidades proporcionais e com estruturas inovadoras 

que exijam o cumprimento das Leis; 

 

CONSIDERANDO que a experiência Global mostra que sem a integração apropriada, a 

reabilitação das vitimas do trabalho forçado e precário pode colocá-las em uma situação 

mais vulnerável; 

 

CONSIDERANDO que as ações estabelecidas nesse documento não são exaustivas, 

mas representam a prioridade com soluções pragmáticas dentro desse difícil tema social; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério do Trabalho e Emprego, pelo Grupo de Combate a 

Fraude e à Terceirização Irregular, da SRTE/SP, e o Ministério Público do Trabalho, pela 

Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, vêm realizando ações com 

vista a coibir práticas de trabalho sob condições precárias de trabalho; 

 

CONSIDERANDO que a ZARA tem, entre seus valores, a preocupação com 

sustentabilidade e responsabilidade social, e, como uma das maiores varejistas de 

vestuário do mundo, pode contribuir de forma decisiva para coibir eventuais práticas 

irregulares, já que dispõe extensa experiência com relação às confecções 

FORNECEDORAS; 

 

CONSIDERANDO que a despeito de sua magnitude como ator do mercado, há limitações 

quanto à abrangência com que a ZARA pode realizar suas ações, firmam as partes o 

presente Termo de Ajuste de Conduta (TAC). 

 

I. OBJETIVOS DO TAC 

 

1.1. O Objetivo deste TAC é aperfeiçoar as condições de trabalho nas confecções 

(indústria têxtil) para garantir melhor qualidade de vida aos trabalhadores das oficinas e 

eliminar as condições degradantes de trabalho na cadeia produtiva da ZARA BRASIL, não 

se constituindo em confissão de culpa por situações pretéritas eventualmente ligadas a 
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este objeto. 

 

1.2. As partes reconhecem que o Brasil vive uma questão social com grande número de 

trabalhadores estrangeiros sem registros formais de cidadania e de emprego, atuando na 

cadeia produtiva de confecções nos grandes centros, em especial na Grande São Paulo. 

 

1.3. A contratação desses trabalhadores imigrantes, por FORNECEDORES da ZARA, 

pode tender à precarização das relações de trabalho. 

 

1.4. Em função das considerações acima, as partes celebram o presente TAC, que 

contempla as seguintes diretrizes, a serem detalhadas no curso deste instrumento: 

 

A) Aprimoramento do controle, pela ZARA BRASIL, da regularidade das condições de 

trabalho que ocorrem ao longo de sua cadeia no Brasil, FORNECEDORES E 

TERCEIROS, como definido abaixo; 

 

B) Assunção de responsabilidade, pela ZARA BRASIL, por verificação das condições de 

trabalho observadas nos FORNECEDORES eTERCEIROS no Brasil; 

 

C) Investimentos sociais a serem realizados, pela ZARA BRASIL, no intuito de fortalecer o 

combate ao trabalho degradante no setor têxtil, bem como de se proteger trabalhadores 

vitimados por tal exploração. 

 

1.5. Para fins do presente TAC, as seguintes expressões deverão ser consideradas: 

 

A) FORNECEDORES – são fábricas, empresas externas, oficinas ou pessoas físicas, 

todas localizadas no Brasil que fornecem produtos finalizados e que se destinam à venda 

nas lojas da ZARA BRASIL ou a marcas do grupo Inditex, tratando-se da primeira linha da 

cadeia de suprimentos da ZARA BRASIL. 

 

B) TERCEIROS – são fábricas, empresas externas, oficinas ou pessoas físicas, todas 

localizadas no Brasil, subcontratadas pelos FORNECEDORES da ZARA BRASIL para 

que estes atendam aos pedidos de peças realizados pela ZARA BRASIL, tratando-se da 

segunda linha da cadeia de suprimentos da ZARA BRASIL. 
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II. DO CONTROLE DA CADEIA DE SUPRIMENTO DA ZARA BRASIL 

 

ii.i. DO PROCESSO DE APRIMORAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTO DA ZARA 

BRASIL 

 

2.1.1. O Código de Conduta para FORNECEDORES e Fabricantes Externos (doravante 

“Código”) é parte integrante deste TAC (Anexo I) e será deimplementação obrigatória a 

todos os FORNECEDORES da Inditex. 

 

2.1.2. O Código tem como quadro conceitual os princípios da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Base Code da Ethical Trading 

Initiative, os princípios do Global Compact e, entre outras, as seguintes convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT): 1, 14, 26, 29 , 79,87,98,100,105, 111, 131, 

135, 138, 142, 155, 164 e 182, naquilo que ratificado e compatível com a legislação 

brasileira. 

 

2.1.3. Os FORNECEDORES da ZARA BRASIL, como uma marca pertencente à Inditex, 

estão incluídos – e deverá haver previsão expressa neste sentido em política de 

fornecimento firmada pela ZARA BRASIL com seus FORNECEDORES - no denominado 

Programa de Cumprimento do Código, ferramenta que fornece informações sobre o grau 

de cumprimento por parte dos mesmos, a identificação de áreas de risco e a 

implementação de planos de ação corretivos. 

 

2.1.4. Os TERCEIROS subcontratados pelos FORNECEDORES também estão incluídos 

no Programa de Cumprimento do Código, com base na política de fornecimento. 

 

2.1.5. Tanto os FORNECEDORES da ZARA BRASIL como seus TERCEIROS, trabalham 

em um regime de não exclusividade, podendo realizar atividades com outras marcas não 

pertencentes ao grupo Inditex. 

 

2.1.6. O Programa de Cumprimento do Código será reforçado após a assinatura do 

presente Termo através da implementação das seguintes atividades: 

 

A) As verificações do cumprimento serão baseadas principalmente na metodologia atual 

de auditorias sociais realizadas nos FORNECEDORES da Inditex e seus TERCEIROS, 
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denominada Tested to Wear (a partir de agora, TTW). A TTW foi projetada e desenvolvida 

em conjunto pelo Departamento de Responsabilidade Social Corporativa da Inditex (a 

partir de agora, RSC), com a colaboração da International Trade Garment Leather 

Workers ́ Federation (a partir de agora, ITGLWF), da Universidade de Northumbria (Reino 

Unido), e do Center for Business and Public Sector (Cambridge, Reino Unido). O quadro 

regulamentar da TTW é baseado em: 

 

1) O Código de Conduta da Inditex; 

 

2) O Base Code da Ethical Trading Initiative; 

 

3) Os princípios do Global Compact da ONU; 

 

4) O programa promovido pela Organização Internacional do Trabalho Better Factories 

Programme; 

 

5) Os procedimentos do Social Accountability International; e 

 

6) Os princípios da Global Reporting Initiative. 

 

B) A metodologia de análise inclui os seguintes testes e procedimentos realizados nos 

FORNECEDORES e TERCEIROS: 

 

1) Visita às instalações; 

 

2) Realização de entrevistas com funcionários; 

 

3) Revisão de documentos; 

 

4) Elaboração de um plano de ação corretivo; e 

 

5) Comunicação de resultados, entre outros. 

