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DECISÃO DO STF
COMENTADA

Período: de 30 de abril de 2019

Breves comentários à decisão do STF sobre o
adicional de insalubridadee o trabalho da mulher.

Com fundamento no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.868, de 1999, e no artigo 21, inciso V, do 
Regimento Interno do STF, o Min. Alexandre de Moraes concedeu medida cautelar para 
suspender a eficácia da expressão, “quando apresentar atestado de saúde emitido por 
médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento”, contida nos incisos II e III 
do artigo 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inseridos pelo artigo 1º da Lei 
nº 13.467, de 2017.
(STF. ADI 5938 MC/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em30.04.2019, não veiculado em 
Informativo)

Adicional de insalubridade.

A percepção de remuneração adicional para atividades perigosas e insalubres é uma garantia 
constitucional dos trabalhadores prevista no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição. Além de 
compensar a prestação de serviços em situação prejudicial ao empregado, a previsão do 
adicional serve como estímulo ao empregador para que suprima essas condições prejudiciais.

Nos moldes do artigo 189 da CLT, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua 
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à 
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente 
e do tempo de exposição aos seus efeitos. São agentes químicos, físicos ou biológicos que, 
com o tempo, se mostram prejudiciais aos trabalhadores a eles expostos (ex.: ruídos).

A obtenção do adicional de insalubridade depende, além da realização de perícia, na forma do 
artigo 195 da CLT, de que a atividade esteja incluída na relação oficial do Ministério do Trabalho 
e Emprego. 

Como é pago o adicional de insalubridade?

O adicional de insalubridade é pago na proporção de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por 
cento) e 10% (dez por cento), conforme a insalubridade seja classificada, respectivamente, em 
máxima, média ou mínima (CLT, art. 192). Segundo a CLT, a base de cálculo do adicional de 
insalubridade é o salário mínimo.

Contudo, sabe-se que, consoante a Súmula Vinculante nº 4, salvo nos casos previstos na 
Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 
vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Isso 
gerou um grave problema na Justiça do Trabalho, já que esse enunciado, ao mesmo tempo, 
não permitiria, a princípio, a aplicação da letra fria do artigo 192, tampouco que o Judiciário 
determinasse outra base de cálculo para o pagamento do adicional.
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Como forma de solucionar o problema, o TST passou a entender que, após a edição da Súmula 
Vinculante nº 4, até que se edite outra norma legal ou convencional, a base de cálculo do 
adicional de insalubridade deve ser o salário mínimo nacional (E-RR 77400-23.2008.5.03.0060, 
SBDI-I, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, j. em 11.9.2014 e veiculado no Informativo de 
Jurisprudência nº 85 do TST). Semelhante entendimento pode ser extraído da Súmula 24 do 
TRT da 9ª Região. 

Assim, a jurisprudência trabalhista considera que, para afastar o salário mínimo como base de 
cálculo do adicional de insalubridade, não existindo acordo ou convenção coletiva definindo 
base de incidência diversa, há necessidade de uma nova lei para fixar um patamar diverso. 
Enquanto não editada essa legislação, no entanto, não há como prejudicar o empregado, que 
permanecerá a ter direito à percepção do adicional de insalubridade calculado sobre o salário 
mínimo.

Por que o adicional de insalubridade é chamado de “salário-condição”?

A percepção dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, além de ser uma forma 
de compensar o desenvolvimento do trabalho em condições desfavoráveis, serve como um 
estímulo para que o empregador elimine os agentes insalubres e perigosas, para que não mais 
precise adimplir os adicionais. 

Por isso, diz-se que os adicionais de insalubridade e periculosidade são “salário-condição”, ou 
seja, seu pagamento depende da efetiva presença das situações que justifiquem seu pagamento. 

Desaparecendo a insalubridade e a periculosidade, não mais justifica-se a percepção desses 
valores pelo empregado. Observe que a eliminação dessas condições é benéfica ao empregado, 
que terá sua vida e sua saúde resguardada. Dessa forma, não há cogitar em ofensa ao princípio 
da irredutibilidade salarial quando, eliminada a insalubridade ou periculosidade, há supressão 
do pagamento do adicional.

