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RESUMO 
 

A presente dissertação aborda a temática da possibilidade de cumulação dos adicionais 

de insalubridade e de periculosidade pelo empregado. Em primeiro, teceu-se 

considerações sobre o meio ambiente de trabalho e a moderna proteção jurídica conferida 

pela doutrina, e pela legislação nacional e internacional, à saúde do trabalhador. Depois, 

características dos adicionais foram descritas. A comprovação do direito ao percebimento 

simultâneo prosseguiu com pesquisa calcada no direito constitucional contemporâneo, na 

reinterpretação da legislação trabalhista vigente, em percepções doutrinárias e no exame 

do precedente que assentou o entendimento atual pelo Tribunal Superior do Trabalho. A 

fim de fortalecer a tese da aplicabilidade das Convenções Internacionais como Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, aprofundou-se quanto à sua recepção tanto pelo 

Direito Interno como pelo direito comparado. Ao final, evidenciou-se que os adicionais 

de remuneração são direitos humanos do trabalhador resguardados pelas normas 

constitucionais e pelas normas internacionais incorporadas ao ordenamento jurídico 

brasileiro. Conjuntamente ao meio ambiente de trabalho, saudável e seguro, os adicionais 

se interligam ao propósito fundamental de redução dos riscos inerentes ao trabalho e de 

concretização do ideal de justiça social. 

 

Palavras-chave: Adicionais de remuneração. Adicional de insalubridade. Adicional de 

periculosidade. Cumulação. Direitos humanos. Meio ambiente do trabalho. 
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This dissertation addresses the issue of the possibility of cumulation of the additional of 

insalubrity and hazardousness by the employee. Firstly, considerations were given to the 

working environment and the modern legal protection afforded by doctrine, and by 

national and international legislation, to the health of the worker. Then, characteristics of 

the additional were described. The confirmation of the right to simultaneous perception 

continued with research based on contemporary constitutional law, the reinterpretation of 

current labor legislation, doctrinal perceptions and the examination of the precedent that 

was based on the current understanding by the Superior Labor Court. In order to 

strengthen the thesis of the applicability of international conventions as international 

human rights treaties, its reception in both domestic law and comparative law has been 

deepened. In the end, it was evidenced that the additional remuneration are human rights 

of the worker safeguarded by the constitutional norms and the international norms 

incorporated to the Brazilian legal order. Together with the safe and healthy working 

environment, the additional ones interwine with the fundamental purpose of reducing the 

inherent risks of work and of realizing the ideal of social justice. 

 

Palavras-chave: Additional’s remuneration. Additional of insalubrity. Additional of 

hazardousness. Cumulation. Human rights. Work environment. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo visa, fundamentalmente, confirmar a possibilidade de cumulação 

dos adicionais de insalubridade e de periculosidade pelo empregado mediante enfoque 

reinterpretativo do ordenamento jurídico brasileiro e respaldando-se na moderna doutrina 

trabalhista-constitucional. 

O percebimento cumulativo dos referidos adicionais de remuneração é 

vedado pelo artigo 193, § 2º, da CLT e, nesse sentido, também é a atual e iterativa 

jurisprudência do TST. Não obstante, esta regra de Direito Interno, pretérita à 

Constituição Federal de 1988, não mais se sustenta sob um olhar constitucional moderno 

e também frente ao contexto propagado pelas Convenções Internacionais n. 148, 155 e 

161, da OIT, na medida em que a exposição simultânea a ambientes insalubres e/ou 

perigosos agrava a condição de risco do empregado e não está mais adequada à realidade 

hodierna do país (no que tange ao vasto campo de proteção jurídica demandado à saúde 

do trabalhador). 

Em um momento conturbado por fortes alterações empreendidas junto ao 

Direito Material do Trabalho no cenário juslaboral pátrio, foi inevitável interligar a 

questão de fundo ao Direito Constitucional contemporâneo, ao Direito Ambiental do 

Trabalho, ao Direito Internacional do Trabalho e ao Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, sob um enfoque multidisciplinar, porquanto se avançou em questões de 

prevalência das normas constitucionais e internacionais favoráveis à dignidade do ser 

humano trabalhador, e outras decorrentes da relação laboral jurídico-contratual. 

Para oferecer à comunidade jurídica um posicionamento consistente à 

melhoria social e à justa retribuição ao trabalhador estabeleceu-se, como objetivo geral, 

a impossibilidade de renúncia de direitos sociais e humanos do trabalhador em condições 

de maior risco à saúde bem assim demonstrar que no conflito entre o Direito Interno e 

normas internacionais de direitos humanos esta última prevalece como melhor critério de 

interpretação em busca de um meio ambiente do trabalho mais seguro. 

Comprimindo este objetivo geral, delinearam-se, nesse percurso, os seguintes 

objetivos específicos: conferir o revestimento jurídico mais moderno dado ao meio 

ambiente do trabalho e à saúde do trabalhador; apontar evidências que demonstrem o 

retrato atual da saúde do trabalhador e a necessidade de revisão de critérios a favor de 

maior segurança laboral; revisar os elementares princípios juslaborais protetivos, a ordem 
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constitucional sob uma perspectiva mais moderna e o contexto jurídico em que a norma 

restritiva sistematicamente foi inserida (CLT); explorar a questão da hierarquia dos 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos no plano jurídico brasileiro, e também no 

direito comparado. 

Para melhor assimilar estes objetivos almejados desenvolveu-se metodologia 

qualitativa, com pesquisa teórico-bibliográfica e também documental-informativa. A 

estrutura de raciocínio adotada foi a dedutiva. Por meio destes enfoques conseguiu-se 

imprimir um viés crítico e também multidisciplinar em relação à manutenção de normas 

incompatíveis com a realidade jurídico-atual do país. 

No primeiro capítulo, descrito como “O meio ambiente do trabalho, saudável 

e seguro, e o moderno revestimento jurídico conferido à saúde do trabalhador”, enfatizou-

se a maior proteção conferida pelo cenário jurídico, brasileiro e internacional, à saúde e 

ao meio ambiente do trabalho saudável e equilibrado como garantias indissociáveis do 

trabalhador maior exposto a acidentes e a moléstias de natureza ocupacional. 

No capítulo segundo, intitulado “A proteção jurídica conferida aos adicionais 

para as atividades insalubres e perigosas como direitos acumuláveis”, inicialmente se 

procurou conceituar, caracterizar e distinguir os adicionais de remuneração para que se 

pudessem clarificar aspectos afetos à compreensão da polêmica a respeito da cumulação.  

O próximo passo foi identificar a base principiológica condutora do trilho da 

cumulação e balizadora dos limites normativos ao direito positivo. Em seguida, por meio 

de hermenêutica jurídica procedeu-se ao reexame do sistema constitucional e celetista 

brasileiro, e, ainda, levantamento bibliográfico ratificando a desarmonia da regra 

impeditiva à cumulação dos adicionais remuneratórios em foco.  

Ao final deste capítulo, anotaram-se as principais decisões que 

impulsionaram o conhecimento da matéria pela Subseção de Dissídios Individuais I e 

também os detalhes dos julgamentos mais importantes proferidos por aquela Corte 

Superior. Ademais, sobre a instauração do Incidente de Julgamento de Recurso Repetitivo 

(IRR) pelo TST para rever a questão, foram abordados aspectos que dizem respeito ao 

andamento e percurso deste procedimento e, por último, destinou-se a demonstrar os 

Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional que adotam esta mesma linha de 

raciocínio (pelo pagamento dos direitos sociais proveniente do labor simultâneo em 

condições laborais insalubres e/ou perigosas).  
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No terceiro capítulo, denominado “A aplicabilidade dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos na ótica da cumulação dos adicionais de 

insalubridade de periculosidade”, discorreu-se sobre a hierarquia das Convenções 

Internacionais como Tratados de Direitos Humanos na ordem jurídica brasileira, as 

obrigações geradas pelo Estado brasileiro quanto ao cumprimento do regramento 

internacional no plano interno, o reconhecimento dos adicionais como direitos sociais 

humanos, e a recepção dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos à luz do direito 

comparado. 

Ao final, enalteceu-se o princípio internacional pro homine como uma espécie 

de solução de conflitos via comunicação, harmonização ou coordenação entre as fontes 

de direito, viabilizando o cabimento irrestrito dos adicionais e amplificando, por meio de 

um diálogo, os direitos fundamentais da pessoa humana no âmbito da ordem jurídica 

nacional. 

O trabalho foi complementado, ainda, com quatro documentos anexos 

contendo o conteúdo das Convenções Internacionais em discussão (visto que no corpo da 

pesquisa foram identificadas apenas as cláusulas pertinentes ao contexto da cumulação) 

bem como o inteiro teor do principal Projeto de Lei que tramita perante o Congresso 

Nacional pelo direito ao recebimento concomitante dos adicionais. 
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1 O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, SAUDÁVEL E SEGURO, E 

O MODERNO REVESTIMENTO JURÍDICO CONFERIDO À 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

O meio ambiente do trabalho tem sido reavaliado, juridicamente, sob um 

olhar mais protetivo, constitucionalmente falando, e também através de diretrizes 

emanadas de normas internacionais. Essa renovação jurídica decorre de maturidade 

democrática e vem sendo patrocinada pela moderna doutrina trabalhista no sentido de 

enaltecimento dos direitos do cidadão-trabalhador em termos de prevenção e precaução 

quanto aos riscos sobrevindos do processo de produção. Sob o lumiar de uma 

interpretação mais compatível com objetivos fundamentais e com o fito de se 

promoverem adequadas melhorias sociais, no que se refere à valorização do trabalho 

humano - sobretudo em tempos de flexibilizações e desregulamentações1 - soa 

indispensável o estudo sobre o meio ambiente do trabalho que se propaga pela redução 

de riscos laborais e pela proteção do ambiente laboral em todos os seus aspectos. 

    

1.1 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

 

O empregado inserido em ambiente insalubre ou perigoso está 

excessivamente exposto a acentuados riscos laborais e consequências danosas à sua saúde 

e à sua vida podem surgir em decorrência desse cenário, mesmo em face dos avanços 

tecnológicos desenvolvidos pelos meios de produção nos últimos tempos. Significativo 

impulso em segurança e medicina do trabalho se deu com a Organização Internacional do 

Trabalho, criada em 1919, quando, de um modo geral, através da elaboração das normas 

internacionais incitou a busca pela saúde ocupacional não apenas de forma posterior ao 

acometimento de patologias de natureza laboral ou após acidentes de trabalho, mas em 

uma iniciativa voltada a fomentar e prevenir a exposição do trabalhador, em termos de 

riscos ocupacionais2. 

                                                 

 
1 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 6. ed. São Paulo: LTr, 

2011. p. 47. Nesse sentido, ainda, o posicionamento de Maurício Godinho Delgado. In: DELGADO, 

Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 16. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2017. p. 70. 
2 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 11. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: MÉTODO, 2015. p. 

17. 
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O meio ambiente do trabalho se relaciona direta e imediatamente com a 

pessoa do trabalhador no seu cotidiano laboral3. Entender melhor esse complexo conceito 

jurídico (1.1.1) e o seu abrigo normativo (1.1.2) significa seguir o caminho da 

desconstrução de paradigmas de precarização e redução de direitos trabalhistas em 

ambiente laborais de risco ao ser humano. 

 

1.1.1 CONCEITO 

 

O meio ambiente do trabalho, artificialmente construído ou não, é uma 

espécie do meio ambiente (lato sensu) onde se executam as atividades laborais podendo 

tal se efetivar em local externo ou interno. Esse espaço, que pode ser físico ou virtual ao 

qual o trabalhador está inserido, compreende desde o ar que se respira, a força física ou 

intelectual empreendida, as condições ambientais, enfim tudo o que possa realmente 

intervir ou afetar, direta ou indiretamente, a saúde e a vida do capital humano produtivo. 

Raimundo Simão de Melo descreve como sendo o local, os instrumentos de 

trabalho, o modo da execução das tarefas, os procedimentos de como o trabalhador é 

tratado pelo empregador ou pelo tomador de serviço, e até mesmo pelos próprios colegas 

de trabalho4. E afirma ainda que o meio ambiente de trabalho adequado e seguro é um 

dos mais importantes e fundamentais direitos do cidadão trabalhador, o qual, se violado, 

acarreta ofensa a toda a sociedade que custeia a Previdência Social (e a inatividade deste 

mesmo trabalhador).5 

Marcelo Abelha Rodrigues adverte, igualmente, que não existe um meio 

ambiente do trabalho e outro fora do local de trabalho, vale dizer, ele é uma expressão 

unívoca e significa muito mais do que simples entorno6. O universo laboral, portanto, não 

é somente aquele estritamente circunscrito ao espaço físico, quando se trata de meio 

ambiente laboral, mas todo o plexo de relações humanas desenvolvido, a forma e a 

condução da organização do trabalho, sua duração, os ritmos, os turnos, os critérios de 

                                                 

 
3 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador : 

responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de uma chance. 

