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Resumo: O artigo é fruto da pesquisa sobre as atuais condições 

de trabalho às quais os garis estão submetidos no Brasil. A in-

vestigação foi realizada segundo o empreendimento de três ve-

rificações: primeiramente concentrou-se sobre a análise das nor-

mas de regulamentação expedidas pelo o extinto Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), aplicáveis aos coletores de lixo; na 

segunda etapa foram analisadas as normas de trânsito de promo-

ver a redução dos riscos inerentes ao trabalho do gari. O referido 

estudo, para tanto, realizou pesquisa qualitativa, bibliográfica e 

documental. 
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mínimo. 

 

1.BREVE HISTÓRICO DA IDEOLOGIA DO TRABALHO. 

TRABALHO SUBALTERNO E SERVIÇO DE LIMPEZA NO 

MUNDO 

 

o passado, o trabalho, em especial o trabalho bra-

çal, era muito pouco valorizado, chegando a ser 

considerado como desonroso, servil, vil, atividade 

própria de escravos. Na Grécia antiga, por sua vez, 

entendia-se que o trabalho era decorrente, tão ape-

nas, das necessidades do nosso corpo, sendo, portanto, algo ser-

vil já que buscava satisfazer as necessidades vitais da vida, razão 

pela qual, os gregos passaram, inclusive, a justificar a escravi-

dão: “Laborar significa ser escravizado pela necessidade, escra-

vidão esta inerente às condições da vida humana. Pelo fato de 

serem sujeitos às necessidades da vida, os homens só podiam 

conquistar a liberdade subjugando outros que eles, à força, sub-

metiam à necessidade”2. A tal respeito, Aristóteles, comungando 

com tal desprezo pelo trabalho, enraizado na sociedade grega, 

chegou a conclamar que a escravidão não era necessariamente 

uma injustiça, pontuando que haveria indivíduos que, natural-

mente, se inclinavam, àquela situação. Já as atividades ligadas à 

política e atividades religiosas eram consideradas atividades no-

bres, reservadas às classes dominantes (nobres e religiosos)3. 

Embora, tal panorama tenha começado a se modificar 

com o fim do período feudal e início da Revolução Industrial, 

mormente após o reconhecimento pela Igreja Católica do traba-

lho como algo indispensável à salvação do homem pelos seus 

 
2 MEIRELES, Edilton. A constituição do trabalho. O trabalho nas Constituições da 
Alemanha, Brasil, Espanha, França, Itália e Portugal. São Paulo: LTr, 2018, p.15-44. 
3 GOMES, Fábio Rodrigues. Trabalho e dignidade humana: encontros e desencontros 
ao longo da história do Mundo Ocidental. In: O direito fundamental ao trabalho. Pers-
pectivas históricas, filosóficas e dogmática analítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008. p. 267-342  
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pecados, o trabalho braçal, comumente denominado de “subal-

terno”, prosseguiu ocupando posição inferior no estrato social4. 

Historicamente, no mundo, o serviço de limpeza, e em 

especial, a coleta de lixo urbana, sempre foi realizado por cida-

dãos marginalizados, tais como prisioneiros, mendigos, escra-

vos, estrangeiros e prostitutas. Deste modo, ainda hoje, perma-

nece o costume segundo o qual os ‘socialmente inferiores’ se 

encarregam deste tipo de labor5. 

Neste sentido temos, como nos alerta o psicólogo e pes-

quisador Fernando Braga da Costa, a existência de dois mundos 

diferentes: “um mundo pertencente aos sujeitos que servem e 

outro mundo, pertencente aos sujeitos que são servidos. No caso, 

a cisão, ainda existente, entre o trabalho braçal e o trabalho inte-

lectual, chega a criar abismo tamanho que inviabiliza, qualquer 

que seja, interlocução entre os dois mundos”.6 O mesmo pesqui-

sador, no livro “Homens invisíveis: relatos de uma humilhação 

social”, expôs acerca da invisibilidade e da humilhação social 

sofrida pelos coletores de lixo, a partir de casos empíricos regis-

trados em uma pesquisa realizada por ele, demonstrando, minu-

ciosamente, as condições precárias de labor dos garis, os quais 

são, ainda, alvo de humilhação social7. Estanislau, por sua vez, 

registrou constrangimentos pela precariedade das condições de 

trabalho dos garis, além de expor a discriminação sofrida por 

estes profissionais, os quais se sujeitam a tais condições, em de-

corrência da sua vulnerabilidade social e em decorrência da 
 

4 MEIRELES, op. cit,  2018, p.15-44. 
5 PETROSKI, Verônica Ribas. As políticas públicas para o tratamento dos resíduos 
sólidos urbanos em Ponta Grossa-PR. Disponível em: http://www.encon-
tro2016.pr.anpuh.org/resources/anais/45/1467226346_ARQUIVO_artigo-anpuh.pdf. 
Acesso em: 01 de dezembro de 2019. 
6 COSTA, Fernando Braga. “Doze magistrados”, in:  Vivendo o trabalho subalterno. 
As experiências de doze magistrados. Rio de Janeiro: TRT-1ªRegião, 2018. Disponí-
vel em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uplo-
ads/2019/09/fad06aa47cd69ad0843c870d2c1ac721_3ecce2640f1b0cad87319235597
4a0b5.pdf. Acesso em: 24 de novembro de 2019, 223 -237. 
7 COSTA, Fernando Braga da. Homens invisíveis: relatos de uma humilhação social. 
São Paulo: Globo. 2004. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/fad06aa47cd69ad0843c870d2c1ac721_3ecce2640f1b0cad873192355974a0b5.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/fad06aa47cd69ad0843c870d2c1ac721_3ecce2640f1b0cad873192355974a0b5.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/fad06aa47cd69ad0843c870d2c1ac721_3ecce2640f1b0cad873192355974a0b5.pdf
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necessidade do emprego para sua subsistência e de sua família8. 