 

C) A metodologia de análise priorizará os seguintes aspectos: 
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1) Comprovação da existência de contratos de trabalho daqueles trabalhadores que 

prestam serviços de forma subordinada, não eventual, remunerada e pessoal, inseridos 

na cadeia de suprimento dos produtos comercializados pela ZARA BRASIL. Os referidos 

trabalhadores deverão estar registrados nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), pela empresa que diretamente os contratou; 

 

2) Verificação do pagamento integral dos salários até o 5o dia útil do mês subseqüente ao 

vencido, vedados quaisquer descontos pelo empregador, salvo quando resultarem de 

dispositivos de lei ou de Convenção / Acordo Coletivos, e Depósito do FGTS até o dia 7 

de cada mês e do INSS até o dia 15 de cada mês subseqüente ao vencido; 

 

3) Comprovação do registro correto e permanência no país de estrangeiros inseridos nos 

FORNECEDORES da Inditex e TERCEIROS, sejam esses trabalhadores empregados, 

prestadores de serviço ou mesmo meros intermediários na prestação de serviços, 

constando dessa relação a quantidade de trabalhadores estrangeiros, a nacionalidade 

dos trabalhadores e sua situação migratória; 

 

4) Garantia de respeito à jornada de trabalho legal ou sindical (acordo ou convenção 

coletiva de trabalho); 

 

5) Detecção de qualquer situação de trabalho infantil. É proibido trabalho de qualquer 

pessoa menor de 16 anos, bem como a permanência de crianças e adolescentes 

menores de 16 anos nas salas de produção; 

 

6) Garantia de condições de meio ambiente de trabalho, segurança e saúde do 

trabalhador, em conformidade com as Normas Regulamentadoras – NR – aprovadas nos 

termos do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Essa obrigação se estende à habitação ou alojamentos de trabalhadores e seus 

familiares, porventura mantidos ou fornecidos pelos empregadores, que deverão ser 

dignos; 

 

7) Combate à servidão por dívidas e a práticas cerceadoras da liberdade de locomoção 

de trabalhadores; 
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8) Verificação do cumprimento integral da Convenção Coletiva da Categoria; e 

 

9) Garantia aos trabalhadores estrangeiros os mesmos direitos assegurados a os 

trabalhadores brasileiros. 

 

D) A metodologia de análise será aleatória e no formato surpresa, isto é, os 

FORNECEDORES da Inditex e seus TERCEIROS não serão previamente comunicados 

da época e datas da realização do processo de verificação descrito. 

 

E) A metodologia de análise Incluirá análise da capacidade de produção dos 

FORNECEDORES da Inditex e seus TERCEIROS da ZARA BRASIL, no seguinte sentido: 

 

1) As verificações trarão uma análise da capacidade de produção de cada 

FORNECEDOR da Inditex e seus TERCEIROS, que necessariamente deverá incluir o 

dimensionamento da mão-de-obra necessária, tendo em vista as disposições de proteção 

à jornada e descansos previstos em lei, bem como a produtividade média por trabalhador 

em face da peça de roupa a ser produzida, com os pedidos de peças de vestuário nelas 

colocados, a fim de se evitar as subcontratações não declaradas pelos FORNECEDORES 

ou TERCEIROS. 

 

2) A ZARA BRASIL não será responsabilizada pela produção contemporânea para outras 

marcas, que comprometa a rotina do FORNECEDOR, mas velará nas auditorias por 

investigar e alertar seus FORNECEDORES e TERCEIROS dessa prática, bem como ao 

Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

3) Incorporação de controles adicionais da produção nas instalações produtivas. 

 

F) As visitas serão efetuadas quando do credenciamento do FORNECEDOR e seus 

TERCEIROS e, no mínimo, uma vez a cada seis meses. 

 

ii.ii. NOTIFICAÇÃO ÀS AUTORIDADES. 

 

2.2.1. Os relatórios de visitas serão enviados à Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego (doravante, SRTE) e ao Ministério Público do Trabalho (Procuradoria do 

Trabalho no Município de Osasco), nos quais se informará a Razão Social, CNPJ do 



 

 110 

FORNECEDOR/TERCEIROS, endereços visitados e relato de possíveis 

desconformidades tanto à legislação trabalhista do Brasil como ao Código de Conduta. 

 

2.2.2. Se no decorrer das visitas se encontrarem estrangeiros com situação migratória 

irregular, uma cópia do plano de regularização de permanência no país será encaminhada 

ao Ministério da Justiça visando à regularização. 

 

2.2.3. A ZARA BRASIL manterá constantemente atualizada a relação de todos os seus 

FORNECEDORES e dos TERCEIROS, com informações referentes a) ao endereço, b) 

CNPJ/CPF. Tal relação se manterá para uso do Ministério Público do Trabalho e do 

Ministério do Trabalho e Emprego na verificação de cumprimento deste TAC, vedada a 

divulgação midiática, mantida a confidencialidade dessa informação. 

 

ii.iii. DO ACOMPANHAMENTO DAS VERIFICAÇÕES 

 

2.3.1. O Programa de Cumprimento do Código de Conduta para FORNECEDORES e 

Fabricantes Externos será executado tanto por pessoal interno como externo da ZARA 

BRASIL. Em todo caso, o pessoal designado a tais atividades contará com as seguintes 

capacitações: 

 

1) Conhecimento da realidade cultural e sócio-laboral do país; 

 

2) Experiência nos setores têxtil, confecções e calçados, 

 

3) Experiência na realização de auditorias de situações complexas como a liberdade de 

associação e negociação coletiva, discriminação, saúde e segurança, trabalho forçado e 

trabalho infantil entre outros; 

 

4) Disposição a trabalhar em ONGs locais e sindicatos, 

 

5) Conhecimento da língua utilizada predominantemente pelos funcionários dos 

FORNECEDORES e TERCEIROS visitados, 

 

6) Disposição para ser avaliado periodicamente pela Inditex, e 
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7) Manutenção dos mais altos padrões éticos. 

 

2.3.2. As Autoridades competentes poderão acompanhar, se considerarem 

 

necessário, as equipes de revisão interna e externa nas atividades descritas no Capítulo I 

deste Termo. 

 

ii.iv. – DAS PROVIDÊNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS RESULTANTES DOS 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

 

2.4.1. Constatadas desconformidades nos FORNECEDORES da ZARA BRASIL e em 

seus TERCEIROS, com base nas auditorias realizadas e confrontadas com os aspectos 

listados neste TAC, serão tomadas as seguintes medidas: 

 

A) Nos casos em que as desconformidades forem constatadas em FORNECEDORES da 

ZARA BRASIL, a ZARA BRASIL e os FORNECEDORES em questão adotarão as 

providências a serem tomadas para o saneamento de referidas desconformidades, bem 

como os prazos para a implementação de cada uma das providências (doravante 

chamado “Plano de Ações Corretivas”). 

