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Dados extraídos da obra de Flavia Londres, Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação 
em defesa da vida. Rio de Janeiro: ASPTA - Assessoria e Serviços a Projetos em 
Agricultura Alternativa, 2011. p. 17-20:

- “Revolução Verde” como solução para resolver a questão da fome no mundo;

- No Brasil, em 1965, criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, que vinculava a 
obtenção de crédito agrícola à obrigatoriedade da compra de insumos químicos pelos 
agricultores;

- em 1975, criação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, no âmbito do II Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND), que proporcionou recursos financeiros para a criação 
de empresas nacionais e a instalação no país de subsidiárias de empresas transnacionais de 
insumos agrícolas;

- marco regulatório defasado até 1989 (quando foi aprovada a Lei 7.802), que facilitou o 
registro de centenas de substâncias tóxicas, muitas das quais já proibidas nos países 
desenvolvidos.
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- isenções fiscais e tributárias concedidas, até hoje, ao comércio destes produtos;

- exemplos: 

a) Convênio ICMS 100/97, redução de 60% da alíquota de cobrança do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) a todos os agrotóxicos. A última 
prorrogação do Convênio estendeu o benefício até 31/12/2012; 

b) Decreto 6.006/06 isenta completamente da cobrança de IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) os agrotóxicos fabricados a partir de uma lista de dezenas de 
ingredientes ativos (incluindo alguns altamente perigosos como o metamidofós e o 
endossulfam, que recentemente tiveram o banimento determinado pela Anvisa);

c) No Ceará, por exemplo, a isenção de ICMS, IPI, COFINS e PIS/PASEP para 
atividades envolvendo agrotóxicos chega a 100%.
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- Entre 2001 e 2008 a venda de venenos agrícolas no país saltou de pouco mais de 
US$2 bilhões para mais de US$7 bilhões, quando alcançamos a triste posição de maior 
consumidor mundial de venenos;

- foram 986,5 mil toneladas de agrotóxicos aplicados;

- em 2009 ampliamos ainda mais o consumo e ultrapassamos a marca de 1 milhão de 
toneladas − o que representa nada menos que 5,2 kg de veneno por habitante. Os 
dados são do próprio SINDAG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 
Agrícola), o sindicato das indústrias de veneno;

- o volume de agrotóxicos comercializado em 2010, mas apenas o faturamento do setor: 
US$7,2 bilhões (9% a mais que o ano anterior);

- segundo dados da ANVISA, são usados nas lavouras brasileiras pelo menos dez 
produtos proscritos na União Europeia (UE), Estados Unidos, China e outros países.
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Maria Elizabete Barretto de Menezes Lopes. Agrotóxicos na imprensa: análise de 
revistas e jornais brasileiros. 2010. Tese (Doutorado em Ecologia Aplicada) - Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010. 
p. 26-27:

- estudos relacionados aos impactos do uso dos agrotóxicos revelam que os trabalhadores 
rurais podem sofrer intoxicações agudas, mesmo quando utilizam o Equipamento de 
Proteção Individual − EPI: desconforto, absorção dos produtos pela pele;

- pulverizações aéreas: proibidas na União Europeia, mas ainda permitidas no Brasil, com a 
única exigência de que seja estabelecida uma distância de 500 metros das comunidades e 
250 metros dos mananciais de água;

- exposição combinada ou sequencial às várias substâncias químicas, com diferentes 
formulações, que podem resultar em níveis severos de envenenamento e poluição ambiental;
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- elevação nos índices de doenças crônicas é evidenciada através do surgimento de diversos 
tipos de cânceres, neuropatias, alterações endócrinas, desordens sanguíneas, malformações 
fetais, diabetes, problemas reprodutivos, distúrbios respiratórios, moléstias imunológicas, Mal 
de Parkinson, alergias, entre outros;

- Limite Máximo de Resíduo permitido de agrotóxicos − LMR ou Tolerância e Dose ou 
Ingestão Diária Aceitável − IDA. Estes conceitos pressupõem que certa quantidade de cada 
um dos produtos químicos presentes em alimentos pode ser absorvida diariamente, pelo 
organismo, sem causar danos irreversíveis à saúde. No entanto, seus estudos são efetuados 
em animais e há diferenças de sensibilidade em seres humanos. Além disso, é importante 
esclarecer que uma das maiores dificuldades para o consumidor é o desconhecimento do 
que está ingerindo, ou seja, nos rótulos dos produtos alimentícios não há informações sobre a 
existência de resíduos de agrotóxicos;

- modelo de produção agrícola convencional - monoculturas, o aumento desses insumos está 
ainda diretamente associado ao incremento de variedades transgênicas, desenvolvidas 
especialmente para serem mais resistentes a essas aplicações, o que favorece sobremaneira 
o mercado de agrotóxicos e os de sementes geneticamente modificadas;
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Contaminação e doenças causadas pelo uso de agrotóxicos (Flavia Londres, p. 
22/23 de sua obra): 

- “uso seguro”, artifício usado pela indústria para mascarar os perigos de seus produtos, 
mostra-se absolutamente impossível – seja pela dificuldade de se seguir no campo 
todas as recomendações de segurança, seja pela própria incapacidade destes métodos 
de fornecer real segurança;

- perigos da intoxicação crônica, aquela que mata devagar, com o desenvolvimento de 
doenças neurológicas, hepáticas, respiratórias, renais, cânceres, etc., ou que provoca o 
nascimento de crianças com malformações genéticas, não advém apenas do contato 
direto com venenos; 

- uso massivo de agrotóxicos promovido pela expansão do agronegócio está 
contaminando os alimentos, as águas e o ar! Estudos recentes encontraram resíduos de 
agrotóxicos em amostras de água da chuva em escolas públicas no Mato Grosso! O 
sangue e a urina dos moradores de regiões que sofrem com a pulverização aérea de 
agrotóxicos estão envenenados!;
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Contaminação e doenças causadas pelo uso de agrotóxicos (Flavia Londres, p. 
22/23 de sua obra): 

- “deriva técnica”: deriva é o nome que se dá à dispersão de agrotóxicos no meio 
ambiente através do vento ou das águas. Trata-se do veneno que não atinge o alvo (a 
lavoura a ser tratada) e sai pelos ares a contaminar o entorno;