Assim, Santos e Silva descreveu o duplo significado existente 

do trabalho com o lixo: por um lado, perigo, pelo temor às do-

enças; e de outro lado, o sustento, pela dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho9. 

Pondere-se, aliás, que não é necessário vivenciar a humi-

lhação sofrida por tais profissionais para saber que ela existe. 

Souza, neste contexto, dimensiona o processo da invisibilidade 

social e o desejo de “uma gente que só quer se tornar gente”10. 

 Foi buscando tal vivência que durante um dia doze ma-

gistrados trabalharam como garis, faxineiros, e outras ativida-

des, normalmente exercidas por quem tem menos escolaridade, 

menor renda, pouco ou nenhum prestígio, e através desta expe-

riência, escreveram a obra “Vivendo o trabalho subalterno”. Na 

referida obra, um dos doze magistrados, Roberto Fragale Filho, 

citando obra escrita por Juliana Ladeira, descreveu o trabalho 

subalterno como “aquele que não é exercido como uma escolha 

pessoal, que oferece baixa remuneração e é desempenhado por 

pessoas de pouca qualificação e escolaridade. Normalmente, 

esse trabalho é terceirizado e se reveste de características de pre-

cariedade. ” Assim, as características de subalternidade estariam 

presentes no trabalho de limpeza, “por se tratar de uma atividade 

considerada historicamente como inferior, sem valor, ‘apêndice 

inútil da sociedade’ e que implica uma relação clara de mando e 

obediência que pode ser revestida de invisibilidade social e de 

humilhação social”.11 

 
8 ESTANISLAU,L.A. De cigarra a formiga: Um estudo do trabalho feminino em Belo 
Horizonte. Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte apud  BORGES, Lívia de Oliveira. MOTTA, Georgina Maria 

Véras. As condições de trabalho dos garis de varrição de ruas. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
52672016000300007. Acesso em: 01 de dezembro de 2019. 
9 Ibidem. 
10  COSTA, Fernando Braga da. Homens invisíveis: relatos de uma humilhação social. 
São Paulo: Globo.2004. 
11 Pereira, Juliana Ladeira (2011). “Tudo nessa vida é passageiro até mesmo o 
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Foi exatamente neste contexto que concluiu a magistrada 

Andréa Pacha, na referida obra:  
A distância entre aqueles que têm o direito de escolher o traba-

lho e aqueles que têm necessidade de sobreviver já indica o 

muro que nos separa. Basta concluir que a mesma experiência 

– de passar um dia no lugar do Outro – seria rapidamente des-

coberta, caso trabalhadores subalternos desejassem ocupar, 

apenas por algumas horas, o gabinete de um juiz, realizando 

audiências e despachando nos processos.12 

Assim, averiguamos que a proibição de distinção entre o 

trabalho manual, técnico e intelectual, conclamada no art. 5º da 

nossa Carta Magna, não passa de uma peça meramente retórica, 

sem qualquer aplicabilidade material em nossa sociedade. 

 

2.BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E O VALOR SOCIAL DO TRABALHO: 

TRABALHO DECENTE COMO COMPONENTE DO PISO 

VITAL MÍNIMO 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana ganhou força 

especial após a segunda guerra mundial, em decorrência dos hor-

rores praticados pelo nazismo13.Porém, em que consiste esse 

princípio, quase onipresente, nos debates jurídicos vertentes so-

bre os direitos fundamentais? 

Longe de se ousar tentar exaurir complexa temática, 

 
cobrador e o motorneiro: a questão do emprego e do desemprego no setor de trans-
portes urbanos”, Libertas, vol. 11, núm. 2, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, Brasil apud FRAGALE FILHO, Roberto. “O impacto na formação de 
magistrados”. In: Vivendo o trabalho subalterno. As experiências de doze magistra-
dos. Rio de Janeiro: TRT-1ªRegião, 2018, p.  Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uplo-

ads/2019/09/fad06aa47cd69ad0843c870d2c1ac721_3ecce2640f1b0cad87319235597
4a0b5.pdf. Acesso em: 24 de novembro de 2019. 
12 PACHA, Andréa. Vivendo o trabalho subalterno. Prefácio. In: TRT-1ª REGIÃO. 
op cit. 
13 Sobre o assunto conferir rica revisão de literatura realizada por CROCIE, Benedita 
Mac. Os limites da renúncia a direitos fundamentais nas relações entre particulares. 
Coimbra: Almedina, 2013. 
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necessário, todavia, tecer breves esclarecimentos no que con-

cerne esse princípio e sua aplicabilidade no ramo juslaboral. No 

caso, há que se esclarecer, primeiramente, que o referido con-

ceito não possui definição estática, variando ao longo do tempo, 

mantendo, assim, coerência com o contexto sociojurídico de 

cada época.  

Partindo das mais diferentes perspectivas, sintetizamos a 

dignidade da pessoa humana, cuja conceituação é por natureza 

imprecisa, como direito de todo e qualquer ser humano de ser 

tratado com honra e respeito devidos, não recebendo nenhum 

tratamento que degrade a sua condição humana, fazendo jus a 

uma vida saudável, usufruindo de bem-estar físico, mental e so-

cial, além de ter o direito de participar ativamente na construção 

do seu próprio destino, bem como na construção do destino dos 

demais humanos, exercendo, assim, sua autonomia e cidada-

nia14. 