 

B) Nos casos em que as desconformidades forem constatadas nos TERCEIROS, cada 

FORNECEDOR da ZARA BRASIL adotará as providências de regularização necessárias 

em face de cada um dos TERCEIROS. Caberá à ZARA BRASIL velar pela implementação 

dos Planos de Ações Corretivas. 

 

C) Os Planos de Ações Corretivas serão remetidos à SRTE e ao MPT no prazo de até 30 

dias da apuração das irregularidades. 

 

D) Em qualquer dos casos descritos nas cláusulas anteriores, os prazos para a 

implementação de providências necessárias ao saneamento de desconformidades 

dependerão da gravidade da situação detectada e da complexidade do Plano de Ação 

Corretiva, apontadas nos Relatórios de Auditoria. Em qualquer caso, o prazo de execução 

do Plano de Ação Corretiva não será superior a 6 (seis) meses. 
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E) Não comportarão a elaboração dos Planos de Ações 

 

Corretivas previstos nos parágrafos anteriores desta Cláusula, devendo ser saneadas, 

nos prazos abaixo, pelo FORNECEDOR da ZARA BRASIL ou TERCEIRO, sob pena de 

rescisão imediata do contrato de fornecimento, as desconformidades relativas à: 

 

a) Detecção de qualquer situação de trabalho infantil – prazo de regularização: imediato; 

 

b) Garantia do respeito à jornada de trabalho legal ou sindical (acordo ou convenção 

coletiva de trabalho) – prazo de regularização: três dias; 

 

c) Detecção de condições degradantes de trabalho, como habitações inseguras ou 

indignas, servidão por dívida, cerceamento da liberdade de ir e vir de trabalhadores – 

prazo de regularização: imediato, inclusive com encaminhamento de trabalhadores a 

hotéis ou outras moradias, caso a adequação das habitações demande tempo. 

 

2.4.2. Os FORNECEDORES da ZARA BRASIL e TERCEIROS se reportarão 

periodicamente à ZARA BRASIL, com apresentação de evidências documentais, tais 

como, mas não se limitando a, fotocópias de documentos (registro em carteira 

profissional; protocolos de pedidos de regularização de imigrantes, etc.) e fotos do 

ambiente de trabalho, o progresso na implementação das medidas saneadoras das 

desconformidades constatadas e apontadas nos Relatórios de Auditoria. 

 

2.4.3. A periodicidade de que trata a cláusula 2.4.2 será: 

 

a) quinzenal, se o prazo para implementação da ação corretiva for de até um mês; 

 

b) mensal, para prazos superiores a um mês. 

 

2.4.4. Finalizados os prazos para cumprimento das medidas estipuladas nos 

 

Planos de Ações Corretivas, o Responsável Técnico pela ZARA BRASIL, Sra. Viviane 

Marrese (vivianema@br.inditex.com), encaminhará relatório sucinto dos resultados 

obtidos o responsável à SRTE/SP, na pessoa do auditor-fiscal Luis Alexandre Faria 

(luis.faria@mte.gov.br) e ao Ministério Público do Trabalho, na pessoa do procurador Luiz 
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Carlos Michele Fabre (luiz.fabre@mpt.gov.br), podendo-se valer, ainda, de meio postal. 

 

2.4.5. O FORNECEDOR da ZARA BRASIL que descumprir com os prazos estipulados 

nos Plano de Ações Corretivas, ou/e que falhe em descredenciar o TERCEIRO que assim 

o faça, será descredenciado pela ZARA BRASIL. 

 

2.4.6. O conjunto de mecanismos de auditoria e correção de desconformidades 

estabelecido neste Acordo é independente da intervenção legal das SRTE competentes, 

em relação a situações de fraude nos contratos de trabalho comprovadas na cadeia de 

suprimento – FORNECEDORES e TERCEIROS - da ZARA BRASIL no Brasil. 

 

2.5. DA COLABORAÇÃO DOS FORNECEDORES DA ZARA BRASIL 

 

2.5.1. Os FORNECEDORES da ZARA BRASIL no Brasil colaborarão ativamente no 

processo de aperfeiçoamento da cadeia de suprimento descrita. 

 

2.5.2. Tanto o Código como seu Programa de Cumprimento, são de implementação 

obrigatória para os FORNECEDORES da ZARA BRASIL e para os seus TERCEIROS. 

 

2.5.3. O Código que assinam os FORNECEDORES os compromete, bem como aos seus 

TERCEIROS, a: 

 

a) Aderir-se e assumir todos os compromissos do Código; 

 

b) Autorizar a Inditex e/ou TERCEIROS nomeados pela Inditex para a execução de 

inspeções ou auditorias com o objetivo de verificar a adequada aplicação do Código. 

Neste sentido, deverão providenciar aos inspetores e/ou auditores os meios adequados e 

o acesso apropriado às instalações e documentação requerida de forma a assegurar esta 

verificação; 

 

c) Implementar e manter o Plano de Ações Corretivas uma vez constatadas 

desconformidades conforme apontamentos nos Relatórios de Auditoria. 

 

d) Nomear uma pessoa responsável pela implementação e cumprimento do Código. 
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e) Divulgar o conteúdo do Código a todos os seus funcionários, terceirizados, 

FORNECEDORES, agentes e trabalhadores que estejam envolvidos na cadeia de 

suprimento para a ZARA BRASIL. 

 

2.6. DAS GARANTIAS DA ZARA BRASIL 

 

2.6.1. Na hipótese de irregularidade do trabalhador em decorrência de obstáculos alheios 

à ZARA BRASIL enfrentados no processo de regularização (por exemplo, demora de 

órgãos públicos na regularização de documentação e situação migratória de 

trabalhadores), caberá à ZARA BRASIL relatar a situação ao Ministério Público do 

Trabalho, para que cada um possa intervir na medida de sua responsabilidade a fim de 

sanar o problema. Nessa hipótese, o FORNECEDOR da ZARA BRASIL somente será 

descredenciado após a tentativa de superação dos obstáculos apontados pelos 

respectivos responsáveis, não recaindo responsabilidade sobre a ZARA BRASIL pela 

manutenção do acordo de fornecimento enquanto estiver em curso o procedimento de 

regularização das condições de trabalho. 

 

2.6.2. Em caso de constatação de desconformidades em FORNECEDORES da ZARA 

BRASIL ou em TERCEIROS que ainda não tenham sido submetidos à auditoria descrita 

no parágrafo 5o da Cláusula 1a, a autoridade competente pela fiscalização comunicará o 

fato à ZARA BRASIL, que se responsabilizará, no prazo de 10 dias contados da ciência 

da notificação, a celebrar com o FORNECEDOR o Plano de Ação Corretiva. 