5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 28. 
4 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 29. 
5 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 30-31. 
6 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. 3. ed. São Paulo: 2016. p. 118. 
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remuneração, as possibilidades de progressão, o “clima” organizacional, a satisfação dos 

trabalhadores etc.7 

A redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde de 

higiene e segurança é interesse de toda a sociedade internacional e essa proteção deve ser 

fortalecida quando o meio ambiente de trabalho prejudicial implica acentuada zona de 

malefícios ao empregado8. O direito à saúde e à segurança no trabalho, consubstanciado 

por um meio ambiente do trabalho saudável e seguro, é um direito fundamental do 

trabalhador9 e a ideia de se viver em um ambiente saudável faz com que o meio ambiente 

do trabalho seja protegido e também ser compreendido dentro da larga escala que compõe 

os direitos humanos10.  

Gustavo Filipe Barbosa Garcia descreve que o meio ambiente do trabalho é 

espécie do meio ambiente como um todo e está elencado no rol dos direitos humanos 

fundamentais, inclusive por ter como escopo o respeito à dignidade da pessoa humana11. 

Com efeito, é inegável que os infortúnios que expõem os trabalhadores a 

perigo manifesto ocorrem e decorrem de um problema ocorrido por inobservância de um 

meio ambiente de trabalho seguro. Ou seja, milhares de trabalhadores sofrem lesões 

irreversíveis em razão de descumprimentos das normas de saúde e de segurança do 

trabalho12.  E quando o ambiente laboral está mais sobrecarregado com agentes nocivos 

ao trabalhador, predominam-se altos interesses sociais e subsistem normas cogentes de 

ordem pública que prevalecem sobre interesses menores e individuais. 

A propagação de múltiplas doenças ocupacionais e acidentes de trabalho 

reforça a necessidade de se imprimir novos padrões e superações ao sistema anterior que 

não mais se adequa às expectativas eficazes de proteção no trabalho. Passou-se a um novo 

estágio, o de uma necessidade de reeducação jurídico-ambiental13 e de consciência social 

                                                 

 
7 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 74. 
8 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Introdução ao estudo do direito : teoria geral do direito. 3. ed. rev. 

e atual. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: MÉTODO, 2015. p. 185. 
9 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017. p. 69. 
10 SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental : constituição, 

direitos fundamentais e proteção do ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 49. 
11 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. 10. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016. p. 1.168-1.169. 
12 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 71. 
13 Segundo os autores Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fernsterseifer, não obstante as diferenças entre os 

diversos sistemas jurídicos estatais e suas Constituições, a proteção ao meio ambiente passou a ser 

compreendida em vários ordenamentos-constitucionais, em alguns deles, inclusive, evoluiu-se para 
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a todos os envolvidos no processo de produção, porque os altos níveis de produção têm 

exigido bastante da classe trabalhadora14 e excessos de ocorrências ocupacionais 

continuam sendo experimentados em larga escala, principalmente em setores ainda muito 

precários, como na construção civil15. 

Além disso, ações de conscientização ambiental empreendidas também 

devem ser disseminadas, sobretudo diante de problemas atuais advindos do crescimento 

caótico das atividades industriais, do consumismo desenfreado e da filosofia imediatista 

de desenvolvimento a qualquer preço.16 

A proteção ao emprego de qualidade e também ao trabalhador comporta o 

respeito ao meio ambiente saudável do trabalho e, para que a realidade efetivamente se 

consolide em um trabalho salubre, saudável, digno e íntegro, esse panorama não pode se 

limitar a local, endereço, tipo de serviço, ferramentas, instrumentos de trabalho, forma de 

execução de tarefas, mas sim alcançar o conjunto desses fatores com o desígnio de se 

imprimir melhoria geral da condição social.17 

O dinamismo laboral que se passa nesses tempos implica a adoção de medidas 

que gerem maior eficácia a esse local de direitos onde se opera atividade econômica18. 

Promover o meio ambiente do trabalho seguro é, por conseguinte, desenvolver esse 

espaço de melhoria social à pessoa humana do trabalhador, colocando-o no topo do 

Estado Democrático de Direito19 não somente pelo fato de na maioria das vezes ser 

hipossuficiente ou vulnerável, economicamente falando, mas por ser ele parte de uma 

relação desigual de poder e que necessariamente precisa de maior amparo20. 

                                                 

 
consagrar o direito do indivíduo e da coletividade a viver um ambiente equilibrado, seguro e saudável, a 

exemplo das Constituições Portuguesa, Brasileira e Sul-Africana. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 

FERNSTERSEIFER, Tiago. Op. cit. p. 33. 
14 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 72. 
15 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 100. 
16 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 1.199. 
17 CASSAR, Vólia Bomfim. Op. cit. p. 977.  
18 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 49. 
19 Nesse sentido: “... o conceito inovador e singular do novo constitucionalismo humanista e social de 

Estado Democrático de Direito sintetiza-se na natureza, nos objetivos e nesta nova matriz constitucional 

com respeito à estruturação da sociedade política e da sociedade civil”. In: DELGADO, Maurício Godinho; 

DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil : com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 

São Paulo: LTr, 2017. p. 27 
20 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 38. 
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Compreender o meio ambiente de trabalho é, por conseguinte, aprofundar-se 

nesse espectro de harmonização de normas e fatores que propiciam a construção de uma 

sociedade conscientemente mais organizada e equilibrada. É inaceitável, hoje em dia, não 

se reconhecer o direito fundamental ao meio ambiente do trabalho seguro, pois é nele que 

o trabalhador se desenvolve, social e economicamente, como também é em decorrência 

dele que pode adoecer e perder a sua própria vida.21 

As normas jurídicas que implementem políticas ou medidas de proteção à 

saúde e à segurança do trabalhador, com redução dos riscos inerentes ao trabalho, 

qualificam-se como normas imperativas que impossibilitam sua flexibilização ou 

impedem sua supressão por atos de renúncia22. Nesse espírito, é preciso destacar os 

principais pontos do arcabouço legislativo de proteção laboral do meio ambiente do 

trabalho e continuar caminhando focado nesse horizonte não só eminentemente de direito, 

mas também, como visto, humanitário23. 

 

1.1.2 EMBASAMENTO LEGAL 

 

A defesa do meio ambiente do trabalho, conforme conceituação 

anteriormente apresentada, está relacionada com a qualidade de vida dos trabalhadores e 

deve oferecer a estes condições mínimas de dignidade. Diferentes fontes normativas do 

direito interno reconhecem essa proteção jurídica ao meio ambiente do trabalho. Antes 

mesmo da atual ordem constitucional, que muito se preocupou juridicamente em compor 

uma roupagem especial ao meio ambiente do trabalho, outros mecanismos legais já 

contribuíam para essa normatização protecionista. 

O primeiro grande eixo de partida que se pode dizer foi a Lei n. 6.93824, de 

31 de agosto de 1981). Através dela, o meio ambiente já era compreendido como um 

conjunto de fatores, condições, legislação, influências e interações de ordens física, 

química e/ou biológica, sobre o qual se permite abrigar e reger a vida em todas as suas 

                                                 

 
21 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 101. 
22 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit. p. 80. 
23 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 77. 
24 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso: 13 out. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm
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formas (art. 3º, I25). O objetivo desta legislação de política pública, inclusive, foi o de 

compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do 

meio ambiente e do equilíbrio ecológico (art. 4º, I26).27 

Depois disso, o Brasil firmou o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, ratificado pelo Decreto Legislativo n. 22628, de 

12 de dezembro de 1991, promulgado pelo Decreto n. 59229, de 6 de dezembro de 1992. 

No artigo 6º30, o Direito do Trabalho é reconhecido como aquele em que a pessoa tem a 

possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, 

sobre o qual devem ser tomadas as medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. 

No artigo 7º31 também se previu o direito de toda pessoa gozar de condições de trabalho 

justas e favoráveis como remuneração que proporcione a todos os trabalhadores um 

salario equitativo (alínea “a”), uma existência decente (alínea “b”), bem assim segurança 

e higiene no trabalho (alínea “c”). Por fim, no artigo 1232, reconheceu-se o direito de a 

                                                 

 
25 Cf. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981: “Art. 3º: 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; [...].”. 
26 Cf. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981: “Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico; [...].”. 
27 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. cit. p. 60.  
28 BRASIL. Decreto Legislativo n. 226, de 12 de dezembro de 1991. Aprova os textos do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, ambos aprovados, junto com o Protocolo Facultativo relativo a esse último pacto, na XXI 

Sessão (1966) da Assembleia-Geral das Nações Unidas. Disponível em: 

 <http://www2.camara.leg.br/legIn/fed/decleg/1991/decretolegislativo-226-12-dezembro-1991-358251-

publicacaoorigInal-1-pl.html>. Acesso: 3 jan. 2018. 
29 BRASIL. Decreto n. 592, de 6 de dezembro de 1992.  

Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação. Disponível em: 

 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso: 3 jan. 2018. 
30 Cf. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: “Art. 6º. 1. Os Estados Partes do 

presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a 

possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas 

apropriadas para salvaguardar esse direito. [...].”. 
31 Cf. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: “Art. 7º. Os Estados Partes do 

presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, 

que assegurem especialmente: a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores: 

a) Um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção; 

em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos homens e 

perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual; b) Uma existência decente para eles e suas 

famílias, em conformidade com as disposições do presente Pacto; c) A segurança e a higiene no trabalho; 

[...].”. 
32 Cf. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: “Art. 12º. 1. Os Estados Partes 

do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde 

física e mental. 2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim de 

assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar: [...] 

b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; c) A prevenção e o 

tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas 
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pessoa desfrutar do seu mais elevado nível possível de saúde física e mental (item “1”), 

assegurando-se a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente 

(alínea “b”), a prevenção e o tratamento de doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais 

e outras (alínea “c) e a criação de condições que assegurem a todos assistência médica e 

serviços médicos em caso de enfermidade (alínea “d”).33 

Com a Constituição Federal de 1988, o respaldo à proteção do meio ambiente 

do trabalho foi amplificado34. No artigo 170, caput e VI35, que estabelece a ordem 

econômica, preconizou-se a valorização do trabalho humano, assegurando-se a todos 

existência digna conforme os ditames da justiça social, observado o princípio da defesa 

do meio ambiente36. No artigo 20037, que trata da saúde em geral, disciplinou-se como 

regra que o sistema único de saúde deve colaborar pela proteção do meio ambiente do 

trabalho. No artigo 225, caput38, emitiu-se imperativo de que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à 

qualidade de vida, sendo dever do Estado defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações39. Essa segurança jurídica posta pela Carta Constitucional se harmoniza 

com o objetivo fundamental republicano de que a proteção ambiental, inclusive a de 

ordem laboral, é resultado de um processo complexo e constante por uma sociedade justa, 

solidária e redutora de desigualdades sociais40. 

                                                 

 
doenças; d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso 

de enfermidade”. 
33 MARTINS, Sérgio Pinto. Direitos fundamentais trabalhistas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 25. 
34 GARCIA, Leonardo de Medeiros (Coord.). Direito ambiental. 3. ed. Salvador: JUSPODIVM, 2015. p. 

232. 
35 Cf. Constituição Federal: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: [...]; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; [...].”. In: BRASIL. Constituição Federal da República, promulgada em 5 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso: 

20 mai. 2017. 
36 LENZA, Pedro. Op. cit. p. 1.200. 
37 Cf. Constituição Federal: “Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei: [...]; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”. 
38 Cf. Constituição Federal: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”. 
39 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. cit. p. 98. 
40 A esse respeito, Marcelo Abelha Rodrigues ensina ser este o caráter eminentemente solidário e 

participativo que decorre de toda a coletividade pela defesa do meio ambiente. In: RODRIGUES, Marcelo 

Abelha. Op. cit. p. 100. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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É importante apontar que a Carta Magna, quando se utilizou da terminologia 

“meio ambiente do trabalho” não limitou a proteção ambiental trabalhista às relações de 

caráter unicamente empregatício. O núcleo desta acepção está lastreado na promoção da 

salubridade e da incolumidade do trabalhador, independentemente da atividade ou lugar 

que a exerça. Assim, aquelas categorias de trabalho não empregatícias, como os 

vendedores autônomos, os trabalhadores avulsos, os servidores públicos estatutários, 

dentre outros, também são alcançados por este abrigo constitucional.41 

Sobre a normatização do meio ambiente de trabalho ainda se pode apontar 

um terceiro momento relevante que se concretizou com o advento da Lei n. 9.79542, de 

27 de abril de 1999. Este Diploma legal dispôs sobre a educação ambiental e instituiu a 

Política Nacional de Educação Ambiental. Existem várias informações salutares nesta 

legislação a começar quando descreve ser educação ambiental os processos pelos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente como bem de uso 

comum do povo e essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade (artigo 1o43). A 

educação ambiental deve estar conectada de forma articulada em todos os segmentos da 

sociedade e têm entre os seus princípios básicos o enfoque humanista, holístico, 

democrático e participativo (art. 4o, I44), vinculando-se entre a ética, a educação, o 

trabalho e as práticas sociais (art. 4o, IV45), considerando meio ambiente em sua totalidade 

(art. 4o, II46) e em permanente avaliação crítica do processo educativo (art. 4o, VI47), 

reconhecendo e respeitando à pluralidade e à diversidade individual e cultural (art. 4o, 

                                                 

 
41 GARCIA, Leonardo de Medeiros (Coord.). Op. cit. p. 234. 
42 BRASIL. Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: 

 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm>. Acesso: 31 dez. 2017. 
43 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 1o. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade”. 
44 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 4o. São princípios básicos da educação ambiental: I - o enfoque humanista, 

holístico, democrático e participativo; [...].”. 
45 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 4o. São princípios básicos da educação ambiental: [...]; IV - a vinculação entre 

a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; [...].”. 
46 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 4º . São princípios básicos da educação ambiental: [...]; II - a concepção do 

meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico 

e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; [...].”. 
47 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 4º. São princípios básicos da educação ambiental: [...]; VI - a permanente 

avaliação crítica do processo educativo; [...].”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm
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VIII48). De seus objetivos fundamentais, a educação ambiental promove o 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas mais 

complexas relações envolvendo múltiplos aspectos que compõem a proteção social (art. 