Assim, não se pode conceber a utilização meramente re-

tórica ou formal do referido princípio, sendo, todavia, evidente 

que não compete ao Estado à implementação de toda e qualquer 

pretensão social, mas, ao menos, a implementação de um piso 

vital mínimo, sendo necessário ressaltar, por oportuno, que não 

poderá o ente estatal suscitar a implementação da reserva do pos-

sível como manobra para se esquivar do cumprimento impres-

cindível dos direitos sociais. 

Quanto ao piso vital mínimo, Celso Antônio Pacheco Fi-

orillo, acompanhado por Rizzatto Nunes, defende a concretiza-

ção dos direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Fe-

deral de 1988 como alicerce imprescindível para implementação 

material de uma sadia qualidade de vida, assegurando-se, assim, 

 
14 KANT, Immanuel. “Groundwoork of the methaphisic of morals”. Apud PA-
DILHA, Elisângela. A dignidade da pessoa humana na teoria dos direitos fundamen-
tais de Robert Alexy: uma análise sobre o seu caráter absoluto ou relativo na ordem 
jurídico-constitucional. Revista Brasileira de Direito. Disponível em: 
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1113/1057 Acesso 
em 01de de dezembro de 2019. 
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a dignidade humana. Evidente, portanto, que a dignidade da pes-

soa humana aponta para certo nível de satisfação das necessida-

des, uma vez que o ser humano necessita de um mínimo para 

que possa gozar os seus direitos e para que leve, neste sentido, 

uma existência humanamente digna15. 

Dentre as prestações sociais necessárias à concretização 

da dignidade da pessoa humana, temos o direito ao trabalho, o 

qual, segundo o referido doutrinador Celso de Albuquerque 

Mello, citado por Gomes, é o direito social mais importante, ou, 

o mais básico dos direitos sociais, especialmente pelo fato de 

que é através do trabalho que o homem satisfaz suas necessida-

des básicas e radicais (moradia, previdência, lazer etc.), além de 

proteger e promover sua autonomia. Ou seja, é através do traba-

lho que o homem constrói a sua vida, integrando, portanto, nú-

cleo essencial da dignidade da pessoa humana, na medida em 

que promove a sua autorrealização16.  

Evidente, todavia, que esse direito não se resume como 

mero direito ao trabalho, mas sim como direito ao trabalho de-

cente, que assegure ao homem, como indivíduo, um labor con-

dizente com a dignidade que possui, não sendo possível, sim-

plesmente, atribuir um preço à dignidade humana.  

Através deste breve esboço, com noções meramente bá-

sicas e introdutórias acerca do princípio fundamental da digni-

dade da pessoa humana e dos direitos sociais do trabalho, passa-

se a questionar: as atuais condições de trabalho dos garis, no 

 
15FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro.14 
ed.atual.e ampl.São Paulo: saraiva,2013. In: Martinez, Regina Célia. Responsabili-
dade dos meios de comunicação tradicionais e digitais. Revista Jurídica Direito e paz. 
São Paulo,2018. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/docu-

mentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bi-
bli_bol_2006/827FA329D4164CF4E050A8C0DD016626 .Acesso em: 02 de dezem-
bro de 2019. 
16 GOMES, Fábio Rodrigues. Trabalho e dignidade humana: encontros e desencontros 
ao longo da história do Mundo Ocidental apud GOMES, Fábio Rodrigues. O direito 
fundamental ao trabalho: perspectivas histórica, filosófica e dogmático-analítica. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008.. 
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Brasil, observam e concretizam, materialmente, tais princípios? 

A tais trabalhadores é oferecido um labor digno? Garantir o 

acesso dos garis a banheiros e água potável seriam faculdades 

dos empregadores? Seria digno transportar os garis nos estribos 

dos caminhões, colocando em risco a vida e a integridade física 

destes trabalhadores? 

 

3 DA NORMA REGULAMENTADORA 24 DA PORTARIA 

3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E 

DO ART.235 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 1º, 

que a República tem como fundamentos, dentre outros, a digni-

dade da pessoa humana, bem como os valores sociais do traba-

lho. Já o artigo 6º e 7º da Carta Magna traz rico arcabouço no 

campo dos direitos fundamentais, principalmente quanto aos di-

reitos sociais, tecendo um plano de garantias complexas aos tra-

balhadores, dentre elas, direitos ligados à redução dos riscos ine-

rentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e se-

gurança. Do mesmo modo, as Convenções Internacionais de Di-

reitos Humanos resguardam o trabalho como direito fundamen-

tal que deve ser exercido com dignidade e protegido de abusos17. 

No entanto, o que se observa no Brasil, em relação aos 

profissionais de coleta de lixo, popularmente chamados de garis, 

é um total desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa hu-

mana e flagrante violação dos direitos sociais do trabalho, ante 

a inobservância de normas aplicáveis à categoria e diante da au-

sência de políticas públicas que garantam, efetivamente, os seus 

direitos à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança18. 

 
17 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Artigos 23 e 24.  
18 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Abril Verde: Coletores de lixo estão 
entre os profissionais que mais sofrem acidentes de trabalho. Disponível em: 
http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/programa/-
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No caso, a profissão dos garis é uma das mais importan-

tes no seio de uma sociedade, sendo considerada atividade de 

natureza essencial pela lei que regulamenta o exercício do direito 

de greve19, tipificando a coleta de lixo como essencial para fun-

cionamento da sociedade. Porém, o Poder Público, seja na esfera 

Executiva, Legislativa ou Judicial, não trata com a mesma rele-

vância tal profissão, negligenciando tais trabalhadores, ao deixar 

de lhes conferir direitos mínimos relativos a saúde, higiene e se-

gurança. 