 

2.7. SANÇÕES 

 

2.7.1. A não implementação de auditorias nos moldes deste TAC importará em sanção 

pecuniária. Identificada a irregularidade de FORNECEDOR OU TERCEIRO não auditado, 

caberá ao Ministério Público notificar a ZARA BRASIL para que, no prazo de 10 (dez) dias 

do recebimento da notificação, realize as auditorias, sob pena de sanção, por auditoria 

não realizada, de R$ 50.000,00, além de multa diária, computada a partir do término do 

prazo concedido, de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 até a sua realização. 

 

As sanções serão colocadas à disposição do Fundo de Emergência gerenciado pela 

instituição CENTRO DE APOIO AO MIGRANTE (CAMI) e/ou CENTRO PASTORAL DO 

MIGRANTE (CPM). 
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III. DA RESPONSABILIDADE JURÍDICA 

 

3.1. Em decorrência do presente Termo, a responsabilidade jurídica da ZARA BRASIL fica 

adstrita a responder, nos termos e dentro dos limites deste TAC, por eventuais 

irregularidades cometidas por seus FORNECEDORES e TERCEIROS. Esta cláusula não 

se aplica a reivindicações e questões individuais de trabalhadores quanto a créditos de 

ordem trabalhista, que poderão ser questionadas pelo trabalhador perante a Justiça do 

trabalho se entender pertinente. 

 

3.2. As hipóteses de constatação de irregularidades nos FORNECEDORES diretos ou nos 

seus TERCEIROS, seja pela SRT ou pelo MPT, das obrigações elencadas na cláusula 

2.1.6.C implicará no desembolso, pela ZARA BRASIL, dos seguintes valores: 

 

1) Para cada FORNECEDOR ou TERCEIRO encontrado em situação irregular será feito o 

aporte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para um Fundo de Emergência gerenciado 

pela instituição CENTRO DE APOIO AO MIGRANTE (CAMI) e/ou CENTRO PASTORAL 

DO MIGRANTE (CPM). 

 

2) Para cada empregado envolvido na situação irregular detectada no FORNECEDOR ou 

TERCEIRO, além do valor descrito no item anterior, será feito o aporte, de três vezes o 

valor do piso salarial local e a entrega de uma cesta básica. 

 

Tal aporte também serão realizados em favor do fundo referido na cláusula acima, 

podendo, a critério do MPT e da SRTE, ser diretamente revertido em benefício dos 

próprios empregados envolvidos na situação irregular. 

 

3) Após o aporte dos valores mencionados nos itens 1 e 2 da presente Cláusula, a ZARA 

não mais será responsabilizada pela destinação dos investimentos realizados pela 

instituição gestora do fundo. 

 

IV. DO INVESTIMENTO SOCIAL 

 

4. A ZARA fará o Investimento Social mínimo de R$ 3.477.831,22 em ações preventivas e 

corretivas no setor, nos moldes e parâmetros discriminados no Anexo II, no prazo de dois 
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anos contados da assinatura deste instrumento. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Concordam as partes que ações assumidas e os investimentos descritos no Capítulo 

IV do presente Termo não representam assunção de culpabilidade por parte da Zara. 

 

5.2. Além das ações descritas no presente Termo e dos investimentos determinados 

conforme Anexo II, a Zara implementará medidas adicionais de apoio para viabilizar o 

compromisso assumido, descritas nos Anexo III e IV. 

 

5.3. Fica estabelecido que o cumprimento das ações assumidas no presente Termo, é por 

prazo indeterminado, exceto no que diz respeito ao investimento previsto na Cláusula 4. 

 

5.4. Ao presente TAC aplicam-se as regras jurídicas que tratam do grupo econômico e da 

sucessão de empresas, subsistindo mesmo em caso de fusão, cisão, incorporação ou 

alteração da ZARA BRASIL, nos termos do artigo 2, parágrafo 2 e 10 da CLT. 

 

5.5. As partes convencionam ainda, nos termos do artigo 422 do Código Civil, que este 

termo é firmado sob os princípios da boa-fé dos contratantes e assim deve ser 

interpretado. 

 

São Paulo, 19 de dezembro de 2011. 

 

ZARA DO BRASIL 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

PROCURADOR DO TRABALHO 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

ANEXO I: CÓDIGO DE CONDUTA PARA FORNECEDORES E FABRICANTES 

EXTERNOS 
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Introdução: 

 

O Grupo Inditex (Inditex) assume o compromisso de que: 

 

Todas as operações da Inditex são efetuadas de uma forma ética e responsável. 

 

Todas as pessoas que mantêm de uma forma direta ou indireta qualquer relação laboral, 

económica, social ou industrial com a Inditex, são tratadas de forma justa e respeitável. 

 

O Grupo Inditex desenvolve as suas atividades com o máximo respeito pelo meio 

ambiente.  

 

Todos os FORNECEDORES e fabricantes externos (centros de produção que não são 

propriedade da Inditex) deverão aderir a estes compromissos e assumir que todos os 

pontos do Código de Conduta da Inditex sejam, igualmente, cumpridos pelos seus 

subcontratados. 

 

1. Trabalho forçado 

 

A Inditex não permite qualquer tipo de trabalho forçado ou involuntário nos centros de 

produção e/ou instalações dos seus FORNECEDORES, fabricantes externos e seus 

subcontratados. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados não deverão exigir 

dos seus funcionários qualquer tipo de “depósito” nem estão autorizados a reter os 

documentos de identificação dos mesmos. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão aceitar a 

rescisão do contrato de trabalho dos seus trabalhadores após notificação apresentada 

dentro de um período de tempo razoável. 

 

2. Trabalho infantil 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados não deverão contratar 
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menores. A Inditex define como menores as pessoas com idade inferior a 16 anos. Se a 

legislação local estabelecer uma idade superior, as empresas deverão respeitar essa 

legislação. 

 

As pessoas com idade inferior a 18 anos não deverão trabalhar por turnos ou fazer 

trabalhos pesados, de acordo com o definido na Recomendação 190 do Convênio da 

Organização Internacional do Trabalho. 

 

Se for verificado qualquer tipo de trabalho de menores nos centros de produção e/ou 

instalações dos FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados, deverão 

ser imediatamente aplicados os protocolos definidos para a sua eliminação, e 

desenvolvidos programas educacionais de forma a garantir a eliminação de qualquer 

forma de exclusão de menores até que estes atinjam a idade mínima de admissão ao 

trabalho. 

 

3. Não discriminação 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados não deverão aplicar 

qualquer tipo de práticas discriminatórias, relativamente à contratação, remuneração, 

acesso a formação, promoções e cessação do vínculo laboral ou reforma, baseadas, 

nomeadamente, no sexo, raça, religião, idade, nacionalidade, orientação sexual, 

convicções políticas ou deficiências físicas e psíquicas. 

 

4. Respeito pela liberdade de associação e coletivismo 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão assegurar 

que os seus trabalhadores, sem distinção, têm liberdade de associação e coletivismo. 

Nenhum tipo de retaliação deverá ser exercido pelo exercício deste direito e nenhuma 

forma de remuneração ou pagamento deverá ser oferecida de forma a impedir os 

trabalhadores de exercerem esse direito. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão adotar uma 

postura aberta e colaborante relativamente à atividade dos Sindicatos de Trabalhadores. 