- a “deriva técnica” sempre ocorrer, mesmo quando todas as normas técnicas de 
aplicação são seguidas. Ela é estimada em pelo menos 30% do produto aplicado. Em 
alguns casos a deriva pode ultrapassar 70% (Chaim, 2003);

- os órgãos que fazem a fiscalização a campo até hoje não conseguiram cumprir seu 
papel e monitorar adequadamente as normas quanto à comercialização, ao número de 
aplicações, dosagens, períodos de carência e uso de produtos ilegais. Ou seja, o 
chamado “uso seguro” na prática realmente não existe;
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O problema da subnotificação (Flavia Londres, p. 35/36 de sua obra): 

- a grande procura pelos Centros de Informações e Assistência Toxicológica (CIATs) 
relacionada aos agrotóxicos são as tentativas de suicídio, e não às intoxicações 
ocupacionais;

- embora as intoxicações ocupacionais comumente também sejam graves, pois refletem 
longos períodos de exposição a altas doses de venenos, elas muitas vezes não são tão 
urgentes e os trabalhadores intoxicados não procuram atendimento nenhum ou, quando 
procuram, vão a hospitais ou postos de saúde – que geralmente não registram a 
intoxicação (como já dito, na maioria dos casos sequer a diagnosticam).
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Rosany Bochner (Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – 
SINITOX e as intoxicações humanas por agrotóxicos no Brasil. Ciência e Saúde 
Coletiva, v. 12, p. 87, 2007), ao analisar os dados de intoxicação e morte causadas 
pelos agrotóxicos no período de 1985 a 2003, chegou às seguintes conclusões:

– nos últimos cinco anos do período citado, aumentou o número de casos e de óbitos 
relacionados às intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola (27% e 6%);

– a circunstância ocupacional apresenta participação importante para as intoxicações 
por agrotóxicos de uso agrícola (29,1% dos casos), sendo que os jovens de 20 a 29 
anos constituem a faixa etária mais afetada;

– o risco de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola de uma pessoa da zona rural é 
3,9 vezes maior do que o de uma pessoa da zona urbana;

– as intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola concentram em sua distribuição a 
maior percentagem de óbitos;

– o suicídio e a faixa etária de adultos de 20 a 29 anos concentram a maioria dos óbitos 
para todos os agrotóxicos estudados.
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O DIREITO DO TRABALHO

O direito do trabalho deve ser compreendido como instrumento de 
justiça social, criado para a defesa do trabalhador. O princípio da 
dignidade da pessoa humana paira e permeia a temática 
trabalhista, notadamente em relação às normas de saúde, higiene 
e segurança, concebidas para a promoção da qualidade de vida, 
para a garantia de um meio ambiente do trabalho hígido, livre de 
riscos que levem ao adoecimento e morte da classe trabalhadora. 
Este desafio, caso suplantado, alçará o país a um patamar 
civilizatório superior.



OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS E O MEIO AMBIENTE 
DO TRABALHO HÍGIDO COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

 O artigo 7°, inciso XXII, da Constituição da República, estabelece que são direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria da sua condição 
social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança.

 No título VIII da Constituição da República, que trata da ordem social, o artigo 193 
realça a importância do trabalho: “a ordem social tem como base o primado do 
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”.

 Estes dispositivos são aumentados em grau de importância quando assimilados na 
perspectiva dos fundamentos republicanos da dignidade da pessoa humana e do valor 
social do trabalho (artigo 1°, incisos III e IV, c/c o artigo 170 da CF).

 Obviamente, o trabalho digno e decente depende da garantia de segurança no 
ambiente de trabalho. O empregador tem o dever de controlar os riscos advindos da 
atividade produtiva.

 A cláusula aberta constante da parte final do caput do artigo 7° reforça o princípio da 
proteção inerente ao direito do trabalho.



OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS E O MEIO AMBIENTE 
DO TRABALHO HÍGIDO COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

 O princípio protetor e o meio ambiente do trabalho:

 Como adverte Américo Plá Rodriguez, “o legislador não pode mais manter a ficção de 
igualdade existente entre as partes do contrato de trabalho e inclinou-se para uma 
compensação dessa desigualdade econômica desfavorável ao trabalhador com uma 
proteção jurídica a ele favorável. O Direito do Trabalho responde fundamentalmente ao 
propósito de nivelar desigualdades”.

 O princípio da proteção manifesta-se em três formas distintas: a) a regra “in dubio 
pro operario”, pela qual o aplicador do direito, no caso de haver várias interpretações 
possíveis, deve optar por aquela que mais favoreça ao empregado; b) a regra da 
norma mais favorável, que autoriza a aplicar aquela disposição que mais favorecer o 
empregado, independentemente dos critérios clássicos da hierarquia das fontes; c) a 
regra da condição mais benéfica, segundo a qual uma nova condição nunca deve 
servir para diminuir as condições mais favoráveis já alcançadas pelo trabalhador 
(OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 6. ed. 
São Paulo: LTr, 2011. p. 46).



OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS E O MEIO AMBIENTE 
DO TRABALHO HÍGIDO COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

 O caráter multidisciplinar do direito ambiental:

 A delimitação do direito ambiental é complexa, porque a proteção do 
meio ambiente apresenta-se como tarefa transversal (o direito 
ambiental perpassa todo o ordenamento jurídico, não lhe cabendo 
uma delimitação rígida e estática) para resolver problemas inter-
relacionados, e exige regras inter-relacionadas de proteção ambiental, 
permeando praticamente todo o ordenamento jurídico, superando, com 
isso, toda classificação tradicional sistemática do direito” (CONTE, Ana 
Carolina Papacosta; SOARES, Inês Virgínia Prado. Registro de 
agrotóxicos e controle social. Boletim Científico ESMPU, Brasília, v. 1, 
n. 1, p. 10, out./dez. 2001).



AS GERAÇÕES DE DIREITOS E O MEIO AMBIENTE

 Conforme doutrina do Professor Guilherme Guimarães Feliciano

 GERAÇÕES x DIMENSÕES. Não há “superação”, mas justaposição e superfetação.

 DIREITOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO. Direitos civis e políticos. Valor liberdade. 
Deveres negativos ↔ direitos de defesa. “Liberdades negativas”. Exemplos: vida, 
honra, propriedade, devido processo etc.

 
 DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO. Direitos sociais, econômicos e culturais. Valor 

igualdade. Artigos 6° e 7° da CF (direitos sociais lato sensu e stricto sensu). Deveres 
positivos vs. direitos a prestações. “Liberdades positivas” (poderes). Interesses 
coletivos. Ex.: habitação, educação, saúde, lazer, previdência social, irredutibilidade 
salarial, proteção contra dispensa arbitrária ou sem justa causa etc.

 DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO. “Direitos de solidariedade” (= valor 
solidariedade). BOBBIO: processos paralelos de coletivização de 
interesses/titulares e de especificação de destinatários (indivíduo humano 
considerado uti singulus: a criança, a mulher, o contribuinte, o consumidor, o idoso). 
Interesses difusos. Ex.: “direitos de paz”, direito ao desenvolvimento, patrimônio 
comum da humanidade, meio ambiente equilibrado (art. 225, caput, da CF).

 DIREITOS DE QUARTA GERAÇÃO. Globalização socioeconômica/tecnológica + 
universalização dos direitos fundamentais. Refundação do Estado Social, 
antagonizando os efeitos da globalização “neoliberal”. Exemplos: direito à democracia, 
direito à informação, direito ao pluralismo.



O MEIO AMBIENTE E O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

 Definição do alcance do termo “meio ambiente” sob o aspecto normativo-jurídico qual 
o alcance do termo:

 Art. 3° da Lei n° 6.938/81- Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 

ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 

ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos; 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta 
ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 
flora.



O MEIO AMBIENTE E O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

 O conceito legal é amplo, o que se mostra bastante proveitoso, uma vez que 
evita interpretações restritivas daqueles que buscam o desenvolvimento a 
qualquer preço, sempre resistentes a mudanças nos processos produtivos 
causadores de degradação ambiental e de poluição.

 A característica multidisciplinar e transversal própria ao conceito de meio 
ambiente acentua a simbiose existente com outros direitos humanos 
fundamentais positivados, tais como o direito à saúde, cuja acepção jurídica é 
igualmente ampla.

 Conceito de meio ambiente do trabalho: o conjunto (= sistema) de 
condições, leis, influências, e interações de ordem física, química, 
biológica e psicológica que incidem sobre o homem em sua atividade 
laboral, esteja ou não submetido ao poder hierárquico de outrem 
(FELICIANO, Guilherme Guimarães. Saúde e segurança no trabalho: o meio 
ambiente do trabalho e a responsabilidade civil patronal. In: THOME, Candy 
Florencio, SCHWARZ, Rodrigo Garcia. (Org.). Direito individual do trabalho: 
curso de revisão e atualização. São Paulo: Elsevier, 2011. p. 289, grifo do 
autor).



O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

 O meio ambiente do trabalho é protegido constitucionalmente, conforme estabelece o inciso VIII 
do artigo 200 da Constituição da República.

 Ao discorrer sobre os movimentos do início do século XXI que cuidam do meio ambiente do 
trabalho, constatados os progressos nos aspectos da conscientização dos problemas e avanços 
legislativos no mundo das normas jurídicas de prevenção e proteção, Sebastião Geraldo de 
Oliveira menciona os esforços da OIT e OMS para reversão da crise de efetividade:

 Nessa mesma toada, a Declaração de Seul, publicada por ocasião do XVIII Congresso mundial 
sobre segurança e saúde no trabalho, realizado em 2008, menciona que “o direito a um 
ambiente de trabalho seguro e saudável deve ser reconhecido como um direito humano 
fundamental e que a globalização deve ser acompanhada de medidas preventivas que 
garantam a segurança e saúde de todos no trabalho”. Enfatiza também que “a promoção de 
elevados níveis de segurança e saúde no trabalho é uma responsabilidade da sociedade no seu 
conjunto e que todos os membros da sociedade devem contribuir para esse objetivo, garantindo 
que os planos nacionais concedam prioridade à segurança e saúde no trabalho, bem como ao 
estabelecimento e fomento de uma cultura nacional de prevenção em matéria de segurança e 
saúde no trabalho (OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 6. 
ed. São Paulo: LTr, 2011. p. 77, grifo nosso).

 O trabalhador possui o direito fundamental à saúde e à proteção contra todas as nocividades que 
possam causar-lhe agravos.



TRABALHO DIGNO E SEGURO

  A incidência dos comandos constitucionais referentes ao meio ambiente alcança por 
expressa disposição legal o meio ambiente do trabalho:

  positivismo categórico da Constituição Republicana (artigo 200, inciso VIII);

  o artigo 7°, inciso XXII, e a atração dos demais preceitos constitucionais ambientais 
(artigo 225);

  necessidade de assegurar aos trabalhadores rurais (dívida histórica) a máxima saúde 
possível - a Convenção n° 155 da OIT e o conceito de saúde (insuficiente?);

 Artigo 3°, letra “e”, da Convenção 155 da OIT: “o termo ‘saúde’, com relação ao 
trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também os 
elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com 
a segurança e a higiene no trabalho”.

 (...) Em resumo, a saúde constitui um bem público constitucionalmente assegurado, 
garantido e protegido ao pleno bem-estar de todos. Em razão das desafiantes e 
abrangentes questões contemporâneas relacionadas com a saúde, trata-se de noção 
vinculada a um complexo de harmônicas ações prioritárias, permanentes e 
preventivas, ajustáveis ao equilibrado estado de salubridade ambiental, em 
progressivas condições favoráveis à promoção, à proteção, à recuperação e à 
melhoria da saúde pública e à conservação da vida.



A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E O MEIO AMBIENTE 
DO TRABALHO

 Cônscios os governantes da necessidade de assegurar justiça social mediante a 
imposição de normas jurídicas trabalhistas protetivas, houve, em 1919, a criação da 
Organização Internacional do Trabalho, integrante das Nações Unidas, como agência 
especializada nas questões atinentes ao mundo do trabalho, com o escopo de garantir 
o trabalho digno e seguro.