O exercício da profissão de gari, no Brasil, tem-se mos-

trado ser um dos mais penosos e degradantes, estando os referi-

dos profissionais expostos a ocorrência de acidentes, inclusive 

fatais, além de riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos 

e sociais. Sobre os garis de varrição, Silveira, Robazzi e Luis, 

apontam alta incidência de acidentes típicos de trabalho, em ra-

zão de quedas, cortes e ainda colisão com veículos, bem como 

desconforto por falta de água potável, acesso a sanitários e sur-

gimento de doenças devido a exposição a ruídos, vibração, e in-

tempéries climáticas20. Já Barbosa, Melo, Medeiros e Vasconce-

los constataram que 7,6% dos garis apresentam tensão emocio-

nal, em razão do exercício da profissão21. Estanislau registrou 

 
/asset_publisher/0SUp/content/abril-verde-coletores-de-lixo-estao-entre-os-profissi-
onais-que-mais-sofrem-acidentes-de-trabalho?inheritRedirect=false Acesso em 30 

abril 2019. 
19 BRASIL, Lei 7.783 de 1989. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define 
as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comu-
nidade, e dá outras providências. 
20 SILVEIRA, E.A.A, Robazzi, M L.C.C, & Luis, M.A.V. Varredores de rua: aciden-
tes de trabalho ocorridos  na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil.Re-
vista Latino-Americana de Enfermagem apud  BORGES, Livia de Oliveira. MOTTA, 
Georgina Maria Véras. As condições de trabalho dos garis de varrição de ruas. Dis-

ponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
52672016000300007. Acesso em: 01 de dezembro de 2019. 
21 BARBOSA, S.C, Melo, R.L.P, Medeiros, M.U.F & Vasconcelos, T.M (2010. Perfil 
de bem-estar psicológico em profissionais de limpeza urbana. Revista Psicologia: Or-
ganizações e Trabalho, 10(2), 54-66. 2010 apud BORGES, Livia de Oliveira. 
MOTTA, Georgina Maria Véras. As condições de trabalho dos garis de varrição de 
ruas. Disponível em: 
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discriminação e constrangimentos pela precariedade das condi-

ções de trabalho e pela invisibilidade social da profissão22. 

A Empresa de Processamento de Dados da Previdência 

Social (DATAPREV), apresentou para o ano de 2000 um total 

de 343.996 acidentes de trabalho, tendo sido averiguado em de-

terminada empresa de coleta de lixo do Rio de Janeiro, que 82% 

dos seus funcionários já sofreram algum acidente típico de tra-

balho ou foram acometidos de doença ocupacional. Já no Mato 

Grosso do Sul, os garis são a quinta função que mais sofre aci-

dentes de trabalho, tendo sido registrado em 2017, 248 casos, 

60% a mais do que em 2016 quando 155 Comunicações de Aci-

dentes de Trabalho (CAT) foram encaminhadas ao INSS23. 

Quanto à redução de tais riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança, bem como direi-

tos mínimos de acesso à água potável e sanitários, necessário se 

ponderar que, embora a Norma Regulamentadora nº 24 da Por-

taria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego24 estabeleça 

a obrigatoriedade de disponibilização de banheiros e refeitórios 

aos empregados, não havendo exclusão dos trabalhadores exter-

nos, o que incluiria, portanto, os garis, as empresas coletoras de 

lixo não observam a mencionada norma reguladora, sob a pre-

missa de inviabilidade técnica e econômica em face das 

 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
52672016000300007. Acesso em: 01 de dezembro de 2019. 
22 ESTANISLAU,L.A. De cigarra a formiga: Um estudo do trabalho feminino em 
Belo Horizonte. Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, Belo Horizonte apud  BORGES, Livia de Oliveira. MOTTA, Georgina 
Maria Véras. As condições de trabalho dos garis de varrição de ruas. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
52672016000300007. Acesso em: 01 de dezembro de 2019. 
23 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Abril Verde: Coletores de lixo estão 
entre os profissionais que mais sofrem acidentes de trabalho. Disponível em: 
http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/programa/-/asset_publisher/0SUp/con-
tent/abril-verde-coletores-de-lixo-estao-entre-os-profissionais-que-mais-sofrem-aci-
dentes-de-trabalho?inheritRedirect=false Acesso em 30 abril 2019. 
24 ABNT NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho Publi-
cação D.O.U. Portaria GM n.º 3.214, de       08 de junho de 1978 06/07/78. 
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peculiaridades da profissão, ou seja, simplesmente naturalizam 

as precárias condições de trabalho, através de uma ótica confor-

mista e conveniente. 

O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, diante 

deste contexto e interpretando as normas regulamentadoras de 

saúde e segurança tem, ainda assim, em diversos julgados, deci-

dido pela ausência de obrigatoriedade das empresas coletoras de 

lixo de fornecer sanitários e refeitórios aos garis, apontando, 

como justificativa, as peculiaridades da profissão. Tal interpre-

tação, além de se encontrar em desconformidade com a Consti-

tuição Federal, legitima e ratifica tais práticas negligentes dos 

empregadores25. 