 

Os representantes dos trabalhadores deverão ser protegidos de qualquer forma de 
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discriminação e deverão ter liberdade para o exercício das suas funções sindicais no local 

de trabalho. 

 

Nas situações em que o Direito de Liberdade de Associação e Coletivismo seja restringido 

por lei, deverão ser definidos os canais apropriados para assegurar um razoável e 

independente exercício desses direitos. 

 

5. Assédio e abusos 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão tratar os seus 

trabalhadores com dignidade e respeito. Em nenhuma circunstância deverá ser permitido 

o castigo físico, o assédio racial ou sexual, abusos verbais ou morais ou qualquer forma 

ou de qualquer tipo de assédio ou intimidação. 

 

6. Condições de saúde e segurança 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão proporcionar 

aos seus trabalhadores um ambiente de trabalho saudável e seguro, assegurando 

condições adequadas de luminosidade, ventilação, higiene, prevenção de incêndios, 

medidas de segurança, e acesso a água potável. 

 

Os trabalhadores deverão ter acesso a casas de banho higiénicas e água potável. Onde 

necessário, deverão ser providenciados refeitórios. Dormitórios, caso existam, deverão 

ser limpos e seguros. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão tomar as 

medidas necessárias para a prevenção de acidentes e riscos para a saúde dos seus 

trabalhadores, pela minimização possível dos riscos inerentes ao trabalho. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão providenciar 

aos seus trabalhadores, formação regular em Higiene e Segurança no trabalho e manter 

um registo apropriado de todas as ações de formação realizadas. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão nomear uma 

pessoa qualificada, como responsável pela área de Higiene, Segurança e Saúde no 
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trabalho, devidamente autorizado e com poder de decisão adequado. 

 

7. Política de remuneração 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão garantir que 

o salário pago, para uma semana normal de trabalho, deverá ser igual ou superior ao 

Salário Mínimo Nacional ou ao definido no Contrato Coletivo de Trabalho. Em qualquer 

das situações, os salários deverão ser suficientes, tendo em conta as necessidades 

básicas dos trabalhadores e suas famílias ou qualquer outra necessidade adicional 

razoável. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados não deverão fazer 

qualquer tipo de dedução ou retenção dos salários por questões disciplinares, nem por 

razões além das aplicáveis à lei, sem autorização dos seus trabalhadores. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão providenciar 

aos seus trabalhadores informação escrita e perceptível sobre as suas condições salariais 

após o seu recrutamento e sobre as particularidades salariais dos valores pagos. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão assegurar 

que os salários e outros benefícios são pagos pontualmente e em cumprimento de toda a 

legislação vigente em matéria laboral e, especificamente, que os pagamentos são 

efetuados da forma mais conveniente para o trabalhador. 

 

8. Horas trabalhadas não são excessivas 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão fixar o 

horário de trabalho, tendo em conta a lei vigente ou de acordo com a respectiva 

convenção coletiva de trabalho, caso esta ofereça maior protecção ao trabalhador. 

 

Em nenhuma situação, os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus 

subcontratados poderão solicitar aos seu trabalhadores que trabalhem, em regra, mais de 

48h semanais, devendo ser garantido, pelo menos, um dia de folga após 7 dias de 

trabalho. 
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O trabalho extra deverá ser voluntário, não deverá exceder 12 horas por semana, não 

deverá ser solicitado regularmente e deverá ser sempre compensado com um 

pagamento, de acordo com o regulamento vigente. 

 

9. Meio ambiente 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão assumir o 

compromisso de proteção do ambiente e deverão cumprir a legislação vigente em matéria 

de ambiente. 

 

10. Trabalho regular 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão assegurar 

que todas as fórmulas de contratação adotadas estão de acordo com as práticas de 

trabalho e a legislação de trabalho em vigor. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados não deverão 

prejudicar os direitos reconhecidos dos trabalhadores no âmbito da legislação do trabalho, 

segurança social e regulamentos, através da utilização de esquemas tais como: 

subcontratação, trabalho de casa, formação e contratos de aprendizagem ou outras 

fórmulas com o objetivo de o prejudicar em termos de direitos ou garantias decorrentes da 

antiguidade. 

 

11. Implementação do Código 

 

Subcontratação. 

 

Os FORNECEDORES e fabricantes externos não deverão subcontratar qualquer trabalho 

sem prévia autorização por parte da Inditex. 

 

Os FORNECEDORES e fabricantes externos, que subcontratem trabalho destinado à 

Inditex, serão responsáveis pelo cumprimento do Código por parte dos referidos 

subcontratados. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão aplicar os 
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princípios do Código relativamente ao trabalho em casa utilizado na cadeia de produção e 

deverão ser transparentes na localização dos mesmos, bem como providenciar boas 

condições de trabalho aos mesmos. 

 

Sistemas de Gestão. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão implementar 

e manter programas de monitorização do cumprimento do Código; 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão nomear uma 

pessoa responsável – Gestora – pela implementação e cumprimento do Código; 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão divulgar o 

conteúdo do Código a todos os seus funcionários, subcontratados, FORNECEDORES, 

agentes e trabalhadores em casa que estejam envolvidos na cadeia de produção para a 

Inditex. 

 

Supervisão e cumprimento. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados desde já autorizam a 

Inditex e/ou TERCEIROS nomeados pela Inditex para a execução de inspecções ou 

auditorias com o objetivo de verificar a adequada aplicação do Código. Neste sentido, 

deverão providenciar aos inspectores e/ou auditores os meios adequados e o acesso 

apropriado às instalações e documentação requerida de forma a assegurar esta 

verificação. 

 

Compromisso ético. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados deverão levar a cabo 

as suas atividades de uma forma honesta, correta e transparente, mantendo registos 

contábeis apropriados, como medida preventiva de qualquer tipo de corrupção, suborno 

ou extorsão. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados não deverão oferecer, 

conceder, solicitar ou aceitar qualquer tipo de ofertas ou donativos para/de os 
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compradores da Inditex, podendo, neste sentido, infringir os princípios do “Internal 

Guidelines for the Responsible Practices of the Inditex Group Personnel”. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados não deverão 

manipular ou influenciar os seus trabalhadores, nem falsificar qualquer documento ou 

registo, de forma a alterar o processo de verificação relativamente ao cumprimento do 

Código; 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados não deverão oferecer 

ou aceitar qualquer remuneração, a qual possa ser entendida como forma de influenciar, 

ou de facto, influencie o julgamento imparcial ou a objetividade dos TERCEIROS 

contratados pela Inditex para a realização das auditorias de inspeção e verificação do 

cumprimento do Código.  

 

Higiene e Segurança dos Produtos. 

 

Os FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados aceitam aplicar as 

normas da Inditex sobre higiene e segurança dos produtos, em todo o processo produtivo: 

matérias-primas, produtos acabados, acessórios e calçado produzidos para a Inditex.  