O simples fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) justifica a supressão do 
pagamento do adicional de insalubridade?

NÃO! O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do 
pagamento do adicional de insalubridade, cabendo-lhe tomar as medidas que conduzam 
à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo dos 
equipamentos pelo empregado (Súmula 289 do TST). 

Nessa perspectiva, o descumprimento, pelo empregador, das normas de segurança e medicina 
do trabalho poderá implicar, além do pagamento de multa administrativa, na possibilidade 
de rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado (CLT, art. 483, alíneas “c” e “d”). 
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Por outro lado, caso o empregado recuse-se, injustificadamente, a utilizar os equipamentos de 
proteção individual (EPIs), caberá dispensa por justa causa, conforme artigo 158 da CLT.

Entendi. Mas tratando especificamente da decisão do STF, a gestante e a lactante podem 
trabalhar em ambientes insalubres?

A igualdade é, indubitavelmente, um dos princípios mais caros à Constituição, irradiando-se às 
mais variadas relações sociais, dentre elas, as de trabalho. Nesse sentido, a Constituição, em 
seu artigo 7°, inciso XXX, estabelece a proibição de diferença de salários, de exercício de funções 
e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A igualdade, porém, 
não pode ser óbice ao estabelecimento de diferenças justificáveis no tratamento das relações 
de emprego envolvendo mulheres, embasadas nas diferenças físicas e sociais do sexo feminino.

Não obstante, a Reforma Trabalhista impactou alguns pontos da legislação relativa à proteção 
do trabalho da mulher, dentre eles o trabalho da gestante e da lactante em ambientes insalubres.

Como?

Segundo o artigo 394 da CLT, mediante atestado médico, à mulher grávida é facultado romper 
o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à 
gestação. Isso permaneceu inalterado.

Outra opção à trabalhadora gestante é o afastamento, enquanto durar a gestação, de atividades, 
operações ou locais insalubres, exercendo suas atividades em local salubre. A nova legislação, 
no entanto, estabelece alguns requisitos para tanto.

Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a 
empregada deverá ser afastada: (a) de atividades consideradas insalubres em grau máximo, 
enquanto durar a gestação (veja: não há qualquer condicionante, devendo o afastamento 
ocorrer automaticamente); (b) de atividades consideradas insalubres em grau médio ou 
mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, 
que recomende o afastamento durante agestação (perceba: aqui, é necessária a apresentação 
de documento médico para o afastamento); e (c) atividades consideradas insalubres em 
qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da 
mulher, que recomende o afastamento durante a lactação (CLT, art. 394-A, com redação dada 
pela Lei nº 13.467, de 2017).

Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se 
a compensação, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de 
salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste serviço (CLT, art. 394-A, §2º, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
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Antes da Reforma Trabalhista Após a Reforma Trabalhista

Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante 
será afastada, enquanto durar a gestação e a 
lactação, de quaisquer atividades, operações 
ou locais insalubres, devendo exercer suas 
atividades em local salubre. 

Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, 
nesta incluído o valor do adicional de 
insalubridade, a empregada deverá ser 
afastada de:
I - atividades consideradas insalubres em 
grau máximo, enquanto durar a gestação;  
II - atividades consideradas insalubres em 
grau médio ou mínimo, quando apresentar 
atestado de saúde, emitido por médico 
de confiança da mulher, que recomende o 
afastamento durante a gestação;  
III - atividades consideradas insalubres em 
qualquer grau, quando apresentar atestado 
de saúde, emitido por médico de confiança 
da mulher, que recomende o afastamento 
durante a lactação.

(Sem correspondente)

§ 2o   Cabe à empresa pagar o adicional de 
insalubridade à gestante ou à lactante, 
efetivando-se a compensação, observado 
o disposto no art. 248 da Constituição 
Federal, por ocasião do recolhimento das 
contribuições incidentes sobre a folha de 
salários e demais rendimentos pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física 
que lhe preste serviço.

E essas alterações estão em conformidade com a Constituição?