 Dois preceitos constitucionais são importantíssimos para a compreensão do papel que 
as convenções internacionais sobre direitos humanos fundamentais representam, os 
parágrafos 2° e 3° do artigo 5° da Constituição: 

 O primeiro estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

 O segundo dispõe que os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
Emendas Constitucionais (parágrafo introduzido pela EC n° 45/2004).



APONTAMENTOS SOBRE AS PRINCIPAIS CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS DA OIT EM MATÉRIA DE SAÚDE E SEGURANÇA

 A Convenção n° 155 da Organização Internacional do Trabalho (em vigor no Brasil 
desde o dia 18 de maio de 1993), promulgada pelo Decreto Presidencial n° 
1.254/1994, impôs aos Estados signatários a elaboração e a execução de uma política 
nacional em matéria de saúde e segurança dos trabalhadores e sobre meio ambiente 
do trabalho. Principais pontos:

 Direito de resistência qualificada do trabalhador: “Deverá ser protegido, de 
consequências injustificadas, todo trabalhador que julgar necessário interromper uma 
situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela envolva um perigo 
iminente e grave para sua vida ou sua saúde” (artigo 13);

 Direito à informação laboral ambiental: abordagem da segurança, higiene e meio 
ambiente de trabalho em todos os níveis de ensino e treinamento (artigo 14);

 Os representantes dos trabalhadores na empresa têm o direito de serem informados 
sobre as questões que envolvam saúde e segurança (artigo 19, letra “c” - informação 
laboral mínima e princípio bioético da autonomia);

 Direito de participação dos trabalhadores e seus representantes no exame de todos os 
aspectos da segurança e da saúde relacionados com o trabalho, bem como direito de 
serem consultados nesse sentido pelo empregador e, caso necessário, recorram a 
conselheiros técnicos alheios à empresa (artigo 19, letra “e”);



APONTAMENTOS SOBRE AS PRINCIPAIS CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS DA OIT EM MATÉRIA DE SAÚDE E SEGURANÇA

 Outra Convenção de destaque é a de n° 161, aprovada no Brasil pelo Decreto 
Legislativo n° 86/1989, ratificada em 18 de maio de 1990 e que entrou em vigor um 
ano após, promulgada pelo Decreto Presidencial n° 127/1991. Trata da saúde e 
segurança no trabalho, enfatizando e disciplinando os Serviços de Saúde no local de 
trabalho.

 Os profissionais de saúde referidos pela Convenção são aqueles incumbidos no Brasil 
de formatar e implementar o PCMSO e o PPRA, com o reconhecimento, identificação 
e avaliação dos riscos ambientais do trabalho. Todo o planejamento das ações de 
saúde do trabalhador, bem como a responsabilidade pela atitude preventiva em 
relação aos riscos depende destes profissionais.

 Ora, só tem completa independência para atuar, então, o portador de garantia de 
emprego. Como o Brasil ratificou esta Convenção, entendemos que os profissionais 
integrantes dos serviços de saúde no trabalho não podem sofrer despedida arbitrária. 
Nesse sentido, a OIT recomenda que a contratação e o término do contrato de 
trabalho do pessoal dos serviços de saúde no trabalho sejam feitos após a consulta às 
organizações representativas dos trabalhadores (Recomendação n° 171, artigo 37.2). 
Para preservar a independência mencionada, o art. 15, parte final, veda que o 
empregador atribua aos serviços de saúde a verificação das razões das ausências de 
trabalho (OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. op. cit., p. 98).



APONTAMENTOS SOBRE AS PRINCIPAIS CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS DA OIT EM MATÉRIA DE SAÚDE E SEGURANÇA

 CONVENÇÃO RELATIVA À SEGURANÇA E SAÚDE NA AGRICULTURA - CONVENÇÃO n° 
184 da OIT (NÃO FOI RATIFICADA PELO BRASIL):

 O artigo 7° estabelece os deveres do empregador: a) faça adequadas avaliações de riscos com 
relação à segurança e à saúde dos trabalhadores e, com base nos resultados obtidos, adote 
medidas de prevenção e de proteção para garantir que, em todas a condições de utilização 
previstas, as atividades agrícolas, os locais de trabalho, a maquinaria, equipamentos, produtos 
químicos, instrumentos e procedimentos sob o controle do empregador sejam seguros e atendam 
às normas prescritas de segurança e de saúde; b) assegure que os trabalhadores na agricultura, 
levando-se em consideração seu nível de instrução e diferença de línguas, recebam adequado e 
conveniente treinamento e instruções compreensíveis, em matéria de segurança e de saúde, e 
orientações ou monitorações necessárias, inclusive informações sobre os perigos e riscos 
inerentes a seu trabalho e as medidas a tomar para sua proteção; c) tome providências imediatas 
para fazer cessar toda operação que ofereça sério e iminente perigo para a segurança e a saúde 
e evacuar os trabalhadores de uma maneira adequada.

 O artigo 8° estabelece os direitos do empregado: a) de ser informados e consultados sobre 
questões de segurança e de saúde, inclusive sobre os riscos inerentes às novas tecnologias; b) 
de participar na aplicação e exame de medidas que visem a garantir a segurança e a saúde e, 
em consonância com a lei e a prática nacionais, escolher representantes competentes em 
matéria de segurança e de saúde e representantes nos comitês de segurança e de saúde; c) de 
se preservarem de perigo que apresente seu trabalho quando tiverem motivo razoável para crer 
na existência de grave e iminente risco para sua segurança e saúde, e disso dar informação 
imediata a seu supervisor. Eles não deverão ser prejudicados em consequência dessas ações.



APONTAMENTOS SOBRE AS PRINCIPAIS CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS DA OIT RELACIONADAS AO USO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS

ECO/RIO 1992: Agenda 21, artigo 15, princípio da precaução: “Com o fim de proteger 
o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos 
Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão 
para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental”.

Conferência Rio + 20: documento final “O Futuro que Queremos”, criticado em 
virtude de seu caráter generalista e programático. Temática das substâncias químicas 
nos itens 213 a 223 do documento. Basicamente, estabelecem-se diretrizes para o 
aumento da efetividade das normas internacionais sobre a temática, principalmente 
gestão de riscos e diminuição do uso de substâncias químicas perigosas.