 

Publicação do Código. 

 

Os responsáveis dos FORNECEDORES, fabricantes externos e seus subcontratados 

deverão informar os seus trabalhadores do conteúdo do presente Código de Conduta. 

Uma cópia do mesmo, redigida no idioma local, permanecerá num local acessível para 

todos os empregados. 

 

Referência à Legislação Nacional e Convenções Colectivas de Trabalho. 

 

Os requisitos do Código constituem apenas os standards mínimos. 

 

Os regulamentos nacionais ou outra Lei ou outros compromissos aceites ou aplicáveis, 

incluindo os acordos com os sindicatos, deverão garantir que sejam aplicadas as 

disposições que ofereçam maior proteção aos trabalhadores. 
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ANEXO II: PLANO DE INVESTIMENTO 

PROJETO 1: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS (CONFORME ANEXO III) 

 

A) Projeto Trabalho Decente na Cadeia de Confecções. Beneficiários diretos: 

110 empresas. Investimento: R$ 387.000,00. 

 

B) Ações informativas para Trabalhadores. Beneficiários diretos: 11.533 trabalhadores. 

Investimento: R$ 322.800,00. 

 

C) Ações formativas para trabalhadores. Beneficiários diretos: 11.533 trabalhadores. 

Investimento: R$ 398.900,00. 

 

PROJETO 2: PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (CONFORME ANEXO IV) 

 

A) Orientação Jurídica especializada. Beneficiários: População imigrante no Brasil, 

especialmente em SP. Investimento: R$ 216.458,08. 

 

B) Fundo de Emergência. Beneficiários: População imigrante no Brasil, especialmente em 

SP. Investimento: R$ 404.256,82. 

 

C) Auxílio para regularização migratória. Beneficiários: População imigrante no Brasil, 

especialmente em SP. Investimento: R$ 426.360,00. 

 

D) Promoção cultural e identidade. Beneficiários: População imigrante no Brasil, 

especialmente em SP. Investimento: R$ 38.900,00. 

 

E) Formação para a cidadania. Beneficiários: População imigrante no Brasil, 

especialmente em SP. Investimento: R$ 312.823,44. 

 

F) Divulgação e comunicação. Beneficiários: População imigrante no Brasil, 

especialmente em SP. Investimento: R$ 446.300,00. 

 

G) Formação para o trabalho. Beneficiários: População imigrante no Brasil, especialmente 

em SP. Investimento: R$ 204.032,88. 
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PROJETO 3: FORTALECIMENTO DE ENTIDADES DEDICADAS AO COMBATE À 

EXPLORAÇÃO DE TRABALHADORES (ANEXO V) 

 

A) Doação de bens à SRTE/SP. Beneficiários: População imigrante no Brasil, 

especialmente em SP. Investimento: R$ 320.000,00, até 15 de março de 2012. 

 

TOTAL: R$ 3.477.831,22 

ANEXO III: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA CADEIA DE 

FORNECIMENTO 

 

A melhoria das condições de trabalho na cadeia de fornecimento da ZARA BRASIL visa 

atuar nas seguintes linhas de trabalho: 

 

a) Ações corretivas 

b) Ações informativas 

c) Ações formativas 

 

I- DAS AÇÕES CORRETIVAS 

 

Essas ações serão realizadas através de um programa de capacitação desenvolvido pela 

INDITEX em conjunto com UNIETHOS, cujo nome será “Projeto Trabalho Decente na 

Cadeia de Confecções” e destinar-se-á à formalização das oficinas de costura. 

 

Este projeto, já acordado com UNIETHOS, tem como objetivo geral a melhoria das 

condições de trabalho na cadeia de suprimento de indústria da confecção têxtil e visa 

especificamente: 

- Estruturar as relações de longo prazo entre as empresas da cadeia de suprimentos 

- Formalizar as oficinas de costura 

- Fortalecer os negócios das oficinas de costura. 

 

(i) Fases do Projeto: 

 

1. Monitoramento das condições de trabalho. 
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O objetivo de tal fase é identificar as possíveis desconformidades da cadeia de 

suprimentos e definir o cadastro de oficinas autorizadas para os FORNECEDORES da 

ZARA BRASIL. 

 

Esta fase inicial do projeto foi levada a cabo pela ZARA BRASIL mediante a fiscalização 

dos FORNECEDORES do produto finalizado e das oficinas que finalizam trabalhos de 

costura. 

 

Este procedimento será realizado de forma periódica juntamente com os 

FORNECEDORES da ZARA BRASIL a fim de garantir a manutenção das condições de 

trabalho. 

 

2. Relações comerciais: 

 

O objetivo é o fortalecimento das relações comerciais entre as partes envolvidas na 

cadeia de suprimentos, a saber, entre varejistas e FORNECEDORES do produto 

concluído e entre esses últimos e as oficinas de confecção. 

 

A UNIETHOS será responsável por levar a cabo esta fase do projeto. 

 

3. Fortalecimento da gestão das empresas. 

4.  

Esta fase envolverá duas ações, uma dirigida aos FORNECEDORES e outra às oficinas 

de costura. 

 

A ação dirigida aos FORNECEDORES será levada a cabo pela UNIETHOS e visará o 

estabelecimento de políticas de relacionamento com seus próprios FORNECEDORES. 

 

Na ação dirigida às oficinas de costura intervirão uma Instituição Financeira e uma 

Organização Especializada na Capacitação de Pequenas e Medias Empresas. 

 

À Instituição Financeira apoiará as oficinas disponibilizando microcréditos para o 

financiamento de quaisquer ações necessárias para sua regularização. 

 

À Organização Especializada na Capacitação dará assistência nos âmbitos 
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organizacionais e de gestão. 

 

(ii) Metas do projeto: 

 

As metas do projeto são: 

a) Incremento de FORNECEDORES com contratos comerciais de longo prazo com 

oficinas de costura 

b) Melhoria do desempenho econômico das oficinas de costura 

c) Melhoria das condições de trabalho nas oficinas de costura 

 

(iii) Metodologia do projeto: 

 

(a) Atividades a serem realizadas com a ZARA BRASIL: 

Diagnóstico das relações comerciais com FORNECEDORES 

Workshops para a revisão das políticas de relacionamento com FORNECEDORES 

Grupos de discussão com FORNECEDORES 

Introdução de melhorias FORNECEDORES no sistema de contratação de 

FORNECEDORES  

 

(b) Atividades com FORNECEDORES de produtos finalizados: 

Diagnóstico das relações comerciais com as oficinas de confecção 

Workshops para a revisão das políticas de relacionamento com oficinas 

Grupos de discussão com oficinas de costura 

Introdução de melhorias no sistema de contratação de oficinas 

 

(c) Atividades com oficinas de confecção: 

Formação das oficinas, formalização das mesmas e preparação de planos de negócio 

Assistência técnica para segurança e saúde no trabalho 

Análise das necessidades financeiras das oficinas Assistência técnica oferecida pelos 

próprios FORNECEDORES de produtos finalizados 

 

(iv) Desenvolvimento do Projeto: 

 

Será eleita uma amostra representativa de FORNECEDORES da ZARA BRASIL e das 

oficinas que para eles trabalham com o objetivo de desenvolver um projeto piloto que 
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permita avaliar seus resultados. 