5o, I49); o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social (art. 5o, III50); o incentivo à participação individual e coletiva, 

permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-

se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania 

(art. 5o, IV51); o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro 

e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 

equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, 

justiça social, responsabilidade e sustentabilidade (art. 5o, V52); o fortalecimento da 

cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro 

da humanidade (art. 5o, VII53). 

A proteção jurídica do meio ambiente do trabalho decorre não somente da 

Constituição Federal e das Leis de Políticas Nacionais sobreditas, mas também por outras 

fontes de direito, como a CLT5455, as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria 

                                                 

 
48 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 4º. São princípios básicos da educação ambiental: [...]; VIII - o reconhecimento 

e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.”. 
49 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 5º. São objetivos fundamentais da educação ambiental: I - o desenvolvimento 

de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

[...].”. 
50 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 5º. São objetivos fundamentais da educação ambiental: [...]; III - o estímulo e 

o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; [...].”. 
51 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 5º. São objetivos fundamentais da educação ambiental: [...]; IV - o incentivo à 

participação Individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio 

ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 

cidadania; [...].”. 
52 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 5º. São objetivos fundamentais da educação ambiental: [...]; V - o estímulo à 

cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção 

de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 

solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; [...].”. 
53 Cf. Lei n. 9.795/99: “Art. 5º. São objetivos fundamentais da educação ambiental: [...]; VII - o 

fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro 

da humanidade.”. 
54 BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso: 3 jan. 2018. 
55 Especificamente em relação aos ditames conectados da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, estes 

serão objeto de maior detalhamento no Capítulo “2” da presente pesquisa.  
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n. 3.21456, de 8 de junho de 1978, os acordos e convenções coletivas de trabalho57, as 

sentenças normativas proferidas pela Justiça do Trabalho em dissídios coletivos, as 

Convenções da OIT e os Tratados Internacionais, sobretudo os que versem sobre Direitos 

Humanos, o Código Penal, o Código Ambiental e outras leis esparsas (cujas questões 

estão afetas à parte criminal e no que se refere aos crimes ambientais)58. 

No geral, mesmo com a existência de múltiplos regramentos que desvelam 

toda essa engrenagem do meio ambiente do trabalho este se movimenta dinamicamente, 

a todo instante, alterando seus cenários59. Como fruto disso, o meio ambiente do trabalho 

seguro precisa ser inferido muito mais além do pouco que a norma jurídica consegue 

expressar ao seu destinatário. Ao se falar de trabalho seguro, é preciso passar ao 

empregador essa noção de que a redução de riscos laborais transpassa o que a própria lei 

quer dizer e se conjuga com vários outros elementos protetivos existentes e essenciais 

para a qualidade de vida do ser humano. 

Nesse passo, a proteção do meio ambiente do trabalho advém da necessidade 

de se preservar a vida e a saúde da pessoa em seu ambiente de labor, estando, desta forma, 

o seu conceito, objetivo e contexto normativo diretamente relacionados à saúde humana, 

em diferentes aspectos, que serão trabalhados a seguir. 

 

 

 

 

1.2 DIREITO À SAÚDE 

 

                                                 

 
56 BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO. Portaria n. 3.214, de 08 de junho de 1978.  Aprova as 

Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas 

à Segurança e Medicina do Trabalho. Disponível em: 

 <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/839945.pdf>. Acesso: 31 dez. 2017. 
57 Vale lembrar que a prevalência do negociado sobre o legislado, no entanto, não se aplica a assuntos 

ligados a segurança e medicina do trabalho, núcleo protegido pelo meio ambiente do trabalho seguro, 

quando prejudiciais ao empregado, isto é, somente benefícios implementados a favor do trabalhador podem 

ser objeto de composição pela via coletiva. 
58 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 35. 
59 O meio ambiente de trabalho deve ser ecologicamente equilibrado, equilíbrio que precisa ser defendido 

e preservado. In: MACHADO, Costa (Org.); ZAINAGHI, Domingos Sávio (Coord.). CLT interpretada: 

artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 8. ed. Barueri: Manole, 2017. p. 161. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/839945.pdf
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e o 

Estado e o empregador, no âmbito juslaboral, devem prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício mediante fiscalização e controle direto e eficiente60. 

A saúde, como um direito natural de todos os trabalhadores, em todos os 

tempos e lugares, é algo imanente à dignidade essencial e existencial61. A proteção de 

direitos fundamentais, dentre eles o da saúde, consiste o núcleo essencial da dignidade da 

pessoa humana62, possível onde estiver assegurado um mínimo em segurança jurídica. 

Não resulta apenas de uma proteção em face de atos de cunho retroativo, mas também de 

proteção contra medidas retrocessivas prejudiciais63. 

O valor da dignidade da pessoa humana e a importância dos direitos e 

garantias fundamentais constituem o norte das exigências de justiça e dos padrões éticos, 

conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro64. E quando se fala em 

meio ambiente de trabalho, panorama este que leva à lembrança imediatamente os 

ambientes de severos riscos ao trabalhador, deve-se pensar antes mesmo de sua ocorrência 

os sofrimentos de que atividades mais pesadas podem gerar, às vezes de modo imediato 

e previsível, outras vezes com efeitos gerados tempos depois. Não é demais pensar na 

quantidade de profissões e de grupos típicos que se aventuram em ambientes insalubres 

e perigosos. Poder-se-ia citar centenas ou milhares de funções que se submetem a esse 

tipo de exposição, desde mineiros (em subsolos) a aeronautas (no espaço aéreo). 

A saúde, portanto, está umbilicalmente jungida a vários princípios inerentes 

ao indivíduo, porquanto esta se revela essencial como mínimo existencial para o exercício 

das atividades inerentes à vida65. Em outros dizeres, aqueles direitos revestidos de 

                                                 

 
60 LENZA, Pedro. Op. cit. p. 1.077. 
61 SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. A saúde do trabalhador como um direito humano: conteúdo 

essencial da dignidade humana. São Paulo: LTr, 2008. p. 68. 
62 Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado realçam a importância desse princípio ao 

descreverem: “A consistência e efetividade desse princípio da dignidade da pessoa humana – que se projeta 

igualmente no princípio da centralidade da pessoa humana na ordem jurídica – supõe a observância do 

caráter democrático e inclusivo de todo o sistema socioeconômico e institucional, inclusive da própria 

sociedade civil e suas instituições, sob pena de se tornar enunciado vazio e inútil”. In: DELGADO, 

Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit. p. 28. 
63 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais : uma teoria dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 434. 
64 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2013. p. 60. 
65 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 40. 
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indisponibilidade absoluta constituem um patamar civilizatório mínimo que a sociedade 

democrática não concebe ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional66. 

Nesse sentido, para Luciano Dutra o mínimo existencial é o conjunto de bens 

e direitos vitais básicos indispensáveis a uma vida humana digna, intrinsecamente ligado 

ao fundamento da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, III, da CRFB67. É o 

direito a um nível de vida suficiente para assegurar a saúde, o bem-estar próprio e da 

família, especialmente no que tange a outros serviços sociais imprescindíveis como a 

renda decorrente do trabalho68. 

Os efeitos da modernização, inevitavelmente, geram para a sociedade 

desigualdades e desdobramentos incalculáveis em relação à saúde em geral. Os resultados 

colaterais proporcionados em serviços de sobrecarga, com exposições de irradiação, 

contaminação etc., são uma prova inequívoca disso. Esses elementos negros do processo 

de produção, que podem gerar inúmeros problemas, impõem maior mobilização para se 

concretizar o ideal da saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e 

social, e não somente de tratamento de enfermidades. 

A saúde não é um estado, portanto, que se atinge ou a ser atingido, mas um 

caminho constante e suscetível de melhoria da própria condição humana69. De mãos dadas 

ao meio ambiente do trabalho seguro e saudável, esse andar perene e idealizador é 

possível. Para dar direcionamento e segurança a esse processo, nessa estrada de desafios, 

o amparo mandamental que lhe dá guarida é o próximo objeto de análise70. 

 

1.2.1 O DIREITO DO TRABALHADOR À SAÚDE E A SUA RESPECTIVA 

PROTEÇÃO NORMATIVA 

   

A valorização do trabalho humano passa necessariamente pela consolidação 

do estado de saúde do trabalhador e vários são os meios de proteção do sistema jurídico 

                                                 

 
66 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 127. 
67 DUTRA, Luciano. Direito constitucional essencial. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 137. 
68 DUTRA, Luciano. Op. cit. p. 137. 
69 CASSAR, Vólia Bomfim. Op. cit. p. 976-977. 
70 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 59. 
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nacional que alinham esse laço a fim de consagrar a incolumidade física e psicológica do 

trabalhador. 

É indubitável que a saúde do trabalhador é um direito fundamental humano, 

porquanto é uma das necessidades básicas e existenciais da pessoa. A pessoa que não tem 

saúde não tem vida digna. O trabalhador doente não pode trabalhar e, consequentemente, 

não pode exercer uma das formas de obtenção de sua própria dignidade. E sem ambiente 

ecologicamente equilibrado também não há saúde, o que inclui o meio ambiente do 

trabalho.71 

A saúde é defendida pela CRFB no artigo 6º72 como um direito social, 

universal e igualitário. A Carta Magna ainda esclareceu, no artigo 19673, ser um direito 

de todos e um dever do Estado. Por corolário, o direito à saúde exsurge também no 

universo laboral quase que paralelamente ao dever do empregador de assumir o risco da 

atividade econômica como dono do negócio. Isso porque a força de trabalho é inerente à 

consecução produtiva e ao lucro do empreendedor. E paralelamente à execução da 

atividade de risco deve coexistir a preocupação dos riscos do empreendorismo junto com 

a integridade física e mental dos trabalhadores.74 

Em regra, os níveis de saúde da população expressam a organização social e 

econômica do país75 e o legislador brasileiro realçou, de modo intencional, que ações 

desta natureza destinam-se a garantir, indistintamente, condições de bem-estar físico, 

mental e social a todos76. A implementação da obrigatoriedade dos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, pela 

Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978, e, em seguida, o advento da Lei n. 8.08077, de 

19 de setembro de 1990, que regulamentou o Sistema Único de Saúde e dispôs sobre a 

                                                 

 
71 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 152-153. 
72 Cf. Constituição Federal: “Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
73 Cf. Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
74 CASSAR, Vólia Bomfim. Op. cit. p. 977. 
75 SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Op. cit. p. 96-97. 
76 SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Op. cit. p. 96-97. 
77 BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso: 29 out. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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promoção, proteção e recuperação da saúde em todo o território nacional, vieram coroar 

esse pensamento. 

Nesse trilhar, coincidindo com os objetivos gerais impulsionados pelos 

referidos disciplinamentos legais anteriores estão as obrigações de manutenção de 

serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho (CLT, artigo 16278), 

constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA (CLT, artigo 16379) 

e cumprimento das Normas Regulamentadoras (CLT, artigo 15780). 

Embora as obrigações anteriores estejam diretamente voltadas aos 

empregadores e aos tomadores de serviço, os trabalhadores, em geral, também têm igual 

e direta participação neste quadro de preocupação com o meio ambiente laboral, 

mormente porque são diretamente atingidos pelos efeitos destas normas de proteção. 

Devem colaborar com a saúde no trabalho e suas obrigações, nesse sentido, estão 

disciplinadas pelo artigo 15881 da CLT. 

Esses preceptivos legais são alguns de tantos outros elencados no Capítulo V 

(“Da segurança e da medicina do trabalho”) da Consolidação das Leis do Trabalho82. Na 

Seção XIII, inclusive, demandou-se a inserção das determinantes legais quanto aos 

adicionais de insalubridade e de periculosidade. Trata-se da sequência dos artigos 189 ao 

197 da CLT. Nela o legislador se ateve à preocupação de especificar algumas normas de 

segurança e de medicina no trabalho83. 

                                                 

 
78 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 162. As empresas, de acordo com normas a serem expedidas 

pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em 

medicina do trabalho”. 
79 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes [CIPA], de conformidade com Instruções expedidas pelo Ministério do 

Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas”.  
80  Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 157. 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”. 
81 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 158. Cabe aos empregados: I - observar as normas de 

segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior; II - 

colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.  

Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 

a] à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior; 

b] ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa”. 
82 CASSAR, Vólia Bomfim. Op. cit. p. 980. 
83 Uma abordagem mais específica acerca da legislação celetista sobre os adicionais será enfrentado no 

Capítulo “2” desta dissertação, porquanto a alusão neste momento se faz vinculando-a ao direito à saúde. 
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Em se tratando de ordenamento interno, impossível é dissociar os 

regramentos acima das garantias exclusivamente decorrentes de sua condição laboral e 

que estão umbilicalmente ligadas como a dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1º, 

III84), a redução dos riscos inerentes ao trabalho (CRFB, art. 7º, XXII85), e a reparação de 

danos por parte do empregador (CRFB, art. 7º, XXVIII86). Nesse rumo, o que se protege 

na tutela da saúde do trabalhador é a manutenção de sua capacidade laboral (física e 

mental), e também a econômica, pois a exigência de uma vida laboral digna e com 

qualidade se afigura, ainda, a partir dessa ideia de proteção total àquele que serve ao 

capital por meio de sua capacidade de produção87. 

A indisponibilidade do direito à saúde é uma determinante no ambiente 

laboral, ou seja, acima de qualquer outra necessidade ou interesse do empreendedor. E se 

o trabalho em maiores fatores de riscos ambientais tem maior jurisdicização, os direitos 

devidos àqueles trabalhadores, notoriamente expostos a essas maiores situações nocivas, 

por via de consequência, também o devem ser maiores. 

Analisando pragmaticamente, tais normas não são efetivamente cumpridas 

como mostram as estatísticas de acidentes porque de um lado persiste a cultura atrasada 

e perversa do empresariado e de outro as multas administrativas aplicadas pelos órgãos 

fiscalizadores são insuficientes a se manterem ambientes de trabalho seguros e salubres88. 

Logo, o Estado não está cumprindo o seu papel e é quem responde pelas mazelas sociais 

daí decorrentes89. 

Acresça-se, ademais, que o legislador, recentemente, propôs a Lei n. 13.42990, 

de 31 de março de 2017, que alterou dispositivos da Lei n. 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 

                                                 

 
84 Cf. Constituição Federal: “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: [...]; III - a dignidade da pessoa humana; [...]”. 
85 Cf. Constituição Federal: “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...]; XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança; [...]”. 
86 Cf. Constituição Federal: “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...]; XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; [...]”. 
87 SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Op. cit. p. 99. 
88 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 31-32. 
89 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 31-32. 
90 BRASIL. Lei n. 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei n. 6.019, de 3 de janeiro de 

1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre 

as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Disponível em: 

 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm>. Acesso: 13 out. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm
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emitindo, no artigo 9º, § 1º91, o comando de ser responsabilidade da empresa (contratante) 

garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o 

trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado.  

Além disso, Sebastião Geraldo de Oliveira intensifica essa necessidade: 

 

O operário que ganha mal, inevitavelmente, alimenta-se mal e mora mal, sem 

descanso satisfatório. Como ganha pouco, é obrigado a estabelecer residência 

nas regiões periféricas, distantes dos locais de trabalho, o que adiciona, ainda, 

o desgaste do longo período diário em deslocamento incômodo, subtraindo o 

tempo que poderia ser aproveitado no repouso, convivência familiar e lazer. 

Consequentemente, esse operário terá desgaste acelerado (por não repor as 

calorias que despende no trabalho), baixa produtividade, menos resistência 

imunológica, mais doenças e mais ausências no trabalho, continuando, por 

tudo isso, a ganhar mal, sem perspectivas de promoção, tendo de se conformar 

com as tarefas mais pesadas e desqualificadas, quando não perde o emprego, 

prosseguindo, assim, o ciclo vicioso e tormentoso da pobreza [...].
92

 

 

Ao que parece, a proteção do meio ambiente do trabalho tem sido uma 

recorrente e a predominância desse assunto revela a tônica que se tem dado à saúde 

laboral. O direcionamento a todos os participantes do processo de produção deve estar 

pautado em reinterpretação de conceitos e de normativos mais atualizados com essa nova 

matriz. A economia e o meio ambiente de trabalho não são fenômenos isolados, mas 

conectados entre si e com a vida do trabalhador. 

Assim, novas formas de trabalho, por conseguinte, estão surgindo e o 

planejamento estratégico das empresas não pode ignorar esses novos propósitos à saúde 

do trabalhador93. A retribuição digna deve ser aquela contraprestação capaz de dar ao 

trabalhador a autossatisfação de suas necessidades essenciais94. O cenário atual, que será 

visto no próximo tópico, realça o quanto ainda deve ser feito, porque mudanças são 

esperadas para combater essa onda de acontecimentos maléficos que assolam locais de 

trabalho e não se compatibilizam com a proteção que realmente se deve dar aos 

trabalhadores.  

    

                                                 

 
91 Cf. Lei n. 13.429/17: “Art. 9º. [...]. § 1º. É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições 

de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas 

dependências ou em local por ela designado”. 
92 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 74. 
93 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 79. 
94 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 51.  
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1.2.2 EVIDÊNCIAS SOBRE O RETRATO ATUAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

A atividade econômica utiliza técnicas, métodos e substâncias que são 

reconhecidamente agressivos ao meio ambiente e à qualidade de vida95. Ao mesmo tempo 

em que surgem novas formas de organização e de produção laboral, os altos índices de 

doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho demonstram que ainda é possível avançar 

quanto à proteção à saúde do trabalhador no âmbito laboral, sobretudo porque os altos 

índices de doenças e acidentes, decorrentes do trabalho, ainda assustam a sociedade como 

um todo. 

O Direito do Trabalho tende à realização da justiça social. É um dos fatores 

que envolvem técnicas econômicas de melhor distribuição de riquezas, técnicas políticas 

de organização da convivência dos homens e do Estado, técnicas jurídicas destinadas a 

garantir a liberdade do ser humano, dimensionando-a num sentido social. 

Quando o trabalhador é admitido em um emprego leva consigo bens jurídicos 

intransponíveis como a sua vida, a saúde, sua capacidade de trabalho etc. As deficiências 

nas condições de trabalho, além de acarretarem acidentes de trabalho e moléstias 

profissionais, também geram tensão, fadiga, insatisfação, fatores prejudiciais à saúde, 

provocam absenteísmo, instabilidade no emprego, queda de produtividade, 

envelhecimento precoce etc. Há, igualmente, doenças gravíssimas de natureza 

ocupacional como as provocadas pela absorção do chumbo, do mercúrio, de solventes, e 

aquelas de exposição à poeira de silicose ou de amianto. 

Com efeito, a projeção da população brasileira atualmente é de mais de 

duzentos e sete milhões de brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE96. O número total de trabalhadores com carteira assinada no Brasil, 

em fevereiro de 2017, foi de trinta e oito milhões e trezentas mil pessoas97. Desses 

parâmetros, depreende-se que milhões de trabalhadores exercem atividades 

informalmente e aqueles que são efetivamente registrados ainda passam por outras 

dificuldades durante o contrato de trabalho, como resistência de empregadores quanto à 

                                                 

 
95 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. cit. p. 106. 
96 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>. Acesso: 30 jul. 2017. 
97 Informações divulgadas pelo CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Disponível 

em: <http://economia.ig.com.br/2017-03-16/carteira.html>. Acesso: 30 jul. 2017. 

http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
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emissão de Comunicados de Acidente de Trabalho - CAT98 sob o temor de estarem 

assumindo culpa ou dado causa ou concausa ao aparecimento de moléstias e acidentes de 

trabalho; trabalhadores que, com o receio de sofrerem reduções em seus rendimentos ou 

represálias do patronato, não notificam seus empregadores acerca de acidentes de trabalho 

dos quais são vítimas99; configuração de doenças que são equiparadas a acidentes de 

trabalho, porém são desqualificadas e tratadas como enfermidades comuns pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS100. 

A Organização Internacional do Trabalho divulgou em, 28 de abril de 2017, 

no Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, que cerca de 2,3 milhões de pessoas 

morrem e 300 milhões ficam feridos todos os anos no mundo em acidentes de trabalho101. 

A OIT estima que os acidentes de trabalho custem cerca de 4% do PIB [Produto Interno 

Bruto] mundial em termos de dias perdidos, gastos com saúde, pensões, reabilitação e 

reintegração.102 

O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de mortes por acidentes no 

trabalho, com um número de quase cinco milhões em 2013 (foram registrados 4.848.000 

incidentes), permanecendo atrás apenas da China, Estados Unidos da América e Rússia. 

Os dados do IBGE, em parceria com o Ministério Público atuante na área da saúde, 

refletem o trabalho concentrado nos grandes centros urbanos, sendo a esmagadora 

maioria dos acidentes concentrados na indústria de transformação e no setor de 

serviços.103 

                                                 

 
98 A comunicação de acidente de trabalho – CAT é a formalização da ocorrência, por parte do empregador, 

inclusive o doméstico, de infortúnio envolvendo trabalhador sob seu cargo, no exercício da atividade 

laborativa. Deve ser submetida à Previdência Social até o primeiro dia útil subsequente ao evento, ou de 

imediato, em caso de morte do trabalhador. Caso haja omissão do empregador, a comunicação pode ser 

promovida pelo próprio acidentado, seus dependentes, entidade sindical competente, autoridade pública, 

ou pelo médico que o atendeu, o que não exime a empresa de responsabilidade pelo descumprimento da 

obrigação (Cf. Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 22, caput e § 2º). 
99 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 255. 
100 PRATA, Marcelo Rodrigues. Op. cit. p. 155. 
101 Segundo o diretor do Escritório da OIT em Nova York, Vinícius Pinheiro, cerca de vinte trabalhadores 

morrem em acidentes de trabalho a cada cinco minutos e aproximadamente três mil sofrem acidentes ao 

redor do mundo. Em suas palavras: "É realmente uma tragédia muito grande, e o custo é enorme”. 

Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-04/acidentes-de-trabalho-matam-23-milhoes-

de-pessoas-por-ano-no-mundo-diz. Acesso: 30 jul. 2017. 
102 Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-04/acidentes-de-trabalho-matam-23-milhoes-

de-pessoas-por-ano-no-mundo-diz. Acesso: 30 jul. 2017. 
103 Disponível em:  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-04/acidentes-de-trabalho-matam-23-milhoes-de-pessoas-por-ano-no-mundo-diz
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-04/acidentes-de-trabalho-matam-23-milhoes-de-pessoas-por-ano-no-mundo-diz
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-04/acidentes-de-trabalho-matam-23-milhoes-de-pessoas-por-ano-no-mundo-diz
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-04/acidentes-de-trabalho-matam-23-milhoes-de-pessoas-por-ano-no-mundo-diz
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O total de benefícios concedidos pela Previdência Social no ano de 2014 foi 

de mais de cinco milhões (foram registrados 5.211.030)104 e das informações prestadas 

no Anuário Estatístico da Previdência Social de 2015, o número de auxílios-doença 

concedidos em razão deste tipo de moléstia tem crescido drasticamente: de 2004 a 2013, 

há um incremento da ordem de 1.964%105. Ainda de acordo com a pesquisa, a alta 

demanda de trabalho, o desequilíbrio entre esforço e recompensa, a dedicação exclusiva 

ao trabalho e o assédio moral, que abrange humilhações, perseguições e agressões verbais, 

são os principais fatores que prejudicam a saúde mental no ambiente corporativo.106 

Em pleno Século XXI, muito menos de vinte e cinco milhões de trabalhadores 

estão empregados no regime celetista, do segmento privado brasileiro, em claro 

contraponto à disseminação generalizada de diversas modalidades de precarização 

trabalhista107. E ao se falar principalmente de ambientes de risco, como aqueles insalubres 

e perigosos, as estatísticas pressupõem maiores probabilidades de danos aos trabalhadores 

nesses locais. Na verdade, o próprio conceito de atividade de risco permite associar essa 

suposição quando esclarece se tratar daquela que, em razão da natureza do trabalho, pode 

produzir, potencialmente, maiores danos para os trabalhadores e sua família, para a 

empresa, para o governo e, em última, instância à sociedade108. As obrigações gerais de 

se adotarem medidas e cuidados para eliminação dos riscos laborais normativamente 

existe, mas o valor dado ao cenário laboral de risco, que deveria ser maior ainda, não tem 

correspondido na mesma proporção.109 

                                                 

 
http://www.esquerdadiario.com.br/Brasil-e-o-4o-pais-no-rankIng-mundial-de-mortes-por-acidentes-no-

trabalho. Acesso: 30 jul. 2017. 
104 Disponível em: 

http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/AEPS-2015-FINAL.pdf. Acesso: 30 jul. 

2017. 
105 Disponível em: 

<http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24419864>. Acesso: 9 set. 2017. 
106 Disponível em:  

<http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24419864>. Acesso: 9 set. 2017. 
107 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 56.  
108 MELO, Raimundo Simão de. Responsabilidade civil pelos danos à saúde do trabalhador 

decorrentes da exposição à fumaça de cigarro. Rev. TST, Brasília, p. 250-251, vol. 78, nº. 1, jan./mar. 

2012. Disponível em: 

 <https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/30178/011_melo.pdf?sequence=4>. Acesso: 9 set. 

2017. 
109 MELO, Raimundo Simão de. Responsabilidade civil pelos danos à saúde do trabalhador 

decorrentes da exposição à fumaça de cigarro. Rev. TST, Brasília, p. 250-251, vol. 78, nº. 1, jan./mar. 