Acerca da ausência de acessibilidade à água potável, di-

reito mínimo de todo e qualquer trabalhador, a magistrada Ane-

lise Haase de Miranda, em relatos tecidos na obra “Trabalhos 

Subalternos”, pontuou o que ouviu dos garis: “Segundo ele, na 

zona sul da cidade é diferente. Difícil até conseguir um copo de 

água.”26.Do mesmo modo, os empregados da empresa Estre Spi 

Ambiental, que é a maior empresa de serviços ambientais do 

Brasil, relataram em depoimento prestado em reclamação traba-

lhista, em trâmite perante o TRT da 8ª Região que “a empresa 

nunca forneceu água mineral aos garis; que a reclamada fornecia 

a garrafa vazia aos garis para que eles pegasse águas em postos 

de gasolinas; que fazia suas necessidades fisiológicas em casas 

abandonadas e atrás de muros”27. 
 

25 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista nº24581-
37.2014.5.24.0021.Órgão Julgador 5ª Turma. Publicação DEJT 24/11/2017. Julga-
mento 22 de novembro de 2017.Relator Guilherme Augusto Caputo Bastos.Disponí-
vel em: https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524668700/recurso-de-revista-rr-
245813720145240021?ref=serp.  Acesso em: 10 de novembro de 2019. 
26 MIRANDA Anelise Hasse de. “Anelise Hasse de Miranda”. In: Vivendo o trabalho 
subalterno. As experiências de doze magistrados. Rio de Janeiro: TRT-1ªRegião, 
2018. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uplo-
ads/2019/09/fad06aa47cd69ad0843c870d2c1ac721_3ecce2640f1b0cad87319235597
4a0b5.pdf .Acesso em: 24 de novembro de 2019. 
27 TRT da 8ª Região. Processo nº 0010966-54.2015.5.08.0129 Disponível em 
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/204618534/tst-judiciario-20-08-2018-pg-
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Há ainda uma série de outras normas regulamentadoras 

que disciplinam sobre as condições de saúde e segurança dos 

trabalhadores, como as NR1, NR5, NR6, NR15, NR17, NR21, 

que, embora devam contemplar o trabalho dos garis de forma a 

reduzir os riscos inerentes a esta profissão, raramente são obser-

vadas pelas empresas coletoras de lixo, acarretando, deste modo, 

danos à saúde do trabalhador além de um desamparo legal a di-

reitos fundamentais imprescindíveis ao gari28. 

Neste contexto de precarização das condições de traba-

lho dos garis, há ainda que se acrescentar, que embora o Código 

de Trânsito Brasileiro29, em seu artigo 235 proíba a condução de 

pessoas nas partes externas do veículo, salvo nos casos devida-

mente autorizados, é ainda comum ver os garis pendurados nas 

traseiras dos veículos, não havendo, ainda, posicionamento uni-

forme na jurisprudência acerca da matéria, havendo Tribunais 

que rechaçam tais práticas e outros que a legitimam, sob a pre-

missa, mais uma vez conformista e conveniente, de que na fun-

ção de gari, os trabalhadores estão sempre sujeitos a tais condi-

ções de trabalho e que em outros países é feito da mesma forma. 

Deste modo, a precariedade das condições de trabalho destes 

profissionais é naturalizada, em detrimento à dignidade da pes-

soa humana30. Ou seja, embora o Código de Trânsito Brasileiro 

(Lei 9.503/1997)31 determine que o trânsito, em condições segu-

ras, é um direito de todos e dever dos órgãos do Sistema 

 
4213?ref=topic-lawsuit . Acesso em 30 de novembro de 2019. 
28 CAMPOS, Darlene Freire. PEREIRA, Marianna Perantoni. RUBINHO, Celeste 
Aida de Aro Garcia. A profissão gari à luz dos direitos sociais doo trabalho e das 
políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Disponível em: https://periodi-
cos.unifacex.com.br/direito/article/download/689/245. Acesso em: 25 de abril 2019. 
29BRASIL Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997.Institui o Código de Trânsito Brasi-

leiro. 
30 TRIBUNAL  SUPERIOR DO TRABALHO.  PROCESSO Nº TST- AIRR-1857-
74.2010.5.12.0001, Órgão Julgador: 8ª Turma. Publicado no DEJT em 23/05/2014. 
Disponível em http://ext02.tst.jus.br/pls/ap01/ap_red100.re-
sumo?num_int=68520&ano_int=2013 . Acesso em: 10 de novembro de 2019. 
31 BRASIL Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997.Institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro. 
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Nacional de Trânsito, depreende-se que os profissionais de co-

leta de lixo, estariam excluídos de tal direito, ao se legitimar o 

transporte destes profissionais nos estribos dos caminhões. 

Sobre o risco de acidentes de trânsito decorrente de trans-

porte de garis nos estribos dos caminhões, interessante citar o 

processo de Apelação Criminal 2008.050.0314532, que tramitou 

perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual houve a 

morte de um dos coletores de lixo por queda e, ainda, houve a 

responsabilização criminal do motorista do caminhão pela morte 

do gari que veio a óbito, ressaltando, todavia, que este apenas 

cumpria ordens da empresa e realizava prática comumente aceita 

pela sociedade e pelos próprios agentes fiscalizadores de trân-

sito, qual seja, o transporte de garis nos estribos. No caso em 

análise, o magistrado pontuou que o agente, na condução do ve-

ículo, agiu com imprudência, desprezando o cuidado objetivo 

que lhe era exigido nas circunstâncias, ao permitir que a vítima 

(gari) viajasse pendurada na parte de trás do caminhão de coleta 

de lixo, conduta esta tida como perigosa, ressaltando, ainda, o 

magistrado, que o fato de a vítima ter ido para a parte traseira do 

caminhão, por determinação do fiscal, não afasta a responsabili-

dade criminal do agente, eis que cabia a ele, como motorista, não 

transportar a vítima daquela maneira perigosa, ainda que por pe-

queno percurso. Ou seja, o trabalhador, aqui, é duplamente pe-

nalizado: seja expondo-se ao risco de ser transportado nos estri-

bos dos caminhões, ou seja cumprindo as ordens do empregador 

de transportar os demais garis em tais condições para, posterior-

mente, ser penalmente responsabilizado por eventuais acidentes.  