 

Os objetivos do Programa de Capacitação, bem como o lançamento de um Programa 

Piloto para o desenvolvimento do mesmo, serão levados a cabo em meados de dezembro 

de 2011. 

 

II- DAS AÇÕES INFORMATIVAS 

 

Esta iniciativa possui dois tipos de destinatários: 

- Oficinas de costura ou proprietários das oficinas de costura 

- Trabalhadores das oficinas de costura 

 

Quanto às oficinas de costura ou seus proprietários, as ações visam criar a consciência 

da necessidade de regularizar sua situação tanto do ponto de vista das relações 

empresa- trabalhador como da própria estrutura jurídica da oficina como empresa. 

 

Estas ações se concretizarão mediante o desenvolvimento de seminários e reuniões de 

conscientização com empregadores e trabalhadores. 

 

Além das ações de conscientização, será implementado um serviço de orientação jurídica 

e administrativa especializada, que atuará junto às empresas nos processos de 

regularização. 

 

Em relação aos trabalhadores, as ações estão voltadas à divulgação, promoção e 

melhoria do conhecimento de seus direitos, deveres e obrigações, com especial ênfase 

no grupo de imigrantes. Os seguintes temas serão abordados nos seminários: 

 

a) Situações precárias de trabalho 

b) Situações de trabalho forçado 

c) Formas ilegais de contratação 

d) Condições degradantes de trabalho 

e) Normas referentes à Segurança e Saúde no trabalho 

f) Regularização migratória no Brasil 

g) Direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil 
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Estas ações informativas serão complementadas por um serviço de assistência jurídica 

para os trabalhadores nos processos de regularização. 

 

Estes programas de ações informativas serão levados a cabo com ONGs tais como 

Centro Pastoral do Migrante, Centro de Apoio ao Migrante (Cami), CDHIC, ANEIB e 

outras organizações com quem a Inditex possui parcerias. 

 

III- DAS AÇÕES FORMATIVAS 

 

Esse projeto tem como principal objetivo promover e garantir a inclusão ou reinclusão dos 

trabalhadores egressos do trabalho escravo e/ou em situação de vulnerabilidade no 

mercado de trabalho. Busca, ainda, garantir a verdadeira libertação do obreiro, a partir do 

incremento da sua empregabilidade com a concessão de cursos de qualificação técnico 

educacional. 

 

O objetivo destas ações é a capacitação dos trabalhadores a fim de permitir sua inserção 

no mercado do trabalho, mediante ações como: 

 

- Cursos de capacitação profissional para a indústria da confecção 

- Cursos de orientação profissional para jovens 

- Aulas de capacitação em informática 

- Bolsas de estudo para formação profissional 

- Cursos de liderança e formação de agentes disseminadores 

- Promoção do acesso ao primeiro emprego mediante capacitação de jovens para o 

mercado de trabalho. 

- Cursos de português 

 

Estas iniciativas formativas serão canalizadas através das ONGs mencionadas no 

parágrafo anterior, tornando-se centros de encaminhamento a empregos para grupos 

menos favorecidos. 

 

ANEXO IV: PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

A Inditex entende a Responsabilidade Social Corporativa como uma oportunidade para 

melhorar as condições daquelas comunidades com que, de forma direta ou indireta, 
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mantém vínculos, além de exercer uma solidariedade responsável, apoiada em 

organizações sociais que trabalhem na promoção dos Direitos Humanos. 

 

Neste sentido, a Inditex estabelece entre seus objetivos a melhoria do bem-estar 

comunitário ou global, empregando recursos empresariais mediante decisões que 

fomentem, entre outros, a realização de “Programas de Desenvolvimento Comunitário” 

em áreas geográficas aonde mantém atividades. 

 

Fruto de tal compromisso, a Inditex através da sua filial ZARA BRASIL estabeleceu a 

necessidade de atuar em diversas frentes em benefício da população imigrante residente 

no Brasil, com a qual firmou o financiamento de Programas voltados à promoção e defesa 

dos Direitos Humanos. 

 

I- DA JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA 

 

Em um contexto em que o fenômeno da migração urbana tem crescido radicalmente nos 

últimos anos, o apoio das empresas privadas para a realização de projetos de 

desenvolvimento para grupos imigrantes torna-se fundamental para tentar garantir 

condições de vida dignas e sustentáveis. 

 

II- DO OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA 

 

O objetivo geral do programa é a promoção e defesa dos Direitos Humanos dos 

imigrantes no Brasil, através do financiamento de ações executadas por organizações 

sociais do país. 

 

III- DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA 

 

Um detalhe dos objetivos específicos do programa encontra-se abaixo: 

 

Orientação jurídica especializada: consiste no auxílio à regularização migratória, e na 

busca por soluções inovadoras para situações especiais de casos não contemplados pela 

legislação vigente, ou então, casos indeferidos que colocam a pessoa em situação de 

risco e vulnerabilidade. 
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• Fundo de emergência: auxílio de emergência de caráter humanitário para casos 

relacionados à carência de alimentação, e alojamento. 

• Auxílio para regularização migratória: apoio estrutural de organizações locais 

especializadas na promoção dos direitos dos imigrantes. 

• Promoção cultural e identitária: divulgação de elementos de conscientização e 

criatividade dos grupos migrantes e suas tradições, assim como os costumes da 

comunidade. 

• Formação para a cidadania: consiste, sobretudo, no apoio à organização dos migrantes, 

estimulando a formalização do seu trabalho, seja ele individual ou cooperativado, que 

possibilite a geração de renda. 

• Informação e comunicação: elaboração, impressão e divulgação de jornais e páginas da 

web com conteúdo que ofereça subsídio para que a comunidade migrante tenha 

conhecimento de seus direitos e deveres, bem como obtenha a informação necessária 

para a busca de sua regularização migratória e formalização de seu trabalho. 

• Formação de capacidades humanas: promoção do acesso a atividades formativas que 

facilitem o desenvolvimento de habilidades técnicas, permitindo aos beneficiários buscar 

um trabalho digno. 

 

IV- DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO QUADRO DO PROGRAMA 

 

Um detalhe dos objetivos específicos do programa encontra-se abaixo: 

 

(i) Orientação jurídica especializada. 

Campanhas formativas para imigrantes sobre a atual Lei do Trabalhador. 

Assessoria sobre acordos de trabalho emprego – empregador, em caso de conflito de não 

pagamento por parte do empregador. 

Reuniões de sensibilização e acordos mútuos com governo municipal e polícia civil, entre 

outras instituições. 

 

(ii) Fundo de emergência: 

Apoio com albergue temporário para pessoas em situação crítica, sem hospedagem. 