2012. Disponível em: 

 <https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/30178/011_melo.pdf?sequence=4>. Acesso: 9 set. 
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Alain Supiot lembra que: “Calcular não é pensar, e a racionalização pelo 

cálculo que trouxe o capitalismo se torna delirante quando leva a considerar o incalculável 

como nada.”110. Supiot cita, ainda, Holmes, juiz americano que explica a teoria do 

efficient breach of contract: “[...] o dever de respeitar um contrato significa que você deve 

prever pagar perdas e danos se não o respeita e nada mais”111. E no Brasil, a função 

progressista, modernizante e civilizatória do Direito do Trabalho112 é prejudicada pela 

resistência imposta à consolidação desse tipo de alcance contratual. 

De um modo geral, a lógica do lucro vem resistindo fortemente e os 

equipamentos de proteção individual, por exemplo, não têm sido mais tão eficientes de 

modo a resolver vários problemas do cotidiano laboral113. Esta mesma conexão também 

é apontada por Marcelo Rodrigues quando assevera que nenhuma importância em 

dinheiro é capaz de compensar a perda da saúde nem, muito menos, da vida de um 

trabalhador114. 

Sabe-se, igualmente, que alguns métodos de produção acarretam problemas 

de saúde em razão de esforços repetitivos e muitas vezes pela natureza monótona da 

atividade115. Outros, como se tem visto, como os novos sistemas de produção, passaram 

a promover novos e diferentes fatores de estresse como a insegurança e a competição, e 

esse padrão de produção reflete diretamente em várias enfermidades de origem 

ocupacional116. 

A saúde do trabalhador deve ser, portanto, uma preocupação constante e 

umbilicalmente interligada ao instituto da prevenção de riscos laborais. A severa 

exposição do trabalhador a vários agentes de risco deveria gerar revisões ambientais 

relevantes no trabalho, maior cautela e vigilância do empregador. Fortaleceria, ademais, 

os serviços de fiscalização do trabalho e outras proteções jurídicas ao trabalhador, como, 

                                                 

 
110 SUPIOT, Alain. Homo juridicus : ensaio sobre a função antropológica do Direito. Tradução de Maria 

Ermantina de A. P. Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 134. 
111 SUPIOT, Alain. Op. cit. p. 134. 
112 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 56.  
113 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 355. 
114 PRATA, Marcelo Rodrigues. Op. cit. p. 163. 
115 Carolina Sampaio Machado confirma que: “A persistência de antigos sistemas de produção com baixa 

capacitação tecnológica, processos ultrapassados, relações de trabalho informais, trabalho análogo ao 

escravo e alta rotatividade de mão de obra, particularmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, 

ainda são realidade”. In: MACHADO, Carolina Sampaio. Saúde e segurança no trabalho. Rio de Janeiro: 

SESES, 2016. p. 12. 
116 MACHADO, Carolina Sampaio. Op. cit. p. 12. 
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notadamente, aquelas inferidas da experiência internacional (oriundas das Convenções da 

OIT). 

       

1.3 CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO 

  

No âmbito do Direito Internacional privado existe um arcabouço jurídico 

significativo a respeito do meio ambiente do trabalho117. As normas internacionais 

propõem, cada vez mais, medidas de interesse social e de fundamental alcance contra 

moléstias geradas pelo trabalho118. Essa evolução do regramento de proteção à saúde e à 

vida trabalhador na esfera internacional deve ser especialmente prestigiada, porquanto 

através dela se busca trabalho digno e um meio ambiente seguro para todos119. 

A melhoria da condição social dos trabalhadores é a direção pela qual o 

Estado brasileiro deve se nortear tanto no campo das políticas públicas como no plano 

jurídico ao internacionalizar, amplificar ou não afastar direitos sociais como humanos 

fundamentais. É inevitável que transformações jurídicas ocorram no cenário nacional 

para somar e interagir nesse diálogo de fontes a favor dos direitos dos trabalhadores.120 

Uma cultura permanente e também vigilante para todos que estão inseridos 

no cenário laboral, sobretudo para minimizarem-se estatísticas acidentárias e de 

afastamento ao trabalho, ecoa no cenário mundial. Para a concretização desse mister, cabe 

ao intérprete da lei erigir das normas internacionais essa possibilidade de progressividade 

social, ampliação de direitos e garantias sociais, jamais admitindo o retrocesso social. 

Nesse diapasão, advieram vários normativos internacionais de proteção como 

fruto de investigações e aprofundados estudos no que tange ao meio ambiente do 

trabalho121. As Convenções n. 148, 155 e 161 da OIT são exemplos concretos disso, de 

dignificação do trabalhador em todas as suas dimensões. Elas conferem direitos e 

garantias fundamentais do ser humano, dando-lhes elevada consideração e posição mais 

                                                 

 
117 GARCIA, Leonardo de Medeiros (Coord.). Op. cit. p. 235. 
118 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado : incluindo noções de 

direitos humanos e de direito comunitário. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 57. 
119 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 80-81. 
120 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 69. 
121 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 40-41 e 102. 
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destacada122, impactando diretamente na qualidade de vida do trabalhador. Razão pela 

qual as referidas normas internacionais serão melhor exploradas a seguir. 

 

1.3.1 CONVENÇÃO N. 148 DA OIT 

 

A Convenção n. 148123 foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto 

n. 56, de 9 de outubro de 1981. Os documentos de ratificação foram depositados em 14 

de janeiro de 1982. Sua promulgação se deu pelo Decreto n. 93.413, de 15 de outubro de 

1986, embora sua vigência no ordenamento jurídico brasileiro tenha se dado desde 14 de 

janeiro de 1983124. 

Essa Convenção teve o propósito de prevenir e limitar os riscos profissionais 

do local de trabalho, provenientes da contaminação do ar, do ruído e vibrações, visto que, 

segundo a OIT, a contaminação do meio ambiente de trabalho por gases, vapores, fumos, 

poeiras de todo o tipo é talvez o problema mais grave do setor industrial, principalmente 

por não se limitar às áreas de atuação empresarial e se espalharem para localidades 

próximas e remotas125. 

No referido Diploma Convencional consta a seguinte disposição que 

transmite atenção voltada à incolumidade do meio ambiente do trabalho126: 

 

Art. 8º: 

[...]. 

3. Os critérios e limites de exposição deverão ser fixados, completados e 

revisados a intervalos regulares, de acordo com os novos conhecimentos e 

dados nacionais e internacionais, e tendo em conta, na medida do possível, 

qualquer aumento dos riscos profissionais resultantes da exposição 

simultânea a vários fatores nocivos no lugar de trabalho. (Negritou-se) 

 

O referido preceito legal, de origem internacional, está inserido em um 

instrumento que comporta a tutela do meio ambiente incluindo fatores atinentes ao bem-

                                                 

 
122 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 82. 
123 O inteiro teor está disponível no Anexo I da presente pesquisa. 
124 CABRAL, Ângelo Antônio. Direito ambiental do trabalho na sociedade do risco. Curitiba: Juruá, 

2016. p. 95. 
125 CABRAL, Ângelo Antônio. Op. cit. p. 95. 
126 Disponível em: 

<http://www.oit.org/brasilia/convencoes/WCMS_236121/lang--pt/index.htm>. Acesso: 9 set. 2017. 
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estar para o sadio ambiente laboral. Por este ponto, já é possível verificar que ele 

complementa a ordem jurídica nacional, sobretudo o Texto Constitucional brasileiro, 

quando propaga normas de proteção de saúde e segurança no trabalho. Essa interação 

também se dá pelo canal direto firmado com o propósito social da redução dos riscos 

inerentes ao trabalho (CRFB, art. 7º, XXII). 

Além disso, o meio ambiente do trabalho se consubstancia por todos os bens 

materiais e intangíveis que permitem que as pessoas desenvolvam o mister do trabalho 

com remuneração digna e segura127. E tal se deve porque a incolumidade do meio 

ambiente do trabalho não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar 

dependente de motivações meramente econômicas, porquanto a atividade econômica, por 

disciplina constitucional, está subordinada a vários princípios gerais, dentre eles aquele 

que privilegia a “defesa do meio ambiente” (CRFB, art. 170, VI).128 

Não fosse o suficiente, extrai-se, ainda, regra interna de origem internacional, 

o imperativo de revisão de critérios e limites de exposição quando houver aumento nos 

riscos da atividade em caso de exposição simultânea a vários agentes ou fatores nocivos. 

O fato de o trabalhador estar exposto a duplos ou múltiplos agentes agressivos deve 

implicar, sim, em revisão de critérios e limites de exposição considerando a 

cumulatividade de eventos danosos. Esses procedimentos de revisão, a princípio, não são 

esgrimidos no regime jurídico nacional, quando se examina a controvérsia da cumulação 

de agentes insalubres e perigosos. 

Com efeito, a exposição simultânea a agentes nocivos proporciona 

consequências jurídicas muito mais drásticas e severas aos empregados pelo acentuado 

número de riscos ocupacionais. Não se mostra coerente, assim, vedar direitos do 

trabalhador em um cenário, por natureza, mais agressor e prejudicial ao ser humano. 

A diretriz internacional, por outro lado, determina a colaboração mais estrita 

possível entre os representantes dos empregados e dos empregadores. Realça, igualmente, 

a necessidade de revisão dos critérios e limites da legislação quando houver exposição 

acentuada a outros agentes. Ou seja, qualquer aumento de risco profissional constatado, 

por menor que este seja, propicia a conferência dos critérios e limites de exposição 

anteriores e a verificação das novas modificações no ambiente laboral certamente devem 

                                                 

 
127 AMADO, Frederico. Direito ambiental. 5. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 51. 
128 AMADO, Frederico. Op. cit. p. 51. 
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ser somadas e esta realidade jurídica não tem amparo em outro regramento nacional, o 

que vale dizer que preenche uma lacuna legislativa, sobretudo por ser uma norma mais 

benéfica ao trabalhador. 

Tal aspecto, por conseguinte, não pode ser interpretado de forma isolada nem 

vinculado a apenas os critérios de um determinado agente ambiental. Deve ser 

compreendido em sua máxima eficácia de proteção contra riscos e dele se erige que a 

conjugação de múltiplos agentes desconfigura o padrão anterior e se associa à ideia de 

contraprestação remuneratória equitativa à adição dos novos riscos desenvolvidos. 

Como reforço de argumentação, o próximo mandamento convencional 

demonstra mais uma vez essa preocupação com a coexistência de riscos laborais do qual 

a legislação brasileira não cuidou de disciplinar aspectos ligados à simultaneidade de 

agentes deletérios. 

 

1.3.2 CONVENÇÃO N. 155 DA OIT 

 

A Convenção n. 155129 da OIT estabelece as normas e princípios a respeito 

da segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente do trabalho. Foi aprovada, pelo 

Congresso Nacional, conforme Decreto n. 2, de 17 de março de 1992. Os documentos de 

ratificação foram depositados em 18 de maio de 1992. Foi promulgada pelo Decreto n. 

1.254, de 29 de setembro de 1994, embora sua vigência no âmbito no ordenamento 

jurídico brasileiro tenha se dado desde 18 de maio de 1993. 

Essa Convenção abrange um conceito de saúde mais objetivo ao abranger 

preocupação com a saúde mental do trabalhador, assunto este em evidência no mundo em 

razão do crescente aumento de problemas relacionados por estresse, assédio moral e 

outros130. A Convenção determina e propaga a necessidade de os Estados membros 

instituírem política nacional em matéria de segurança, saúde dos trabalhadores e meio 

ambiente de trabalho, devendo esta ser periodicamente reexaminada. Mas o objetivo 

nuclear seria o de prevenir acidentes e os danos à saúde do trabalhador, bem como 

                                                 

 
129 O inteiro teor está disponível no Anexo II da presente pesquisa. 
130 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 91. 
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minimizar os riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho131. Portanto, não há dúvida 

de que seu campo de propagação atinge especificamente o ambiente laboral e todos nele 

inseridos. 

Os destaques deste Texto Internacional vão para as seguintes cláusulas132: 

 

Art. 11. 

[...]; 

b) a determinação das operações e processos que serão proibidos, limitados ou 

sujeitos à autorização ou ao controle da autoridade ou autoridades 

competentes, assim como a determinação das substâncias e agentes aos quais 

estará proibida a exposição no trabalho, ou bem limitada ou sujeita à 

autorização ou ao controle da autoridade ou autoridades competentes; deverão 

ser levados em consideração os riscos para a saúde decorrentes da 

exposição simultânea a diversas substâncias ou agentes. (Negritou-se) 

 

Art. 21. 

As medidas de segurança e higiene do trabalho não deverão implicar nenhum 

ônus financeiro para os trabalhadores. 

 

Em relação ao alcance do citado artigo 11, este se alinha com o mesmo 

objetivo preterido pela Convenção n. 148 da OIT. As modificações no cenário laboral 

decorrentes de exposição simultânea a diversas substâncias ou agentes devem ser levados 

em consideração para todos os efeitos jurídicos possíveis. Não há espaço, portanto, para 

qualquer outra interpretação senão a de que novos padrões prejudiciais devem ser 

somados e suas consequências devem corresponder exatamente ao resultado desta nova 

composição afetada. Se os riscos forem aumentados, como se dá na hipótese de 

simultaneidade de agentes, a exegese da norma gera necessariamente o sentido de se 

reanalisarem os múltiplos fatores maléficos ao ser humano, máxime quando esse 

somatório de consequências jurídicas não foram contemplados em outras normas 

ordinárias ou regulamentadoras na esfera nacional. 

