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PrefáCio

Diante de uma infinidade de objetos no ramo do direito o autor buscou em 
sua obra abordar um tema moderno, atual e de suma importância ao ordenamen-
to jurídico, cumprindo o desafio de examinar aspectos essenciais para que pos-
samos compreender o tema ‘Meio Ambiente do Trabalho e sua Tutela Coletiva’.

No início de sua obra, conceitua o tema central, sua história e evolução, repor-
tando a importância daquele, até mesmo internacionalmente. Já no segundo capí-
tulo, elege a correlação do meio ambiente salubre com alguns direitos materiais do 
trabalho para referenciar a seus leitores os direitos fundamentais da ordem privada, 
a segurança no trabalho e a dignidade da pessoa humana, dentre outros.

Na terceira parte de seu livro trata de temas relacionados ao direito proces-
sual do trabalho, com seus novos conceitos e institutos, como o processo judi-
cial eletrônico, direito processual coletivo do trabalho, os princípios do direito 
processual do trabalho como um todo, a proteção da saúde do trabalhador, o 
processo de reparação dos assédios trabalhistas e sua inibição, o acesso à jurisdi-
ção coletiva processual do trabalho como direito fundamental dos trabalhadores 
e por fim temas de profunda relevância atual – as política públicas para o meio 
laboral, o salário mínimo e a teoria do mínimo existencial para a dignidade do 
trabalhador humano.

No quarto e último capítulo trata de instrumentos de vanguarda da atual 
política judiciária para tentar desafogar nosso abarrotado sistema Judiciário através 
de meios especiais de resolução de conflitos judiciais e extrajudiciais do trabalho, 
como alguns de nossos remédios constitucionais citados na obra em comento, 
requerendo de forma clara e séria que nossos sindicatos laborais exerçam de for-
ma efetiva e legítima seu mandado constitucional deferido por nossa Constitui-
ção Federal para a salubridade e cumprimento dos direitos relacionados ao meio  
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ambiente do trabalho no Brasil. Por fim, ressalta o papel do Ministério Público do 
Trabalho na proteção de todos os nossos direitos e em especial, por danos morais 
coletivos no trabalho e o jus postulandi do trabalhador na seara trabalhista. 

O desenrolar dos capítulos nos faz descobrir que o direito a um meio am-
biente do trabalho salubre e sustentável é política salutar, tanto para o emprega-
dor e tomador de trabalho, quanto para o Estado, porque têm minimizados seus 
dispêndios com o Sistema Único de Saúde (Estado) e perante os cofres privados 
(dos patrões). Os direitos trabalhistas são analisados na perspectiva de uma nova 
summa divisio, direitos individuais e direitos coletivos. O direito ao meio ambiente 
sustentável e salubre tem uma abordagem sob o prisma dos direitos fundamentais, 
considerando os aspectos objetivo e subjetivo nas suas dimensões cognitivas sem 
perder de vista sua efetividade e respeito à dignidade da pessoa humana.

Dilson Antonio do Nascimento, foi meu aluno e orientando no Programa 
de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Itaúna, hoje Mestre em Direi-
to, a quem dedico um sincero agradecimento pelo convite feito para prefaciar a 
presente obra (ainda que saiba não ser merecedor de tal tarefa) e enfatizo que o 
estudo por ele realizado reveste-se de transcendente atualidade e pertinência para 
as futuras gerações de trabalhadores brasileiros assolados pela mercantilização 
selvagem do trabalho por empresas cada vez mais vorazes de seus lucros capita-
listas e mais poderosas no mundo do que os Estados e organizações mundiais 
constituídas e não cientes de sua função social como reclamada em nossa C.F.

Após tantos anos de estudo e dedicação, só me cabe desejar sucesso para 
este livro e para as ideias que defende, esperando que o autor não se limite a esta 
primeira obra e nos mantenha informados, no decorrer do tempo, do andamento 
de suas experiências.

Belo Horizonte, abril de 2015.
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cursos do MEC. Professor do Mestrado da Universidade de Itaúna e da Gra-
duação da UEMG, Faced, Fadipa, UNI-BH, e UNA. É orientador do Projeto 
Cidade e Alteridade na cidade de Itaúna, projeto da Universidade de Itaúna, 
UFMG, UFV, MP/MG e Universidade de Coimbra/Portugal.