Necessidade emergencial de custeio de despesas de repatriação, desde que de acordo 

com a vontade do trabalhador. 

Campanha de sensibilização e acompanhamento. 

Contratação para atendimento jurídico. 
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Reversão dos eventuais aportes decorrentes da aplicação da cláusula 3.2.2 em favor de 

empregados encontrados em situação irregular. 

 

(iii) Auxílio para regularização migratória. 

Aquisição de imóvel para organizações locais. 

Aquisição de mobiliário, tal como: computadores, TV, câmeras filmadoras, etc. 

Realização de seminários e simpósio. 

Contratação de pessoas para atendimento 

 

(iv) Promoção cultural e de identidade. 

Oficina de dança e música 

Oficina de arte 

Módulo de capacitação 

Oficina de teatro 

 

(v) Formação para a cidadania. 

Cursos em direitos humanos 

Módulos de capacitação de líderes 

Aulas de orientação vocacional para jovens 

 

(vi) Informação e Comunicação. 

Programas de TV. 

Programas de rádio. 

Intercâmbio de experiências entre migrantes latino-americanos. 

Marchas de sensibilização. 

 

(vii) Formação para o trabalho. 

Bolsas de estudo 

Cursos de capacitação (assessoria contábil) 

Bolsas de estudo para formação técnica 

 

V- DA MEDIÇÃO DE RESULTADOS, PROSSEGUIMENTO E AVALIAÇÃO DO 

PROGRAMA 

A medição dos resultados do programa se realizará a partir dos indicadores sociais 

definidos no presente documento. A partir de tais indicadores, desenvolveu-se um 
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mecanismo de prosseguimento e avaliação de projetos, baseado na definição de metas e 

da posterior revisão do nível de cumprimento dos objetivos previstos. 

Nesse sentido, a partir da definição dos objetivos relacionados com cada um dos 

indicadores mencionados e seu caráter agregado, será possível obter informações 

semestrais do avanço de cada um dos projetos, linhas estratégicas e do programa como 

um todo. 

Um detalhe dos indicadores definidos para a medição de resultados do programa de 

promoção dos direitos humanos, especificado por linha estratégica/ objetivo específico, 

encontra-se a seguir: 

 

(i) Orientação jurídica especializada: 

Nº de convênios /contatos com outras instituições 

Nº de workshops realizados. 

Nº de presentes nos workshops. 

Nº de pessoas assessoradas. 

Nº de materiais distribuídos (especificar) 

Nº de horas de formação realizadas. 

 

(ii) Fundo de solidariedade para combate à fome / Fundo para albergue em caso de 

emergência: 

Nº de kilos de alimentos distribuídos. 

Nº de pessoas atendidas (alimentos). 

Nº de pessoas atendidas (albergue) 

 

(iii) Auxílio para regularização migratória: 

Nº de acordos e propostas alcançados. 

Nº de ações de promoção workshops de desenvolvimento de capacidades, campanhas 

sobre direitos, etc. 

Nº de infraestruturas construídas/reabilitadas (especificar) 

Nº de infraestruturas equipadas. 

Nº de workshops realizados. 

Nº de presentes nos workshops. 

Nº de pessoas assessoradas. 

Nº de pessoas contratadas. 
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(iv) Promoção cultural e identitária: 

Nº de ações de promoção (workshops de desenvolvimento de capacidades, campanhas 

sobre direitos, atividades recreativas e esportivas). 

Nº de presentes nas ações de promoção. 

Nº de horas realizadas em ações de promoção. 

Nº de certificados no idioma português. 

 

(v) Formação para a cidadania: 

Nº de workshops realizados. 

Nº de presentes nas atividades formativas: aulas, workshops, outras atividades 

educativas. 

Nº de horas de formação. 

 

(vi) Informação e Comunicação: 

Nº de horas em campanhas de rádio e TV. 

Público atingido com campanhas de rádio e TV (estimado). 

Nº de eventos realizados. 

Nº de participantes nos eventos realizados. 

 

(vii) Formação de capacidades humanas: 

Nº de workshops realizados. 

Nº de presentes nos workshops. 

Nº de bolsas de estudos oferecidas. 

Nº de alunos/as com práticas profissionais. 

Nº de inserções no mercado de trabalho. 

Taxa de empregabilidade dos indivíduos formados. 

 

ANEXO V: FORTALECIMENTO DE ENTIDADES DEDICADAS AO COMBATE À 

EXPLORAÇÃO DE TRABALHADORES 

 

5.1. Doação de bens à SRTE/SP, até 15 de março de 2012: 

ITEM 1 (BEM) 

NOTEBOOK 

QUANTIDADE SOLICITADA: 20 

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: 
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Processador: Segunda Geração do Processador Intel® CoreTM I5 -2430M 

(2.4GHz, Turbo Boost 2.0 de até 3.0Ghz, 3Mb Cache, 4 Threads) 

Sistema operacional: Windows® 7 Professional Original 

Tela: Tela LED de Alta Definição de 15.6" (1366x768) - Anti-Reflexo 

Memória: Memória 6GB, DDR3, 1333MHz (1x2Gb + 1x4Gb) 

Teclado: Teclado Iluminado em Português com Touchpad 

Placa de vídeo: Placa de vídeo AMD Radeon HD 6630M de 1GB, 128-bit 

Unidade óptica: Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x) 

com Roxio e Cyberlink PowerDVDTM DX9.5 

Software de segurança: 36 meses de Trend Micro Worry-Free Business 

Security Services 3.5 

Software Office: Microsoft® Office Home and Business 2010 

COTAÇÃO (7 DEZEMBRO 2011): UNIDADE: R$ 3.070,00 

TOTAL: 61.400,00 

 

ITEM 2 (BEM): 

IMPRESSORA LASER COLOR 

QUANTIDADE SOLICITADA: 2 

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: 

Laser com Impressão Colorida. 

Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4) 

30 ppm. 

Qualidade de impressão (cores, melhor qualidade) 

1200 x 600 ppp 

conexão de rede. 

COTAÇÃO (7 DEZEMBRO 2011): UNIDADE: R$ 2.386,80 

TOTAL: R$ 4.773,60 

 

ITEM 3 (BEM) : 

TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA LASER (ITEM 2): 

QUANTIDADE SOLICITADA: 48 (24 PRETOS E 24 CORES) 

COTAÇÃO (7 DEZEMBRO 2011): UNIDADE: R$ 310,00 

TOTAL: R$ 14.880,00 

 

ITEM 4 (SERVIÇO): 
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Assinatura 60 MESES - INTERNET MÓVEL – tecnologia 3G HSPA+ com 

modem incluso – franquia mínima de dados 10GB – velocidade 1MBS. 

QUANTIDADE SOLICITADA: 20 

COTAÇÃO (7 DEZEMBRO 2011): UNIDADE: R$ 199,00/mês 

TOTAL: R$ 238.800,00 

Investimento máximo total TAC: R$ 319.853,60 
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