Por entender que as modificações legislativas seriam contrárias à Constituição, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos propôs a ADI nº 5.938/DF no Supremo Tribunal 
Federal, alegando que o novo artigo 394-A da CLT vulneraria dispositivosconstitucionais sobre 
proteção à maternidade, à gestante, ao nascituro eao recém-nascido (CRFB, arts. 6º, 7º, XXXIII, 
196, 201, II, e 203, I); violaria a dignidade da pessoa humana e osvalores sociais do trabalho 
(CRFB, art. 1º, III e IV, da CF) e o objetivofundamental da República de erradicar a pobreza e 
reduzir asdesigualdades sociais e regionais (CRFB, art. 3º, III); desprestigiaria avalorização do 
trabalho humano e não asseguraria a existência digna (CRFB, art.170); afrontaria a ordem social 
brasileira e o primado do trabalho,bem-estar e justiça sociais (CRFB, art. 193); e vulneraria o direito 
ao meioambiente do trabalho equilibrado (CRFB, art. 225). Além dos preceitosconstitucionais 
citados, aponta violação do princípio da proibição doretrocesso social.
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E o STF concordou com esses argumentos?

SIM, com alguns. Na decisão da Medida Cautelar da ADI nº 5.938/DF, o Min. Alexandre de 
Moraes concedeu medida cautelar para suspender a eficácia da expressão, “quando apresentar 
atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento”, 
contida nos incisos II e III do artigo 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inseridos 
pelo artigo 1º da Lei nº 13.467, de 2017.

O Ministro Relator entendeu que, no caso analisado, estaria presente o fumus boni iuris, pois as 
normas impugnadas expõem as empregadas gestantes aatividades insalubres de grau médio 
ou mínimo e as empregadaslactantes a atividades insalubres de qualquer grau. Impõem, ainda, 
àsempregadas, o ônus de apresentar atestado de saúde, emitido por médicode confiança da 
mulher, que recomende o afastamento durante a gestaçãoou a lactação, como condição para o 
afastamento.

Ocorre que a proteção da mulher grávida ou da lactante emrelação ao trabalho insalubre, 
caracteriza-se como importante direitosocial instrumental protetivo tanto da mulher, quanto 
da criança.A proteção a maternidade e a integral proteção à criança são direitosirrenunciáveis 
e não podem ser afastados pelo desconhecimento,impossibilidade ou a própria negligência 
da gestante ou lactante emjuntar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar 
orecém-nascido. A novidade trazida pela Reforma Trabalhista, então, violaria o disposto nos 
artigos 6º, 7º, incisos XX e XXII, e 227 da Constituição.

Pontuou-se, também, que as novas normas da CLT contrariariam a jurisprudência do STF 
quanto à tutela dos direitos da empregada gestante e lactante, do nascituro e do recém-nascido 
lactente, em quaisquer situações de risco ou gravame à sua saúde e bem-estar.

O perigo da demora, por seu turno, estaria no fato de que a norma impugnada permitiria a 
exposição de empregadas grávidas e lactantes a trabalho em condições insalubres, o que deve 
ser obstado imediatamente.

E essa decisão é definitiva? Quais seus efeitos?

NÃO. A decisão foi prolatada em sede cautelar e, ainda, ad referendum do Plenário do STF, com 
fundamento no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.868, de 1999.

Porém, é importante destacar que “[a]s decisões liminares proferidas no processo constitucio-
nal objetivo produzem, assim como as decisões definitivas, eficácia contra todos(erga omnes) e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Públi-
ca. A determinação contida nessas decisões se torna obrigatória a partir da data da publicação 
da parte dispositiva no Diário Oficial da União (DOU)  e no Diário da Justiça da União (DJU) (Lei 
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9.868/1999, arts. 11 e 21, parágrafo único)” (NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucio-
nal. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 199). 

A decisão definitiva irá demorar para sair?

Acreditamos que NÃO, pois a ação direta de inconstitucionalidade está seguindo o rito abrevia-
do do artigo 12 da Lei nº 9.868, de 1999!

Para ficar bem informado e atualizado sobre a jurisprudência trabalhista, acompanhe nosso 
instagram @cliquettrabalhista e de nosso parceiro @ousesaber!