Além dos riscos de queda dos estribos, o transporte de 

garis na parte externa do caminhão ainda gera graves riscos bio-

lógicos, em face da inalação de gases tóxicos. Em recente 

 
32 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.Ap. Crim. 2008.050.03145 — 30a 
Vara Criminal da Comarca da Capital - Rel.: Des. Moacir Pessoa de Araújo - Apte.: 
Ministério Público - Apdo.: Cláudio Roberto Alves de Paiva – J. em 23/10/2008 – 1ª 
Ccrim. - TJRJ. Disponível em: https://www.legjur.com/jurisprudencia/busca?q=im-
prudencia-no-transito&op=com . Acesso em: 15 de outubro de 2019. 
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relatório de fiscalização realizado pela Gerência Regional do 

Trabalho e Emprego em Campina Grande, a inspeção constatou 

que 
com o veículo em movimento e os coletores posicionados no 

estribo, os garis recebem o ar na pele, nas mucosas e inalam 
produtos e substâncias tóxicas presentes em gases, poeiras, né-

voas e partículas. Gases como azoto, a amônia e o ácido sulfí-

drico, exalados do lixo em decomposição, e o chorume, produ-

zido nesse processo, ao serem inalados continuamente, causam 

incômodos e ardência nos olhos dos coletores, há perda mo-

mentânea da visão, irritação crônica das mucosas, problemas 

respiratórios, intoxicações e distúrbios do sistema nervoso33. 

Apesar dos altos e alarmantes índices de acidentes e do-

enças ocupacionais na atividade de gari, as empresas de coleta 

de lixo insistem em não aplicar as normas regulamentadoras que 

disciplinam as condições de saúde e segurança dos trabalhado-

res, seja em relação a concessão de água potável e sanitários, 

seja em relação ao transporte dos garis nos estribos, sempre sob 

a premissa de inviabilidade técnica e econômica. 

Os órgãos fiscalizatórios, por sua vez, permanecem mui-

tas vezes omissos na vigilância destes empregadores ou, quando 

corretamente atuam na repreensão de práticas infringentes aos 

valores sociais do trabalho e dignidade do trabalhador, não são 

tutelados pelo Poder Judiciário que, em sentido contrário à 

Constituição Federal, legitima o trabalho sob condições precá-

rias, como foi o caso de uma decisão proferida pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região que suspendeu a determina-

ção do Ministério Público do Trabalho (MPT) que proibiu os 

garis de transitar pendurados nos caminhões de coleta de lixo no 

Recife34. 

 
33BRASIL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA  PARAÍBA. “Risco À Vida 
- MPT quer proibir que garis sejam transportados pendurados na traseira de caminhões 
de lixo”  Disponível em: http://prt13.mpt.gov.br/informe-se/2-uncategorised/592-
risco-a-vida-mpt-quer-proibir-que-garis-sejam-transportados-pendurados-na-tra-
seira-de-caminhoes-de-lixo. Acesso em: 15 de setembro de 2019. 
34 O Globo. Justiça autoriza que garis andem em caçamba de caminhão e coleta volta 
a ser feita no Recife. Disponível em: 
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Além de evidente omissão judicial e legislativa, há ainda 

latente omissão do Poder Executivo, o qual se mostra evidente-

mente carente na criação de políticas públicas efetivas que im-

plementem condições mínimas de trabalho digno aos profissio-

nais de coleta de lixo (garis) e ainda há uma desvalorização des-

tes profissionais pela sociedade, acarretando, assim, a invisibili-

dade social destes.35 

Assim, necessário se analisar políticas públicas, legisla-

ção e jurisprudência que busquem tutelar os direitos do trabalho 

dos coletores de lixo, assegurando-lhes condições dignas de la-

bor, atentando-se para a efetivação de boas condições de saúde, 

higiene e segurança no exercício da profissão, como acesso a 

banheiros públicos, água potável, refeitórios e proibição ou, ao 

menos, regulamentação das condições que autorizariam os garis 

a serem conduzidos na parte traseira dos caminhões, os estribos. 

 

4 POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA APLICABILIDADE E EFI-

CÁCIA DE NORMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EFE-

TIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELA-

ÇÕES DE TRABALHO DOS GARIS 

 

Conforme exposto em tópico antecedente, precárias são 

as condições de trabalho dos coletores de lixo/ garis no Brasil, 

as quais se mantém inalteradas ao longo de décadas, alicerçadas 

em premissas falaciosas, convenientes e conformistas.  