Convenção sobre o Consentimento Prévio Fundamentado Aplicável a Certos 
Agrotóxicos e Produtos Químicos Perigosos Objeto de Comércio Internacional” – 
Convenção de Roterdã ou Convenção PIC; e a “Convenção de Estocolmo sobre 
Poluentes Orgânicos Persistentes” – Convenção POPs (citadas no documento 
final da Rio+20, item 216).



APONTAMENTOS SOBRE AS PRINCIPAIS CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS DA OIT RELACIONADAS AO USO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS

No âmbito da OIT, a Convenção n° 170 da Organização Internacional do Trabalho 
(em vigor no Brasil desde o dia 22 de dezembro de 1997), promulgada pelo Decreto 
Presidencial n° 2.657/1998, trata especificamente da segurança na utilização de 
produtos químicos no trabalho.

Principais normas: artigos 12, 13 (item 1), 18 (itens 1 e 2). Os artigos transcritos dão 
a tônica que norteia a questão dos produtos químicos, em especial os agrotóxicos, como 
será visto quando da análise da legislação nacional específica sobre os venenos 
agrícolas, a responsabilidade ampla do empregador pela segurança dos trabalhadores 
que lhes prestam serviços, sendo que a principal preocupação recai no reconhecimento, 
identificação e avaliação dos riscos provocados pelos produtos químicos, com a 
preferência pelos métodos de eliminação, seguidos da neutralização, medidas de 
proteção coletiva e medidas de proteção individual. Isto ocorre, porque os produtos 
químicos são essencialmente poluentes (e danosos), atraem para os produtores e 
empregadores a responsabilidade civil objetiva, que independe da demonstração de 
culpa.



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 Sob o aspecto normativo-jurídico, a Constituição da República Federativa do Brasil, 
consagrou o regime capitalista de produção como apto a assegurar a prosperidade 
nacional. A noção de desenvolvimento sustentável se submete aos fundamentos 
republicanos da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa.

 A Declaração do Rio, nascida da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, estabeleceu princípios que incorporam os pressupostos do direito 
intergeracional ao desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a qualidade de 
vida e de trabalho de modo a assegurar a todo homem saúde e uma vida produtiva em 
harmonia com a natureza (princípio n° 01); a necessidade de garantir o 
desenvolvimento harmônico para as presentes e futuras gerações (princípio n° 03) e 
que a proteção ambiental seja parte integrante do desenvolvimento econômico 
(princípio n° 04) e que, para alcançar as metas do desenvolvimento sustentável e 
garantir a qualidade de vida para todos os povos, os Estados devem reduzir ou 
eliminar os processos de produção e consumo insustentáveis (princípio n° 08) (RIOS, 
Aurélio Virgílio Veiga. O Mercosul, os agrotóxicos e o princípio da precaução, Revista 
de Direitos Difusos, São Paulo, v. 2, n. 13, p. 1678-1679, jun. 2002).



PRINCÍPIOS JURÍDICOS DE DIREITO AMBIENTAL

 PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO → não se equivalem. O princípio da prevenção 
informou a Declaração de Estocolmo; o princípio da precaução informou a Declaração do Rio. 

→ PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO (1): “impedir a ocorrência de atentados ao meio ambiente mediante 
meios apropriados, ditos preventivos”.

→ PREVENÇÃO (2): “O atual sistema de segurança e saúde do trabalhador carece de mecanismos 
que incentivem medidas de prevenção, responsabilizem os empregadores, propiciem o efetivo 
reconhecimento dos direitos do segurado, diminuam a existência de conflitos institucionais, tarifem 
de maneira mais adequada as empresas e possibilite um melhor gerenciamento dos fatores de 
riscos ocupacionais” (Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, Brasília, MTE, 
29.12.2004).

→ PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO: “Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 
absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis 
para prevenir a degradação ambiental (princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro, documento 
intitulado Agenda 21).

→ No ano passado, houve a Conferência Rio+20 - verificação dos progressos obtidos nestes últimos 20 
(vinte) anos. Foi apresentado um documento final (intitulado “O Futuro que Queremos”), em que renovado 
o compromisso político com o cumprimento da Agenda 21 (capítulo II-A, itens 14 a 18 do documento).



PRINCÍPIOS JURÍDICOS DE DIREITO AMBIENTAL

 A prevenção exige a observância de todos os métodos conhecidos pela ciência para evitar 
agravo à saúde das pessoas. O risco é conhecido e o método que elimina ou neutraliza os 
efeitos danosos também é objeto de domínio.

 Já pelo princípio da precaução, embora não haja certeza absoluta quanto aos riscos, o 
dano como probabilidade ou mesmo como uma possibilidade exige uma providência 
concreta para o impedimento da lesão. Os indícios causais que apontam para o dano se 
inserem na órbita do ilícito, exigindo uma pronta resposta contra a ameaça de lesão, 
medida impeditiva da continuidade ou repetição da prática ilícita.

 O princípio da precaução e a inversão do ônus da prova: 

→ Paulo Affonso Leme Machado cita em seu livro trecho de decisão proferida pelo Conselho 
da Comunidade Europeia em desfavor da empresa Pfizer, na qual os juízes aplicaram o 
princípio da precaução, conforme transcrição do item 170 da decisão: “Observe-se que o 
princípio da precaução permite às instituições comunitárias adotar, no interesse da saúde 
humana, mas com base num conhecimento científico ainda lacunar, medidas de proteção 
suscetíveis de afetar, mesmo de forma profunda, posições jurídicas protegidas e dá, a este 
respeito, uma margem de apreciação importante às instituições” (MACHADO, Paulo 
Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2012, p. 116-
118).



PRINCÍPIOS JURÍDICOS DE DIREITO AMBIENTAL

 Princípio do poluidor-pagador:

 Princípio e regra, conforme o parágrafo 1° do artigo 14 da Lei n° 6.938/81 
(institui a Política Nacional do Meio Ambiente):

 §1° - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente.



PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI Nº 7.802/89

 Artigo 2º define o que são agrotóxicos e afins;

 Artigos 3º e 4º: registro dos agrotóxicos. Ao Ministério da Agricultura, da Pecuária e 
do Abastecimento (MAPA) cabe a concessão do registro de produtos técnicos usados 
em áreas agrícolas. Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) cabe a concessão do registro de substâncias químicas 
relacionadas a áreas não agrícolas. Ao Ministério da Saúde, por intermédio da 
ANVISA, cabe avaliar e classificar toxicologicamente os agrotóxicos, seus 
componentes, e afins. As atribuições e competências de cada um estão estabelecidas 
nos artigos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° do Decreto n° 4.074/2002.

 Artigo 5º: legitimação para requerer o cancelamento ou a impugnação, em nome 
próprio, do registro de agrotóxicos e afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à 
saúde humana e dos animais.

 O artigo 6° da Lei trata dos cuidados com as embalagens de agrotóxicos (alterado 
pela Lei n° 9.974/2000: conhecida como Lei das embalagens de agrotóxicos), com 
atenção especial para a operação de lavagem e descarte.



PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI Nº 7.802/89

 Artigo 7º trata das exigências a serem observadas nos rótulos e bulas dos 
agrotóxicos.

 Artigos 8º trata da propaganda de agrotóxicos e artigo 13 diz do receituário 
agronômico.

 As competências administrativas e legislativas são estabelecidas pelos artigos 
9°, 10, 11, 12, 12-A. Os Estados e o Distrito Federal poderão legislar 
concorrentemente acerca do uso, produção, consumo, comércio e armazenamento 
dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o 
comércio, o armazenamento e o transporte interno. Os Municípios poderão legislar 
supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e 
afins. 

 A Lei n° 7.802/89 trata da responsabilidade administrativa, civil e criminal dos 
envolvidos na cadeia produtiva dos agrotóxicos e afins, artigos 14 a 16.

 O artigo 14 imputa as responsabilidades de cada sujeito inserido na cadeia 
produtiva dos agrotóxicos.



PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI Nº 7.802/89

 Artigo 14, alínea “f”: “Ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção 
dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos 
equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos.”

 Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador de serviço, que deixar 
de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente, estará 
sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além de multa de 100 (cem) a 
1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 
(três) anos, além de multa de 50 (cinquenta) a 500 (quinhentos) MVR.

 O artigo 16 da Lei n° 7.802/89 é um raro caso de tipificação penal das condutas 
praticadas em detrimento do meio ambiente do trabalho, direito humano 
fundamental do trabalhador à integridade física e psíquica, que exige ambiente de 
trabalho hígido, o que, em face do perigo concreto (risco agravado e atividade 
notoriamente poluente – risco sistêmico) causado pelo uso dos agrotóxicos, merece 
aplausos.

 Qualquer conduta do empregador que implique a ação omissiva de deixar de promover 
as medidas necessárias de proteção à saúde do trabalhador e ao meio ambiente de 
trabalho se enquadra no tipo penal. Tanto a conduta dolosa como a culposa sujeita o 
infrator à pena de reclusão de dois a quatro anos (dolo) e de um a três anos (culposa).



FUNDAMENTO JURÍDICO DE VALIDADE DAS NRs 

Art. 157 da CLT. Cabe às empresas:
I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;
II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar 
no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;
III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;
IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.

Art. 200 da CLT. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições 
complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades 
de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre:
VI - proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações 
ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao 
ambiente de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou 
atenuação desses efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade 
da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames médicos 
obrigatórios, limites de idade, controle permanente dos locais de trabalho e das demais 
exigências que se façam necessárias;

Art. 13 da Lei n° 5.889/73. Nos locais de trabalho rural serão observadas as normas de 
segurança e higiene estabelecidas em portaria do ministro do Trabalho e Previdência 
Social.



NORMA REGULAMENTADORA 31

31.1 Objetivo
31.1.1 Esta Norma Regulamentadora tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem 

observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o 
planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do 
trabalho.

31.2 Campos de Aplicação
31.2.1 Esta Norma Regulamentadora se aplica a quaisquer atividades da agricultura, 

pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, verificadas as formas de 
relações de trabalho e emprego e o local das atividades.

31.2.2 Esta Norma Regulamentadora também se aplica às atividades de exploração 
industrial desenvolvidas em estabelecimentos agrários.

 O artigo 3° da Lei n° 5.889/73 estabelece que: “Considera-se empregador, rural, para 
os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore 
atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou 
através de prepostos e com auxílio de empregados.

§1° - Inclui-se na atividade econômica, referida no "caput" deste artigo, a exploração 
industrial em estabelecimento agrário não compreendido na Consolidação das Leis do 
Trabalho”.



DEVERES DO EMPREGADOR RURAL

31.3.3 Cabe ao empregador rural ou equiparado:
b) realizar avaliações dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores e, com 
base nos resultados, adotar medidas de prevenção e proteção para garantir que todas 
as atividades, lugares de trabalho, máquinas, equipamentos, ferramentas e processos 
produtivos sejam seguros e em conformidade com as normas de segurança e saúde;
c) promover melhorias nos ambientes e nas condições de trabalho, de forma a preservar 
o nível de segurança e saúde dos trabalhadores;
f) assegurar a divulgação de direitos, deveres e obrigações que os trabalhadores devam 
conhecer em matéria de segurança e saúde no trabalho;
h) assegurar que se forneça aos trabalhadores instruções compreensíveis em matéria de 
segurança e saúde, bem como toda orientação e supervisão necessárias ao trabalho 
seguro;
j) informar aos trabalhadores:
1. os riscos decorrentes do trabalho e as medidas de proteção implantadas, inclusive em 
relação a novas tecnologias adotadas pelo empregador;
2. os resultados dos exames médicos e complementares a que foram submetidos, 
quando realizados por serviço médico contratado pelo empregador;
3. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.



DEVERES DO EMPREGADOR RURAL

k) permitir que representante dos trabalhadores, legalmente constituído, acompanhe a 
fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
l) adotar medidas de avaliação e gestão dos riscos com a seguinte ordem de prioridade:
1. eliminação dos riscos;
2. controle de riscos na fonte;
3. redução do risco ao mínimo através da introdução de medidas técnicas ou 
organizacionais e de práticas seguras inclusive através de capacitação;
4. adoção de medidas de proteção pessoal, sem ônus para o trabalhador, de forma a 
complementar ou caso ainda
persistam temporariamente fatores de risco.



AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS - PRIORIDADES 

 Pesquisadores da FUNDACENTRO mencionam três grupos de medidas: de engenharia, 
administrativas e individuais. A primeira é prioritária, suplementadas pelas seguintes.

 No primeiro grupo, são exemplos:
 intervenções no processo produtivo: substituição de agentes danosos à saúde, alterações no 

processo de produção;
 controle de agentes de risco no ambiente do trabalho: controle de contaminantes químicos, calor, 

ruído, vibrações, radiações;
 segurança de máquinas: proteção de máquinas e equipamentos;
 adequações dos ambientes e postos de trabalho: iluminação, ventilação, aspectos ergonômicos.

 Medidas administrativas:
 controle do acesso e permanência de pessoas em áreas de risco;
 sinalização dos ambientes de trabalho;
 controle dos caminhos disponíveis para deslocamento de pessoal nos ambientes de trabalho;
 controle de jornadas e escalonamentos de trabalho;
 organização de CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes);
 estabelecimento de programas de controle médico;
 organização de treinamentos.

 Medidas individuais:
 adoção de determinadas práticas de trabalho (comportamento individual no trabalho);
 equipamentos de proteção individual;
 medidas de higiene pessoal.



RESPONSABILIDADE CIVIL/TRABALHISTA

31.3.3.1 Responderão solidariamente pela aplicação desta Norma Regulamentadora as 
empresas, empregadores, cooperativas de produção ou parceiros rurais que se 
congreguem para desenvolver tarefas, ou que constituam grupo econômico.

 A aparente antinomia entre artigo 7°, XXVIII, da CF, e o artigo 225, par. 3°, da CF (c/c 
os artigos 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14, par. 1°, da Lei 6.938/81) - 
responsabilidade civil subjetiva X responsabilidade civil objetiva:

 É muito comum, notadamente no meio rural, a inexistência de medidas de controle e 
prevenção de riscos focadas no meio ambiente do trabalho, o que contribui para a 
maximização dos riscos presentes no campo (calor intenso, atividade penosa, 
condições ergonômicas absolutamente desfavoráveis, utilização de agrotóxicos) = o 
local de trabalho inseguro funciona como uma fonte de riscos sistêmicos;

 Há casos em que fica evidenciado a existência de risco agravado decorrente da 
atividade rural, exemplo, a manipulação de agrotóxicos, o que atrai a aplicação do 
artigo 927, parágrafo único, do Código Civil;

 Contudo, em muitas situações que ocorrem no campo, a recorrência de condições 
inseguras implicam fonte de riscos sistêmicos, criação de condições adversas às 
atividades sociais e econômicas desenvolvidas em razão da degradação da qualidade 
ambiental, em prejuízo da saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores.



DIREITOS DOS TRABALHADORES RURAIS

31.3.5 São direitos dos trabalhadores:
a) ambientes de trabalho, seguros e saudáveis, em conformidade com o disposto nesta 
Norma Regulamentadora;
b) ser consultados, através de seus representantes na CIPATR, sobre as medidas de 
prevenção que serão adotadas pelo empregador;
c) escolher sua representação em matéria de segurança e saúde no trabalho;
d) quando houver motivos para considerar que exista grave e iminente risco para sua 
segurança e saúde, ou de terceiros, informar imediatamente ao seu superior hierárquico, 
ou membro da CIPATR ou diretamente ao empregador, para que sejam tomadas as 
medidas de correção adequadas, interrompendo o trabalho se necessário;
e) receber instruções em matéria de segurança e saúde, bem como orientação para 
atuar no processo de implementação das medidas de prevenção que serão adotadas 
pelo empregador.



GESTÃO DOS RISCOS

31.5 Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de Trabalho Rural
31.5.1 Os empregadores rurais ou equiparados devem implementar ações de segurança 
e saúde que visem a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho na 
unidade de produção rural, atendendo a seguinte ordem de prioridade:
a) eliminação de riscos através da substituição ou adequação dos processos produtivos, 
máquinas e equipamentos;
b) adoção de medidas de proteção coletiva para controle dos riscos na fonte;
c) adoção de medidas de proteção pessoal.
31.5.1.1 As ações de segurança e saúde devem contemplar os seguintes aspectos:
a) melhoria das condições e do meio ambiente de trabalho;
b) promoção da saúde e da integridade física dos trabalhadores rurais;
c) campanhas educativas de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
31.5.1.2 As ações de melhoria das condições e meio ambiente de trabalho devem 
abranger os aspectos relacionados a:
a) riscos químicos, físicos, mecânicos e biológicos;
b) investigação e análise dos acidentes e das situações de trabalho que os geraram;
c) organização do trabalho;
31.5.1.3 As ações de preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores, prevenção e 
controle dos agravos decorrentes do trabalho, devem ser planejadas e implementadas 
com base na identificação dos riscos e custeadas pelo empregador rural ou equiparado.
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31.8 Agrotóxicos, Adjuvantes e Produtos Afins
31.8.1 Para fins desta norma são considerados:
a) trabalhadores em exposição direta, os que manipulam os agrotóxicos, adjuvantes e 
produtos afins, em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, 
aplicação, descarte, e descontaminação de equipamentos e vestimentas;
b) trabalhadores em exposição indireta, os que não manipulam diretamente os 
agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, mas circulam e desempenham suas atividade 
de trabalho em áreas vizinhas aos locais onde se faz a manipulação dos agrotóxicos em 
qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, aplicação e descarte, 
e descontaminação de equipamentos e vestimentas, e ou ainda os que desempenham 
atividades de trabalho em áreas recém-tratadas.
31.8.2 É vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
que não estejam registrados e autorizados pelos órgãos governamentais competentes.
31.8.3 É vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins 
por menores de dezoito anos, maiores de sessenta anos e por gestantes.
31.8.3.1 O empregador rural ou equiparado afastará a gestante das atividades com 
exposição direta ou indireta a agrotóxicos imediatamente após ser informado da 
gestação.
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31.8 Agrotóxicos, Adjuvantes e Produtos Afins
31.8.4 É vedada a manipulação de quaisquer agrotóxico, adjuvantes e produtos afins, 
nos ambientes de trabalho, em desacordo com a receita e as indicações do rótulo e bula, 
previstos em legislação vigente.
31.8.5 É vedado o trabalho em áreas recém-tratadas, antes do término do intervalo de 
reentrada estabelecido nos rótulos dos produtos, salvo com o uso de equipamento de 
proteção recomendado.
31.8.6 É vedada a entrada e permanência de qualquer pessoa na área a ser tratada 
durante a pulverização aérea.
31.8.7 O empregador rural ou equiparado, deve fornecer instruções suficientes aos que 
manipulam agrotóxicos, adjuvantes e afins, e aos que desenvolvam qualquer atividade 
em áreas onde possa haver exposição direta ou indireta a esses produtos, garantindo os 
requisitos de segurança previstos nesta norma.
31.8.8 O empregador rural ou equiparado, deve proporcionar capacitação sobre 
prevenção de acidentes com agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente.
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 item 31.8.3: a proibição da manipulação dos agrotóxicos por determinados grupos de pessoas reflete a 
preocupação com aqueles que são mais suscetíveis aos efeitos da intoxicação, caso das crianças e 
adolescentes (princípio da proteção integral, artigo 227 da CF e ECA – Lei n° 8.069/90), dos idosos 
(proteção integral, Estatuto do Idoso - Lei n° 10.741/2003), e das gestantes;