Por outro lado, analisando criteriosamente o artigo 21, ele emite claramente 

que todos os ônus financeiros resultantes de medidas de segurança e higiene do trabalho 

não podem ser atribuídos aos trabalhadores. Esse raciocínio também se aplica às 

condições laborais e aos valores devidos aos adicionais de remuneração, pois no meio 

ambiente do trabalho os adicionais de insalubridade e de periculosidade, por exemplo, 

                                                 

 
131 CABRAL, Ângelo Antônio. Op. cit. p. 97. 
132 Disponível em: 

<http://www.oit.org/brasilia/convencoes/WCMS_236163/lang--pt/index.htm>. Acesso: 9 set. 2017. 
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são fatores que conjugados com outras medidas de proteção proporcionam maior 

preocupação e cuidado do empreendedor para com a segurança de todos os envolvidos. 

A distinção do trabalhador em um cenário constituído por potenciais riscos 

de morte ou de doenças transporta este mesmo empregado a um patamar mais elevado de 

proteção, tanto física e mental quanto também na sua esfera patrimonial ou econômica. 

A norma internacional aponta especificamente que qualquer medida de 

segurança e higiene do trabalho não pode repercutir ou impactar a estabilidade financeira 

do trabalhador, compreendida aqui toda a sistemática ao redor do ambiente insalubre ou 

perigoso. O que está implícito não é somente o custo de novos uniformes, equipamentos 

de proteção individual, readaptação de ambientes etc., porque tudo isso é fato público e 

notório ser encargo do empregador. Fala-se efetivamente de também se indispor a 

transferência de obrigação financeira à força operária, principalmente porque as 

consequências da atividade econômica devem ser suportadas apenas pelo empregador. 

É verdade que o comando exarado também o é no sentido de que todo o 

ambiente deve ser mudado para se adequar à nova realidade derivada da presença de 

vários agentes ou substâncias de riscos, mas qualquer impacto na remuneração do 

trabalhador não tem acompanhado esse novo passo como resultado direto deste 

ajustamento que o empregador deve fazer em termos ambientais. Em se tratando de 

adicionais de remuneração, que estão condicionados à atividade em si realizada, não é 

justo dissociar a compensação financeira ao somatório dos riscos envolvidos. Essa 

restrição, além de furtar direito social do trabalhador também não contribui para que todos 

os riscos ambientais sejam devidamente revisados. Exemplo disso é o fato de o 

empregador saber que apenas deverá pagar por um único adicional. Esse fator o distancia 

da noção de meio ambiente laboral seguro, porquanto acarreta despreocupação com 

relação aos demais agentes deletérios eventualmente existentes. Essa lógica não é de 

difícil compreensão. Se ele é obrigado a pagar por um deles, porque se preocupar em 

relação aos malefícios proporcionados pelas demais nocividades? 

A revisão de critérios e limites pela simultaneidade de agentes não é conferida 

pela legislação ordinária nacional, como já afirmado anteriormente. A Convenção 

internacional, neste ponto, ingressa no sistema jurídico nacional tanto pela leitura de ser 

uma fonte de redução de riscos laborais como também por eventual linha interpretativa 



40 
 

 

 

 

de omissão legislativa. Sobre este último aspecto, essa norma preenche, por sinal, esse 

espaço vazio inferido quanto à revisão de fatores de risco coexistentes. 

Fora isso, acrescenta-se o relevante papel com a saúde mental que se 

proporciona ao trabalhador através da referida norma, isso porque é através do salário que 

se alcança a concretização de vários outros direitos sociais como o lazer, a segurança, o 

transporte e principalmente a saúde (quando necessário o seu restabelecimento em 

situações de incapacitações decorrentes do trabalho). Enfim, este ajustamento 

remuneratório é imperioso como medida de distribuição de renda e melhoria social, e 

decorre exatamente do efetivo alcance da norma.133 

Esta Convenção Internacional, sem dúvida, é um dos principais tratados 

internacionais sobre meio ambiente do trabalho134. Os adicionais de remuneração, como 

direitos fundamentais do trabalhador, são composições salariais decorrentes de eventos 

condicionais. Quando não remunerado adequadamente a todos os riscos, o empregado 

sofre evidente discriminação salarial e prejuízo contratual ao não receber exatamente 

pelas tarefas e riscos nos quais se ativa. Veja a hipótese em que outros empregados 

recebem o adicional quando expostos a um único agente, mas o empregado que laborar 

em ambiente de risco com mais de um agente também recebe apenas por um dos 

adicionais. 

Em qualquer situação imaginável, inclusive a economicamente falando, este 

mandamento traduz condição mais benéfica ao empregado e irradia linear conexão com 

as garantias fundamentais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da 

proteção à saúde e redução de riscos inerentes ao trabalho, da irredutibilidade salarial, do 

direito ao meio ambiente laboral, seguro e saudável. 

Não bastasse isso, é possível avançar ainda mais para um outro Diploma 

Convencional também elucidante quando se trata de simultaneidade de riscos ambientais. 

A próxima fonte normativa traduz, igualmente, a mesma propagação das anteriores, no 

sentido de ser necessária a revisão de fatores de risco quando estes estiverem presentes 

de forma acumulada no ambiente laboral. 

                                                 

 
133 No próximo capítulo será melhor detalhada a natureza e a característica condicional dos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade como verbas salariais integrantes da remuneração do trabalhador. 
134 MAZUOLLI, Valério de Oliveira; FILHO, Georgenor de Sousa Franco. Incorporação e aplicação das 

convenções internacionais da OIT no Brasil. Revista de Direito do Trabalho. São Paulo: RT, ano 42. vol. 

167. p. 169-182, jan./fev. 2016. 
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1.3.3 CONVENÇÃO N. 161135 DA OIT 

 

A Convenção n. 161136 foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto 

n. 86, de 14 de dezembro de 1989. Os documentos de ratificação foram depositados em 

18 de maio de 1990. Foi promulgada pelo Decreto n. 127, de 22 de maio de 1991, embora 

sua vigência no âmbito no ordenamento jurídico brasileiro tenha se dado desde 18 de 

maio de 1991. Essa Convenção alude que a proteção dos trabalhadores contra as doenças 

profissionais e as doenças em geral e contra os acidentes de trabalho constitui uma das 

tarefas da Organização Internacional do Trabalho em virtude da sua Constituição e trata 

da regulamentação dos serviços de saúde no local de trabalho. 

Este Diploma Convencional, para Saulo Cerqueira de Aguiar Soares, visou 

criar normativas para garantir a proteção à saúde dos trabalhadores evitando-se os 

acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, buscando um meio ambiente sadio de 

trabalho137. O caminho adotado pela OIT, portanto, neste regramento, foi o de promover 

o trabalho decente por meio de ações concatenadas e produtivamente voltadas à paz 

social138. 

A expressão “serviços de saúde no trabalho” exposta na Convenção n. 161, 

da OIT, significa, para Alice Monteiro de Barros, um serviço investido de funções 

essencialmente preventivas, de forma a aconselhar o empregador, o empregado e todos 

os envolvidos no processo de produção acerca dos requisitos necessários à manutenção 

de um ambiente de trabalho seguro e salubre.139 

Nesta perspectiva, da leitura dos artigos 1º, 2º, 3º e 13140 emergem as 

seguintes regras laborais: 

                                                 

 
135 A Convenção n. 161 da OIT não foi objeto do leading case esgrimido pela Subseção de Dissídios 

Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho, o qual será abordado no item 2.6.2 desta pesquisa. Trata-

se, portanto, de uma extensão erigida por esta pesquisa ao verificar a compatibilidade de seus termos com 

aqueles inferidos nas Convenções n. 148 e 155, da OIT. 
136 O inteiro teor está disponível no Anexo III da presente pesquisa. 
137 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 78. 
138 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 98. 
139 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2009. 

p. 1.080. 
140 Disponível em: 

<http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236240/lang--pt/index.htm>. Acesso: 15 out. 2017. 
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Art. 1 - Para os fins da presente Convenção: 

a) a expressão ‘Serviços de Saúde no Trabalho’ designa um serviço investido 

de funções essencialmente preventivas e encarregado de aconselhar o 

empregador, os trabalhadores e seus representantes na empresa em apreço, 

sobre: 

I) os requisitos necessários para estabelecer e manter um ambiente de 

trabalho seguro e salubre, de molde a favorecer uma saúde física e mental 

ótima em relação com o trabalho; 

II) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em conta 

seu estado de sanidade física e mental; 

[...]. (Negritou-se) 

 

Art. 2 - À luz das condições e da prática nacionais e em consulta com as 

organizações de empregadores e de trabalhadores mais representativas, onde 

estas existam, todo Membro deverá definir, pôr em prática e reexaminar 

periodicamente uma política nacional coerente com relação aos serviços 

de saúde no trabalho. (Negritou-se) 

 

Art. 3 - 1. Todo Membro se compromete a instituir, progressivamente, serviços 

de saúde no trabalho para todos os trabalhadores, entre os quais se contam os 

do setor público, e os cooperantes das cooperativas de produção, em todos os 

ramos da atividade econômica e em todas as empresas; as disposições 

adotadas deverão ser adequadas e corresponder aos riscos específicos que 

prevalecem nas empresas. (Negritou-se) 

 

Art. 13 - Todos os trabalhadores devem ser informados dos riscos para a 

saúde inerentes a seu trabalho. (Negritou-se) 

 

Essas diretrizes repisam a lógica de se manter o local de trabalho seguro e 

salubre bem como proceder-se a cuidados com a saúde física e mental dos trabalhadores, 

e desenvolver uma política coerente composta de revisões periódicas e disposições 

adequadas aos riscos específicos. 

Enquanto do artigo primeiro emana a orientação de que todos os requisitos 

são necessários para se preservar a saúde física e mental do trabalhador, entende-se que 

a retribuição salarial adequada é também um fator que contribui para esse objetivo. A 

justa retribuição monetária é fruto deste complexo, seja porque, à luz do artigo segundo, 

decorre desta política de reexame periódico. Ela revela a real incompatibilidade desta 

diretriz ao sistema atual brasileiro que não contempla esse tipo de legislação imponente. 

Novamente se reforça, por meio de outro Diploma Convencional, a necessidade de 

adequação aos riscos específicos enfrentados. Se há uma repetição ecoante desta 

preocupação, é porque internacionalmente se verifica esse propósito e não havendo 

sintonia nacional com essa vibrante jurídica ela, por ser mais protetora, deve imperar na 

lacuna evidente da lei. 
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No artigo treze, igualmente, há o chamado para que o empregador informe 

todos os riscos laborais ao trabalhador, ou seja, conscientize-o de todos os malefícios 

laborais que esteja submetido durante a sua jornada de trabalho. A legislação interna 

brasileira também não propaga esta versão informativa, ou seja, não está coerente com 

esse senso de conscientização imbuído na norma. Ao não se informar ao trabalhador os 

novos riscos a que está exposto, ante a simultaneidade de agentes, promove-se a 

desinformação e, por via de consequência, a sonegação de direitos. Ora, quando se está 

em jogo a vida do trabalhador, não se pode olvidar nenhum tipo de alerta como estes. A 

ciência de eventuais riscos acentuados e decorrentes de novos agentes é um direito 

internacionalmente propagado pelos mandamentos internacionais.141 

Nesse olhar restrito, se é preciso informá-los para que tenham maior 

segurança e conhecimento dos riscos, vale dizer, se houver mudanças que tornam o 

ambiente laboral agravado, nenhuma lógica jurídica é possível se invocar para manter a 

vedação de direitos dele decorrentes, como no que tange à cumulação dos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade. Isso porque a recomposição do meio ambiente com a 

adição de novos fatores sobrecarrega a dimensão dos riscos laborais e impacta 

diretamente na condição contratual que sustenta a justa retribuição ao empregado. 

Como exposto, a comunidade internacional divulga todo um aparato 

incentivador de proteção do trabalhador e a legislação ordinária interna não evoluiu a 

ponto de incorporar o seu verdadeiro sentido a ponto de prestigiá-la. É uma questão de 

reequilíbrio jurídico-ambiental, mas também sob o ponto de vista financeiro, na medida 

em que a dinâmica laboral se movimenta e novos padrões de produção são inventados a 

todo instante. 

                                                 

 
141 O Brasil não é signatário da Convenção n. 187 da OIT, intitulada como o Marco promocional para a 

segurança e saúde no trabalho (esta é uma das razões pelas quais não sei incluiu este instrumento no centro 

desta pesquisa). Ocorre que o item 3 do artigo 2º do referido Diploma Convencional também preconiza a 

necessidade de revisão periódica das medidas que poderiam ser tomadas para ratificar as demais 

Convenções pertinentes da OIT sobre segurança e saúde no trabalho. Ou seja, em todas as Convenções da 

OIT que versam sobre saúde e segurança no trabalho há essa medida ativa para atingir progressivamente 

um ambiente de trabalho seguro e saudável. Cf. Convenção n. 187 da OIT: “Artigo 2º. [...]. 3. Todo 

Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, deberá 

examinar periódicamente las medidas que podrían adoptarse para ratificar los convenios pertinentes de la 

OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo”.  