No caso, alegações de que a “coleta de lixo sempre foi 

 
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/justica-trabalho-autoriza-que-garis-andem-
em-cacamba-de-caminhao-e-coleta-volta-a-ser-feita-no-recife.ghtml. Acesso em : 28 
de abril 2019. 
35  COSTA, Fernando Braga. Moisés e Nilce: retratos biográficos de dois garis. Um 
estudo de psicologia social a partir de observação participante e entrevistas. Tese apre-
sentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo como parte dos re-
quisitos para obtenção do título de Doutor em Psicologia. Área de concentração: Psi-
cologia Social. São Paulo, 2008. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/dis-
poniveis/47/47134/tde09012009154159/publico/costafernando_do.pdf. Acesso em: 
02 maio 2019. 
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feita em estribos” e que “tal prática ocorre em todo o mundo”, 

como afirmou o Município de Cuiabá36, ou como afirmou a 

Comlurb (empresa de coleta de lixo do Rio de Janeiro), ou ale-

gações de que “os garis estão sempre sujeitos a essas condições 

de trabalho”, como vem afirmando alguns magistrados em di-

versos julgados, manifesta um conformismo que em nada con-

tribui para concretizar o comando do artigo 7º, XXII, da CF, que 

não faz distinção entre trabalhadores e, por óbvio, alcança tam-

bém os garis. Neste sentido, inclusive, se posicionou, o Tribunal 

Superior do Trabalho, em recente decisão que ressaltou que a 

realização das refeições ou necessidades fisiológicas embaixo de 

árvores ou no meio da rua, como tem ocorrido na coleta de lixo 

em grande parte do país, não se coaduna com a NR-24 e afronta 

a dignidade do trabalhador. 

Já a magistrada Marlise de Oliveira Laranjeira, que jul-

gou inúmeras causas envolvendo as condições de trabalho dos 

garis no Estado do Pará, pontuou, com acerto, que a alegação 

dos empregadores de que os trabalhadores poderiam se deslocar 

a banheiros públicos e estabelecimentos comerciais para realizar 

suas necessidades fisiológicas é uma assertiva graciosa, eis que 

pretende a empresa dividir os riscos da atividade empresarial 

com o trabalhador e com outras pessoas jurídicas37. 

Há, então, que se questionar por qual razão não são de-

senvolvidos equipamentos ergonômicos e novas tecnologias que 

evitem os desgastes físicos vivenciados, bem como por qual ra-

zão não são criadas estratégias de gerenciamento dos trechos e 

atividades de forma que os garis contem com acesso à água po-

tável e a banheiros próximos aos locais de execução das tarefas. 

Afinal, como bem observa o doutrinador, Jorge Miranda, “Só é 

obrigatório o que seja possível, mas o que é possível torna-se 

 
36 TRT da 23ª Região. Processo de número 0000508-68.2017.5.23.0006. Disponível 
em: https://trt-23.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/458595993/5086820175230006/in-
teiro-teor-458596010. Acesso em: 01 de dezembro de 2019. 
37 TRT 8ª REGIÃO. Processo nº 0010966-54.2015.5.08.0129. Disponível em: 
www.trt8.jus.br. Acesso em: 01 de dezembro de 2019. 
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obrigatório.”38. 

Na Holanda, a título de exemplo, a pedido do governo, a 

partir de 1990, pesquisadores da área de fisiologia do exercício 

e da biomecânica têm estudado a carga física que este trabalho 

apresenta para os coletores de lixo daquele país, sugerindo mu-

danças significativas tanto na organização do trabalho de coleta 

quanto nos dispositivos técnicos. Através da referida pesquisa, 

mudanças significativas foram feitas, tais como implementação 

de rodízio de tarefas de varrição, coleta e pilotagem entre os em-

pregados. Ademais, pode-se ver a coleta de “porta a porta” em 

Amsterdam, já que lá os garis só podem coletar caminhando, pe-

gando dois sacos de lixo por vez39. 

Já na França e Espanha, foram adotados contêineres os 

quais são acoplados nas traseiras dos caminhões, operando dis-

positivos que depositam o lixo dentro do baú40. 

No Brasil, por sua vez, o Ministério Público do Trabalho 

tem discutido a elaboração de uma nova Norma Regulamenta-

dora (NR) para a profissão dos coletores de resíduos sólidos, 

tendo encontrado, todavia, entrave das empresas coletoras de 

lixo que não querem mudar a forma de execução da coleta. 

Atenta a esta realidade, foi então que em 2013, a 

 
38 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Direitos Fundamentais. 

Tomo IV 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora,2008 apud  Caldeira, Cristina. Liberdade 
de educação e direito à educação: perspectivas constitucionais e políticas. Tese para 
obtenção do grau de Doutor em Direito. Universidade Autonoma de Lisboa. Disponí-
vel em: http://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/263/1/Tese%20Doutora-
mento%20%20Liberdade%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20Di-
reito%20%C3%A0%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 01 de dezembro 
de 2019. 
39 KEMPER,H.C.G. The physiologic workload of refuse collectors .Ergonomics, 

1990, vol.33,n.12,p.1491-1486.apud VASCONCELOS, Renata. A gestão da comple-
xidade do trabalho do coletor de lixo e a economia do corpo. Tese de Defesa de dou-
torado na Universidade Federal de São Carlos. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vu-
find/Record/SCAR_7d064c8b4783ac6ef63cfdd26b160501. Acesso em:10 de novem-
bro de 2019. 
40 KEMPER,H.C.G.The physiologic workload  of refuse collectors.Ergonom-
ics, 1990, vol.33,n.12,p.1491-1486. Apud VASCONCELOS, Renata. op. cit. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_7d064c8b4783ac6ef63cfdd26b160501
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_7d064c8b4783ac6ef63cfdd26b160501
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parlamentar Erika Kokay (PT/DF) propôs Projeto de Lei41 a fim 

de obrigar as empresas contratadas pela administração pública 

para os serviços de limpeza de ruas e coleta de lixo a prover ho-

rário e local específicos para que seus trabalhadores façam suas 

refeições. A referida parlamentar pontuou, para justificar a sua 

proposta de lei, que vários são os fatores que tornam penoso o 

labor dos garis, citando, dentre eles, o contato com o lixo conta-

minado e de cheiro desagradável, bem como o irregular trans-

porte pendurado nos estribos dos caminhões, além da exposição 

diária ao sol e estresse ocasionado pela própria dinâmica do tra-

balho, convocando, assim, os parlamentares a se atentarem para 

tão importante temática. 