 Item 31.8.6: a pulverização aérea não é vedada em lei federal. Há normatização que aborda a questão, 
trata-se da Normativa n° 2/2008 do Ministério da Agricultura, que em seu artigo 10 estabelece algumas 
restrições, entre elas, as distâncias mínimas que as aeronaves devem manter de populações e 
mananciais de água;

 toda a preocupação da norma com o direito de informação e com a necessidade de capacitação dos 
trabalhadores rurais, bem como com a correta utilização dos equipamentos de proteção individual – EPIs, 
armazenagem e transporte de agrotóxicos é louvável, entretanto, tendo em vista que a efetividade 
depende da boa aceitação do indivíduo exposto, o êxito depende de uma ação continuada e 
comprometida com a educação e com a cidadania, o que envolve a qualidade das políticas públicas e a 
conscientização da classe empresarial;

 a conscientização da classe empresarial significa manter um diálogo com os trabalhadores pautado na 
transparência e na confiança. Outrossim, significa a contratação de profissionais competentes e 
especializados, responsáveis pela orientação técnica e a gestão de segurança, bem como pela 
preservação da integridade física do trabalhador rural, papel do Serviço Especializado em Segurança e 
Saúde no Trabalho Rural (SESTR – item 31.6.3 da NR-31). A instalação da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural (CIPATR - item 31.7 da NR-31) e o respeito à autonomia desta 
são medidas igualmente determinantes;

 necessidade de integração entre SESTR e CIPATR, conforme consta das NRs 9 e 31;
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 a situação do trabalhador rural perante um quadro de precarização das condições de 
trabalho e ausência de uma cultura trabalhista preventiva, em que muitas vezes 
abandonados à própria sorte, subestimam os efeitos nocivos da toxicidade em seus 
organismos e deixam a cautela necessária de lado, naquilo que os autores denominam 
“senso de imunidade subjetiva” e “ideologia ocupacional defensiva”.

 O senso de imunidade subjetiva, ou a minimização da probabilidade de que algo 
negativo (o acidente) possa ocorrer no ambiente de trabalho, seria uma dessas 
estratégias que os trabalhadores desenvolvem a fim de fazer frente ao problema do 
medo no trabalho sob condições de risco e com alta incerteza. Outros mecanismos 
poderiam ser identificados configurando, assim, uma espécie de ideologia ocupacional 
defensiva, a qual buscaria na negação do perigo (embora conhecido) a possibilidade 
de se continuar realizando o trabalho, sem desencadear uma ruptura das defesas 
psíquicas construídas socialmente para superar o medo no trabalho (GARCIA, 
Eduardo Garcia; ALVES FILHO, José Prado. Aspectos de prevenção e controle de 
acidentes no trabalho com agrotóxicos, cit., p. 23).
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AÇÃO AMBIENTAL TRABALHISTA
TÉCNICA ANTECIPATÓRIA: TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA

 Importante fixar a necessidade do Estado-Juiz em entregar uma tutela jurisdicional adequada, efetiva e 
Tempestiva à pretensão deduzida, inclusive liminarmente, o que se concretiza (MITIDIERO, Daniel. 
Tendências em matéria de tutela sumária: da tutela cautelar à técnica antecipatória. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 36, n. 197, p. 27-66. jul. 2011):

 se o Juiz agir em conformidade com a especificidade da situação fático-jurídica invocada e carente de 
proteção no plano do direito material;

 quando e no momento em que se fizer necessária a entrega de uma tutela jurisdicional impeditiva do 
perecimento do direito (tutela de urgência) ou quando se fizer necessário o impedimento de uma 
atitude protelatória do réu ante o direito provável do autor (tutela de evidência - distribuição isonômica 
do ônus do tempo no processo), deve haver a concessão da medida acautelatória ou satisfativa do 
direito invocado, liminarmente;

 quando o olhar estiver voltado à salvaguarda do direito material invocado, seja mediante a concessão 
de uma tutela cautelar, seja mediante a concessão de uma tutela antecipada (satisfativa do direito 
material), o que se dá com o emprego indistinto de técnicas processuais executivas;

 quando o Juiz privilegia a tutela jurisdicional dos direitos, o que implica o apreço pela tutela específica 
em detrimento da tutela patrimonial (conversão das obrigações de fazer e não fazer em perdas e 
danos).

 No caso das ações ambientais trabalhistas em geral, mais ainda naquelas que reclamam providências 
em razão do risco incrementado à saúde dos trabalhadores, basta o entendimento e o manejo correto 
do que disposto na legislação processual para que se alcance a efetividade das normas legais, sem 
solução de lege ferenda.
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