Disponível em: 

<http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:31

2332>. Acesso: 28 dez. 2017. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312332
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312332
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A OIT tem mantido programas e atividades que cumprem os seus objetivos 

primordiais, refletindo-se em uma promoção permanente das normas internacionais do 

trabalho, do emprego, da melhoria das condições de trabalho e da ampliação da proteção 

social, econômica e universais para os trabalhadores e o reconhecimento internacional 

dos direitos humanos do trabalhador.142 

Quanto ao argumento de que as normas internacionais não preveem 

expressamente a possibilidade de cumulação, não se comunga desse entendimento. Na 

linha do que pregam as normas pátrias de redução de riscos e do direito ao meio ambiente 

do trabalho, seguro e saudável, não é preciso inferir a comunhão de interesses daquelas 

regras internacionais ao regime jurídico nacional. Nesse caso, aliás, há um verdadeiro 

diálogo entre os sistemas. Até mesmo um agente nocivo, em uma exposição contínua, 

pode modificar o ambiente e propiciar a revisão dos limites de tolerância.143 

Entende-se, destarte, que se deve impossibilitar qualquer transferência de 

encargos financeiros ao empregado decorrentes de trabalho em condições insalubres ou 

perigosas e que o viés interpretativo que canaliza os três instrumentos internacionais está 

pautado em um mesmo feixe de proteção jurídica. A vedação imposta pela legislação 

ordinária nacional não se encaixa, notadamente, nessa convergência de elementos de 

proteção. Além disso, também não tem a mesma medida e tampouco proporcionalidade, 

em termos de interpretação, com a estratégia global impulsionada pelas normas 

internacionais. 

Logo, a realidade hodierna não mais se amolda àquele sistema jurídico, social 

e econômico do século passado, pelo que não é possível isolar o homem-trabalhador do 

homem-social mais moderno - que anseia por maior qualidade de vida também 

proporcionada pelos mandamentos internacionais de proteção ao meio ambiente do 

trabalho144. 

 

 

                                                 

 
142 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. A proteção internacional aos direitos humanos dos 

trabalhadores : a declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho de 1988. Revista 

Fórum Trabalhista – RFT, Belo Horizonte, ano 6, n. 26, p. 88-89, jul./set. 2017. 
143 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 194. 
144 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 73. 
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2 A PROTEÇÃO JURÍDICA CONFERIDA AOS ADICIONAIS PARA 

AS ATIVIDADES INSALUBRES E PERIGOSAS COMO DIREITOS 

ACUMULÁVEIS 

 

A tendência contemporânea juslaboral é a de imprimir maior valorização ao 

meio ambiente de trabalho e também à pessoa humana do trabalhador prestigiando os 

direitos sociais e humanos e aquilatando aspectos do meio laboral que visam a melhoria 

social dos trabalhadores. Este é o papel, aliás, fortemente desempenhado pelo Direito do 

Trabalho na busca e concretização dos direitos fundamentais do trabalhador, e como 
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indispensável mecanismo de desenvolvimento econômico e de inclusão social145. Por tal 

razão, sendo a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade a matéria 

central desta análise, para compreendê-la melhor, selecionaram-se os principais pontos 

peculiares como acepções de termos, identificação das normas de proteção 

interconectadas e uma cuidadosa investigação do atual cenário doutrinário e 

jurisprudencial sobre a polêmica engendrada pelo tema da cumulação dos adicionais. 

 

2.1 ADICIONAIS DE REMUNERAÇÃO 

    

Os adicionais de insalubridade e de periculosidade correspondem a parcelas 

contraprestativas suplementares ao salário em virtude do exercício do trabalho em 

circunstâncias tipificadas como mais gravosas à saúde e/ou segurança de quem as exerce. 

Trata-se, assim, de um plus salarial pago em virtude do desconforto, desgaste ou risco 

suportado pelo trabalhador.146 

Vê-se, claramente, que a própria essência do adicional revela naturalmente 

que ele é devido pelo tipo de atividade crítica e delicada executada pelo trabalhador. Para 

Amauri Mascaro do Nascimento, é um acréscimo salarial que tem como causa o trabalho 

em condições mais gravosas para quem o presta.147 

Se bem observado, salvo os adicionais de insalubridade e de periculosidade, 

todos os outros adicionais legais (por horas extras, serviços noturnos e transferência de 

local do serviço) são compulsórios e acumuláveis pelo empregado148. No entanto, para a 

finalidade desta pesquisa, apenas os adicionais de remuneração para atividades penosas, 

insalubres e perigosas serão melhor investigados. 

 

                                                 

 
145 Ainda nesta linha:“O Direito do Trabalho também realiza um importante papel de política pública de 

distribuição de renda no mundo da economia e da sociedade capitalista, diminuindo, em alguma medida, 

as tendências centradoras de renda e de poder que são características do capitalismo”. In: DELGADO, 

Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit. p. 41. 
146 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 858. 
147 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit. p. 829. 
148 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit. p. 829. 
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2.1.1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

  

Adicional de insalubridade é um direito social do trabalhador que visa 

compensar o trabalho realizado em condições sujeitas a agressões de agentes físicos, 

químicos ou biológicos nocivos à saúde do empregado149. Para ele existir, duas condições 

devem se configurar: intensidade do agente e tempo de exposição150. 

 O trabalho insalubre é aquele exposto a agentes que podem afetar ou causar 

danos à saúde, provocando doenças. Muitas enfermidades estão diretamente relacionadas 

e outras são resultados de desencadeamento, antecipação ou agravamento pela atividade, 

ou condições em que o serviço é prestado151. É o que ocorre, por exemplo, com a 

insalubridade em locais com agentes biológicos como hospitais e clínicas médicas, em 

que pode haver contato com doenças infectocontagiosas. 

A insalubridade é regulada pelos artigos 189 a 192 da CLT, mas as atividades 

e operações insalubres são previstas na Norma Regulamentadora (NR) n. 15, da Portaria 

3.214/1978, do Ministério do Trabalho, a qual descreve os agentes químicos, físicos e 

biológicos prejudiciais à saúde do empregado, bem como os respectivos limites de 

tolerância.152 

Fazer jus a esse direito implica dizer que o empregado deve receber uma 

compensação de ordem pecuniária, calculada sobre o valor do salário-mínimo, salvo 

norma coletiva dispondo em contrário, em percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte 

por cento) ou 40% (quarenta por cento), caso a insalubridade seja classificada em graus 

mínimo, médio ou máximo.153  

 

2.1.2 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

 

                                                 

 
149 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 

392. 
150 GOULART, Maria Silvia de Albuquerque Gouvêa. Dos adicionais de insalubridade e periculosidade. 

Curitiba: Juruá, 2015. p. 57. 
151 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 194. 
152 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. CLT comentada. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: METODO: 

2015. p. 199. 
153 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. CLT comentada. Op. cit. p. 199. 
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O adicional de periculosidade é devido ao empregado que presta serviços que, 

por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de 

exposição permanente a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica e, ainda, roubos ou 

outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial ou, por fim, quando executá-las mediante o uso de motocicleta.154 

O ambiente de trabalho pode conter agentes que atuem instantaneamente, 

com danos imediatos e possibilidade concreta de acidentes, os quais são denominados de 

perigosos. 

A criação do adicional para o trabalho perigoso, no Brasil, surgiu com a Lei 

n. 2.573155, de 15 de agosto de 1955. Nela se concedeu o direito a um adicional de 30% 

sobre os salários aos trabalhadores que estivessem em contato permanente com 

inflamáveis decorrentes do transporte, da carga e descarga de inflamáveis, do 

reabastecimento de aviões ou de caminhões-tanques e de postos de serviço, enchimento 

de latas e tambores, dos serviços de manutenção e operação em que o trabalhador se 

encontre em contato com inflamáveis, em recintos onde estes são armazenados e 

manipulados ou em veículos em que são transportados. Esta mesma legislação incluiu, 

ineditamente, no artigo 5º156, a opção pelo pagamento do adicional de insalubridade que 

porventura fosse devido ao trabalhador. 

Posteriormente, a Lei n. 6.514157, de 22 de dezembro de 1977, que adicionou 

o Capítulo V (“Da segurança e da medicina do trabalho”) à CLT, revogou a Lei n. 

2.573/1955, mas manteve intacto, no artigo 193, § 2º158, a diretriz para o empregado optar 

pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. 

A periculosidade é definida, ainda, pelos artigos 193 a 196 da CLT e está 

associada ao fator “fatalidade”, ou seja, a submissão do empregado a risco de morte. O 

empregado que laborar em tais condições perigosas tem direito a receber um acréscimo 

                                                 

 
154 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. CLT comentada. Op. cit. p. 205-206. 
155 BRASIL. Lei n. 2.573, de 15 de agosto de 1955. Institui salário adicional para os trabalhadores que 

prestem serviços em contato permanente com inflamáveis em condições de periculosidade. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L2573.htm>. Acesso: 24 nov. 2017. 
156 Cf. Lei n. 2.573, de 15 de agosto de 1955: “Art. 5º Os trabalhadores beneficiados pela presente Lei 

poderão optar pela quota de insalubridade que porventura lhes seja devida”. 
157 BRASIL. Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Capítulo V do Titulo II da Consolidação 

das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicIna do trabalho e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6514.htm>. Acesso: 24 nov. 2017. 
158 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 193. [...]. § 2º. O empregado poderá optar pelo adicional 

de Insalubridade que porventura lhe seja devido”. 
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de 30% (trinta por cento) de seu salário contratual, salvo norma coletiva dispondo em 

contrário. As atividades e operações perigosas são previstas na Norma Regulamentadora 

(NR) n. 16, da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho159. 

 

2.1.3 ADICIONAL DE PENOSIDADE 

 

Embora o adicional de penosidade seja um terceiro adicional de remuneração 

também previsto como direito social (CRFB, artigo 7º, XXIII160), este não será objeto de 

penetrado estudo por falta de regulamentação via lei complementar e porque a recente 

discussão sobre a cumulação está circunscrita às condições fáticas e jurídicas 

concernentes aos outros dois adicionais. 

O entendimento majoritário a respeito deste adicional de remuneração, 

conforme Carlos Henrique Bezerra Leite, é a de que tal norma possui eficácia limitada e 

ainda não pode ser aplicado nos casos concretos pela Justiça do Trabalho, salvo em caso 

de regulamentação via negociação coletiva.161 

É conveniente apontar os seguintes julgados, a título informativo, porque 

recentemente proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho no sentido de sustentarem a 

não receptividade do artigo 193, § 2º, da CLT, pela Constituição Federal e a força da 

ratificação da Convenção n. 155, da OIT, pelo Estado brasileiro em situações envolvendo 

a cumulação de adicional de penosidade, instituído por norma regulamentar, com outro 

adicional de remuneração: 

 

ADICIONAL DE PENOSIDADE INSTITUÍDO POR NORMA 

REGULAMENTAR. CUMULAÇÃO COM O ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. POSSIBILIDADE. A Corte regional entendeu que, na 

hipótese em análise, embora a reclamante tenha optado pelo percebimento 

apenas do adicional de penosidade, considerou "nula a opção em tela, pois a 

sua disponibilização, em tais termos, pela empregadora, importou em ato 

destinado a impedir a aplicação dos preceitos trabalhistas, a teor do que dispõe 

o artigo 9º da CLT", além de que "a escolha procedida pela reclamante acabou 

por representar verdadeiro prejuízo financeiro à trabalhadora". No que diz 

respeito à possibilidade jurídica de cumulação dos adicionais de 

                                                 

 
159 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. CLT comentada. Op. cit. p. 206. 
160 Cf. Constituição Federal: “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...]; XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas, na forma da lei; [...]”. 
161 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Op. cit. p. 447. 
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insalubridade e penosidade, a decisão recorrida foi fundada no 

"entendimento de que o art. 193, § 2º, da CLT não foi recepcionado pela 

Constituição Federal, bem como em razão da ratificação pelo Estado 

brasileiro da Convenção 155 da OIT, a qual, dentre outras obrigações, 

estabelece a de ' exigir-se dos empregadores que, na medida em que seja 

razoável e factível, garantam que os lugares de trabalho (...) que estejam 

sob seu controle são seguros e não envolvem risco algum para a segurança 

e a saúde dos trabalhadores'". Inicialmente, quanto a validade, ou não, da 

opção firmada pela reclamante relativa ao percebimento apenas do 

adicional de penosidade, destaca-se que, embora, na situação em análise, 

conste, da decisão recorrida, a ausência de "qualquer alegação, quiçá 

prova, de vício de consentimento na declaração citada", esta mostra-se no 

todo inválida. Isso porque, na forma do artigo 444 da CLT, invocado pela 

reclamada como violado, a livre estipulação das contratações realizadas 

pelas partes integrantes do pacto laboral somente são válidas desde que 

não "contravenha às disposições de proteção ao trabalho". Na situação 

em apreço, verifica-se que não houve efetiva opção realizada pela 

reclamante, mas verdadeira renúncia de direito irrenunciável, que visa à 

proteção da saúde, da segurança e da higiene do trabalho (artigo 7º, XXII, 

da Constituição Federal), visto que simplesmente abriu mão do 

percebimento do adicional de insalubridade, sem receber nenhuma 

contrapartida, implicando, assim, apenas prejuízo à sua remuneração. 

