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Meio ambiente do trabalho e a responsabili-
dade socioambiental das empresas desperta inte
resse não apenas por apresentar uma visão crítica desse 
tema pouco explorado pela Doutrina e pela Jurispru
dência brasileiras em razão da correlação entre o meio 
ambiente do trabalho e os direitos fundamentais, mas 
por propor um intrigante diálogo entre dois relevantes 
ramos do Direito imersos em uma mesma realidade.

A obra traz as problemáticas inerentes aos funda
mentos normativos da responsabilidade das empresas 
ante o meio ambiente do trabalho como consequência 
da conjugação da proteção do trabalhador e da quali
dade do meio ambiente. 

Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro consegue, 
com maestria, dar relevância a este livro em razão da 
análise multidimensional dos aspectos que envolvem o 
habitat laboral afeto às mudanças tecnológicas na pers
pectiva da qualidade de vida do trabalhador. O trabalho 
atinge o nível de marco teórico para pesquisas inovado
ras, promovendo o diálogo jurídico dessas importantes 
áreas do Direito.

Felipe Chiarello de Souza Pinto
Diretor da Faculdade de Direito da  

Universidade Presbiteriana Mackenzie
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Ao meu Henrique, 

coautor desta obra e da minha vida!
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Sobre a autora

Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro é doutora em Direito 
Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) e mestra e graduada em Direito pelo Centro Universitário 
Eurípides de Marília (Univem). É professora adjunta da Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três 
Lagoas (CPTL), e líder do Grupo de Pesquisa “Direito, Cidadania 
e Desenvolvimento Sustentável”. Pela coerência entre proposta, 
execução e relevância social e acadêmica, a tese de doutorado de 
Di Pietro ocupou o primeiro lugar no âmbito das “Melhores Teses” 
de 2016, do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e 
Econômico da UPM.
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Apresentação

Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro reúne os atributos ne-

cessários para o sucesso na vida acadêmica: além de dedicada, 

séria e comprometida, a determinação e o preparo lhe permitem 

enfrentar os mais diversos desafios a que se propõe.

Foi assim desde a escolha do tema de sua obra, ocasião em 

que decidiu desbravar uma área muito pouco estudada no âmbi-

to jurídico: a proteção do direito ao meio ambiente do trabalho 

equilibrado. A autora inovou ainda ao abordar o assunto sob a 

perspectiva da função social das empresas, buscando conciliar o 

princípio da livre-iniciativa e a garantia das condições de vida 

digna do trabalhador no local em que exerce seu ofício. Nesse 

sentido,  este livro, inserido numa área de fronteira, tem o mérito 

de promover o diálogo entre as duas linhas de pesquisa do Pro-

grama de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), instituição onde 

sua pesquisa se desenvolveu: “Limites jurídicos ao poder econô-

mico” e “A cidadania modelando o Estado”.

Se, de um lado, Josilene enfrentou as dificuldades naturais 

daqueles que decidem sair de uma suposta zona de conforto, essa 

perspectiva, de outro, foi justamente a que trouxe um dos gran-

des diferenciais do trabalho. Partindo de um terreno conhecido – o 

estudo do meio ambiente, dos direitos dos trabalhadores e dos 
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MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E A 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS EMPRESAS12

princípios da ordem econômica –, a autora aceitou o desafio de 

construir uma abordagem jurídica original sobre a eficácia hori-

zontal dos direitos fundamentais nas relações laborais.

Valendo-se das contribuições do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e do direito interno, o trabalho demonstra 

como a responsabilidade socioambiental das empresas pela im-

plementação do direito ao meio ambiente do trabalho equili-

brado representa, além de um vetor que vincula os agentes econô-

micos no exercício de suas atividades, também uma obrigação 

imposta aos Estados. Muito além de meras iniciativas de moneti-

zação dos riscos inerentes à organização produtiva por meio do 

estabelecimento de penalidades – como o pagamento de adicio-

nais de periculosidade ou insalubridade –, a obra enfatiza o papel 

do Estado planejador, responsável pelo delineamento e pela im-

plementação de políticas públicas voltadas à concretização do 

princípio da responsabilidade socioambiental das empresas. 

Nesse sentido, este livro tem o mérito de realizar uma refle-

xão sistemática acerca de um modelo preventivo de proteção e 

promoção do direito do trabalhador contra a degradação do am-

biente laboral, garantindo sua segurança, saúde e qualidade de 

vida. Inspirada por princípios internacionais, incorporados em 

outras normas previstas no ordenamento jurídico brasileiro e 

combinados com elas, Di Pietro, a partir da análise desse conjun-

to, apresenta mecanismos concretos capazes de impor novos pa-

drões e limites à exploração da atividade econômica, garantindo 

o desenvolvimento sustentável das relações laborais em ambien-

tes mais seguros e hígidos.

Josilene debruçou-se com afinco sobre seu problema de pes-

quisa até chegar aos resultados registrados aqui. No meio do ca-

minho, novos desafios: o concurso público para uma vaga de 

professora na Faculdade de Direito da Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul e a gestação do pequeno Henrique. Graças ao 

seu elevado senso de organização e responsabilidade, ao enorme 
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13APRESENTAÇÃO

apreço pelo que faz e ao apoio incondicional de sua família, a 
autora não perdeu o foco e conseguiu produzir um trabalho de 
excelente qualidade, solidamente fundamentado.

Ao longo de seu doutorado, além de exercer a atividade do-
cente e a maternidade, nunca abandonou suas atividades no gru-
po de pesquisa coordenado pelo professor – hoje diretor da 
Facul dade de Direito da UPM – Felipe Chiarello, que tanto con-
tribuiu para sua formação, desde quando Josilene começou como 
estagiária docente e assistente. Ao professor Felipe agradeço a 
confiança e o autêntico espírito acadêmico, que fez com que me 
encaminhasse para orientação uma aluna já “pronta”, cheia de 
predicados e com futuro tão promissor. Com ele divido a honra e 
o orgulho de ter participado da trajetória acadêmica de Josilene 
de modo tão próximo.

Mas os desafios não pararam por aqui. Num contexto de 
crise do Estado Social e Democrático de Direito, modelo adotado 
pela Constituição Federal de 1988, ainda há muito o que se refle-
tir para evitar que inúmeros retrocessos acabem com os avanços 
e as conquistas alcançados no campo social, especialmente na 
área da proteção ao trabalhador.

Tenho certeza de que Josilene não se deixará intimidar e que 
o pequeno Henrique ainda terá muitos outros motivos para orgu-
lhar-se da mãe, que já demonstrou força e maturidade para pro-
curar soluções para o que parece inconciliável ou irremediável.

Clarice Seixas Duarte

em setembro de 2017
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