Há ainda uma série de outras normas regulamentadoras 

que disciplinam sobre as condições de saúde e segurança dos 

trabalhadores, como as NR1, NR5, NR6, NR15, NR17, NR21, 

que, embora devam contemplar o trabalho dos garis de forma a 

reduzir os riscos inerentes a esta profissão, raramente são obser-

vadas pelas empresas coletoras de lixo, acarretando, deste modo, 

danos à saúde do trabalhador além de um desamparo legal a di-

reitos fundamentais imprescindíveis ao gari42. 

Outra opção para implementar melhoria nas condições 

de trabalho dos garis seria investir em ecoinovação e ecodesign, 

buscando implementação de tecnologias que concretizem uma 

melhor humanização e racionalidade na organização do trabalho 

e/ou na efetividade dos serviços à população em geral. A adoção 

de compliance trabalhista, também conhecido como “Programa 

de conformidade”, mostra-se uma outra possível solução para 

melhoria das condições de trabalho destes garis, considerando 

que tal instituto funciona como uma auditoria que verificará 

 
41 BRASIL. Projeto de Lei nº 5649-A de 2013, que acrescenta artigo à Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
42 CAMPOS, Darlene Freire. A profissão gari à luz dos direitos sociais do trabalho e 
das políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Revista de Direito UNIFACEX, 
v. 6, n. 1, p. 1-19, 2015. Disponível em: https://periodicos.unifacex.com.br/direito/ar-
ticle/download/689/245. Acesso em: 25 de abril 2019. Acesso em: 25 de abril 2019. 
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possíveis irregularidades e indicará correções, bem como suge-

rirá a promoção de boas práticas na empresa. 

A realização de campanhas de educação ambiental, de-

mostrando para a população a relevância da varrição de vias e o 

trabalho do gari para a promoção da saúde pública, e incenti-

vando o descarte de resíduos sólidos de forma mais adequada, 

sobretudo no que concerne ao descarte de materiais perfuro cor-

tantes e materiais infectocontagiosos, mostra-se também impres-

cindível para reduzir os riscos de acidentes e contração de doen-

ças no labor. 

Assim, imprescindível a adoção de políticas públicas efi-

cazes na implementação de melhores condições de trabalho aos 

coletores, bem como mostra-se imprescindível a implementação 

de uma legislação específica que tutele os direitos do trabalho 

dos coletores de lixo, lhes assegurando condições dignas de la-

bor, atentando-se para a efetivação de boas condições de saúde, 

higiene e segurança no exercício da profissão, como acesso a 

banheiros públicos, água potável, refeitórios e proibição ou, ao 

menos, regulamentação das condições que autorizariam os garis 

a serem conduzidos na parte traseira dos caminhões, os estribos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Apesar da Constituição da República Federativa do Bra-

sil de 1988 trazer, dentre seus pilares, a dignidade da pessoa hu-

mana e a valorização do trabalho, depreende-se que as normas 

regulamentadoras que disciplinam as condições de saúde e se-

gurança dos trabalhadores, bem como o Código de Trânsito Bra-

sileiro, que regulamenta o transporte de passageiros, raramente 

são observados pelas empresas coletoras de lixo, acarretando, 

deste modo, danos à saúde física e psíquica do trabalhador. 

Há ainda uma carência de políticas públicas efetivas que 

implementem condições mínimas de trabalho digno aos profis-

sionais de coleta de lixo (garis) e ainda há uma desvalorização 
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destes profissionais pela sociedade, acarretando, assim, a invisi-

bilidade social destes. 

Já os magistrados, que tem o dever de interpretar as nor-

mas em conformidade com a Carta Magna, divergem muito na 

aplicação e interpretação das normas regulamentadoras que dis-

ciplinam as condições de saúde e segurança dos trabalhadores, 

bem como o Código de Trânsito Brasileiro, ora interpretando 

que são aplicáveis aos coletores de lixo, e ora interpretando pela 

sua inaplicabilidade aos garis, em face das peculiaridades da 

profissão. Tal divergência jurisprudencial apenas legitima as 

precárias condições de trabalho a que os garis são expostos, em 

detrimento da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa 

humana. 

Assim, necessário se implementar políticas públicas, 

como realização de campanhas acerca do descarte de lixo, bem 

como implementar, nas empresas, tecnologias pautadas em 

ecoinovação e ecodesign que busquem melhorar as condições do 

trabalho dos coletores de lixo, lhes assegurando condições dig-

nas de labor, atentando-se para a efetivação de boas condições 

de saúde, higiene e segurança no exercício da profissão, como 

acesso a banheiros públicos, água potável, refeitórios e proibição 

ou, ao menos, regulamentação das condições que autorizariam 

os garis a serem conduzidos na parte traseira dos caminhões, os 

estribos. 

Por fim, a jurisprudência pátria necessita realizar a apli-

cação e a interpretação das legislações infraconstitucionais 

(como as normas regulamentadoras da portaria nº3.214/78 do 

MTE, bem como do Código de Trânsito Brasileiro) em confor-

midade com a Constituição Federal, de modo a proporcionar a 

máxima efetividade aos direitos fundamentais dos profissionais 

que desempenham tão importante e imprescindível mister para 

a sociedade. 
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