Insta salientar que diante do princípio da proteção e da posição de 

hipossuficiência do trabalhador, que possui apenas sua força de trabalho 

para garantir sua subsistência e a de sua família, não é demais presumir 

que tal opção se deu mediante coação da perda do emprego, o que 

justificaria, apenas no campo dos fatos, a atitude da reclamante de abdicar 

dos direitos que, em tese, lhe assistiam, porém, eiva de total nulidade o ato 

praticado. No que diz respeito à possibilidade de percebimento cumulado 

dos adicionais de insalubridade e penosidade, destaca-se que, embora o 

entendimento desta Corte superior seja diverso o do adotado pela Corte 

regional, no que diz respeito ao recepcionamento do artigo 193, § 2º, da 

CLT pela Constituição, conforme recente julgamento da SbDI-1, 

proferido nos autos do Processo nº E-RR-443-80.2013.5.04.0026 e 

publicado no DEJT 10/6/2016, em que se firmou o posicionamento da 

impossibilidade de cumulação dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, a situação ora em análise é diversa. Primeiramente porque o 

adicional de penosidade em análise possui previsão em norma regulamentar da 

empresa, sendo assim devido à reclamante, por integrar seu contrato de 

trabalho. Por outro lado, o adicional de insalubridade vindicado nesta demanda 

possui previsão legal e trata-se de direito irrenunciável, e, uma vez observado 

o labor em condições insalubres, é devido o respectivo pagamento. Nesse 

ponto, a previsão contida no artigo 193, § 2º, da CLT, embora constitucional, 

é inaplicável ao caso em análise, visto que esse dispositivo veda a cumulação 

dos adicionais de periculosidade e insalubridade, silenciando quanto ao 

adicional de penosidade instituído por norma regulamentar, como mencionado 

(precedentes). Recurso de revista não conhecido.162 

 

RECURSO DE REVISTA - CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE COM O ADICIONAL DE PENOSIDADE - 

                                                 

 
162 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0001002-77.2011.5.04.0003. Relator 

Ministro: José Roberto Freire Pimenta. 2ª Turma. Data de Publicação: 4 ago. 2017. Negritou-se. Disponível 

em:  

https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printinteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%201002-

77.2011.5.04.0003&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAUn3AAH&dataPublicacao=04/08/2017&

localPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 20 ago. 2017. 

https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printinteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%201002-77.2011.5.04.0003&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAUn3AAH&dataPublicacao=04/08/2017&localPublicacao=DEJT&query=
https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printinteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%201002-77.2011.5.04.0003&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAUn3AAH&dataPublicacao=04/08/2017&localPublicacao=DEJT&query=
https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printinteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%201002-77.2011.5.04.0003&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAUn3AAH&dataPublicacao=04/08/2017&localPublicacao=DEJT&query=
https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printinteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%201002-77.2011.5.04.0003&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAUn3AAH&dataPublicacao=04/08/2017&localPublicacao=DEJT&query=
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POSSIBILIDADE. O fato do adicional de penosidade ter origem em ato 

normativo da empresa reclamada, não constitui obstáculo legal à sua 

percepção de forma cumulada com o adicional de insalubridade, o qual 

possui previsão legal. Os arts. 7º, XXIII, da Constituição Federal, e 192, 

caput, da CLT, asseguram a percepção do adicional de insalubridade ao 

trabalhador que exerce atividades nocivas à saúde. Sendo assim, é inválida 

a disposição de norma interna que importa renúncia do adicional de 

insalubridade para os empregados que optaram por receber o adicional 

de penosidade. A vedação imposta na norma interna à cumulação afigura-

se inválida diante do que estabelecem os aludidos dispositivos. Precedentes. 

Recurso de revista conhecido e provido. 163 

 

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. CUMULAÇÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM ADICIONAL DE 

PENOSIDADE DE ORIGEM REGULAMENTAR. POSSIBILIDADE. 

Diante de potencial violação do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, merece 

processamento o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e 

provido. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS 

LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE COM ADICIONAL DE PENOSIDADE DE ORIGEM 

REGULAMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. Não há vedação legal à 

percepção cumulada de adicional de insalubridade e de adicional de 

penosidade, de origem regulamentar. 2. É inválida a disposição de norma 

interna que implica renúncia ao adicional de insalubridade para os 

empregados que optem por receber o adicional de penosidade, diante do 

disposto nos arts. 7º, XXIII, da Constituição Federal e 192, "caput", da 

CLT, que asseguram a percepção do adicional para o trabalhador que 

exerce atividade insalubre. Precedentes. Recurso de revista conhecido e 

provido.164 

 

Tal enfoque é confirmado pela lição de Gustavo Filipe Barbosa Garcia 

quando esclarece que os tribunais trabalhistas pátrios vêm admitindo a cumulação do 

adicional de insalubridade (ou de periculosidade) com eventual adicional de penosidade, 

regulado por norma coletiva ou regulamentar. Isso porque os mencionados direitos 

trabalhistas ostentam natureza social, de ordem fundamental, e seriam, assim, essenciais 

                                                 

 
163 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0001002-62.2011.5.04.0008. Relator 

Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. 7ª Turma. Data de Publicação: 19 mai. 2017. Negritou-se. 

Disponível em: 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printinteiroTeor&format=html&hig

hlight=true&numeroFormatado=RR%20-%201002-

62.2011.5.04.0008&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAT6HAAM&dataPublicacao=19/05/2017

&localPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 20 ago. 2017. 
164 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0000610-32.2015.5.04.0801. Relator 

Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. 3ª Turma. Data de Publicação: 19 mai. 2017. Negritou-

se. Disponível em:  

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printinteiroTeor&format=html&hig

hlight=true&numeroFormatado=RR%20%2061032.2015.5.04.0801&base=acordao&rowid=AAANGhA

A+AAAT2XAAG&dataPublicacao=19/05/2017&localPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 20 ago. 

2017. 
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para a preservação e a promoção da dignidade da pessoa humana no âmbito das relações 

de trabalho.165 

Em apertada síntese, os julgados informam que o adicional de penosidade em 

análise possui previsão em norma regulamentar empresarial e, desta forma, integra o 

contrato de trabalho (CLT, artigo 444). Também é possível inferir que o adicional de 

insalubridade resulta de previsão legal e é qualificado como direito irrenunciável. A 

constitucionalidade do artigo 193, § 2º, da CLT, embora tenha sido admitida pelo primeiro 

acórdão, mas se ressalvou que a vedação dada por aquele dispositivo corresponde à 

cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade, e não em relação ao 

adicional de penosidade instituído por outra fonte de direito (norma regulamentar). 

Como se tem visto, as decisões acima transcritas demonstram que a questão 

da cumulação de adicionais continua ardente no âmbito do TST. Logo, esse debate, 

notadamente, não está superado. Espera-se que em um cenário não muito distante as 

normas constitucionais e também as internacionais sejam reinterpretadas de modo a não 

mais se permitir a opção, por um dos adicionais, prevista no artigo 193, § 2º, da CLT, em 

qualquer hipótese possível. 

 

2.2 DISTINÇÕES ENTRE OS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE 

PERICULOSIDADE 

 

Os adicionais de insalubridade e de periculosidade tiveram sua instituição 

legalmente prevista para indenizarem o trabalhador quando não é mais possível a 

eliminação dos agentes insalutíferos ou a os riscos em virtude da atividade profissional166. 

O que se visa efetivamente é o fornecimento de compensação econômica ao trabalhador 

por trabalhar em situação de risco por força do contrato de trabalho. 

Para a caracterização de insalubridade, o empregado deve estar exposto, em 

caráter habitual e permanente, a agentes nocivos como ruídos, calor, químicos, poeiras 

etc. Para a configuração de ambiente perigoso, ele tem que estar diante de situação que 

                                                 

 
165 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 1.201. 
166 BUCK, Regina Célia. Op. cit. p. 123. 
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ponha a sua vida a risco de morte, como ocorre com o contato com inflamáveis, 

explosivos, energia elétrica, violência física nas atividades de segurança patrimonial etc. 

As distinções que permeiam os dois institutos não se restringem apenas às 

diferenças de condições de trabalho, mas também em razão dos fatos geradores e da forma 

de pagamento inerente a cada um dos direitos. Contudo, há circunstâncias fáticas que 

oferecem dois fatores concomitantes de risco ocupacional, ou seja, dois fatos geradores 

em relação a um mesmo adicional ou a diferentes adicionais. 

O Ministério do Trabalho estabeleceu as hipóteses de cabimento e disposições 

para a caracterização do direito aos adicionais de insalubridade e de periculosidade, de 

forma a complementar àquelas espécies previstas no Capítulo V da Consolidação das Leis 

do Trabalho, relativamente ao ramo da segurança e medicina do trabalho, por força do 

artigo 200, caput167 da CLT. Com isso, foram criadas as Normas Regulamentadoras, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, de modo a tornar essa leitura e interpretação muito 

mais compreensível para o empregado, para o empresariado e para o operador do direito, 

ou seja, estabelecendo diretrizes e circunstâncias para a classificação das atividades e do 

ambiente laboral envolvido. 

 

2.3 FATOS GERADORES PARA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS 

 

Uma determinada atividade de cunho profissional ao ser executada gera 

direito ao trabalhador à consequente contraprestação salarial a qual ela está condicionada. 

A importância da exata compreensão dos fatos geradores dos adicionais é salutar porque 

há situações fáticas em que a acumulação de fatos geradores, em tese, justifica o 

pagamento concomitante dos adicionais, trazendo efetivamente a eficácia com que se 

empreendeu no artigo 7º, XXII e XXIII168, da CRFB. 

                                                 

 
167 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 200. 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: [...]”. 
168 Cf. Constituição Federal: “Art. 7º. [...]. XXII -  redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança; XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas, na forma da lei; [...]”. 
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Um moldador pode trabalhar simultaneamente exposto a condições 

insalubres de ruído e pó, ambos acima dos limites legais, e ainda ter contato com produtos 

inflamáveis, como graxa e óleo. Esse exemplo demonstra a alta gravidade da questão de 

fundo e da nocividade pela qual um empregado pode se submeter a vários agentes 

deletérios durante o contrato de trabalho. É importante assinalar que esta exemplificação 

dada corresponde especificamente à postulação obreira formulada nos autos da 

Reclamação Trabalhista n. 1072-72.2011.5.02.0384169, cujo julgamento proferido pela 

Subseção de Dissídios Individuais I (SBDI-I) do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

em 13/10/2016 ratificou o entendimento exarado no leading case proferido em 

28/04/2016 pelo referido Órgão Julgador, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1081-

60.2012.5.03.0064170171. 

Outro exemplo esclarecedor consiste no trabalho do mineiro que labora com 

detonação de explosivos. O trabalhador tem direito ao adicional de periculosidade e por 

também estar exposto a ruídos também teria direito ao adicional de insalubridade. Essa 

dupla exposição. Nesse caso, o fato gerador, de trabalhar com explosão, é um só e gera 

direito aos dois adicionais por contemplar em uma só hipótese a exposição acentuada do 

trabalhador à morte, proporcionada pelo contato com explosivos, bem como à redução de 

sua capacidade auditiva, proporcionada pelo barulho da explosão ser normalmente 

superior ao permitido pela legislação regulamentadora. 

O TST entende que não se cumulam os adicionais quando o empregado está 

sujeito a mais de um agente insalubre ou perigoso, ou, simultaneamente, a um agente 

insalubre e perigoso. Enfim, em qualquer hipótese fática possível não haveria 

possibilidade de cumulação. 

Se as condições de trabalho do empregado são exponencialmente mais 

gravosas, no entanto, pois houve exposição a dois agentes diferentes ou mais que possam 

                                                 

 
169 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Reclamação Trabalhista n. 1072-72.2011.5.02.0384. 

Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroint=129317&anoinI

nt=2013>. Acesso: 5 jan. 2018. 
170 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Reclamação Trabalhista n. 1081-60.2012.5.03.0064. 

Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=

&numeroTst=1081&digitoTst=60&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&submit=Consult

ar>. Acesso: 5 jan. 2018. 
171 Em relação aos detalhes desses julgamentos, vide o item “2.6.2” da presente pesquisa. 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=129317&anoInt=2013
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ocasionar prejuízos mais insidiosos e diversos à vida ou à saúde do empregado, é 

incoerente pensar na manutenção do entendimento de impossibilidade de cumulação dos 

direitos sociais destinados a compensar financeiramente o empregado pela insalubridade 

e a repará-lo economicamente pela periculosidade. 

Na percepção de Regina Célia Buck, a diversidade de fatos geradores enseja 

o percebimento de ambos os direitos que deles automaticamente defluem a compensação 

financeira pela insalubridade e a reparação financeira pela periculosidade172. E nem 

mesmo a tese de se considerar o fator de insalubridade de maior grau ou o valor que 

eventualmente for mais conveniente para o empregado, na situação de cumulação de 

adicionais distintos, tem razoabilidade ou plausibilidade neste cenário. Isso porque a 

permissividade dessa condição de opção por um dos adicionais, inclusive, faz com que o 

empregador perca o estímulo de eliminar outros agentes agressivos eventualmente 

existentes no ambiente laboral173. 

Ora, se o pagamento está limitado a um dos dois adicionais, 

independentemente de quantos fatores de risco eventualmente possam existir no local de 

trabalho, qual interesse terá o empregador em relação às condições insalubres ou 

eventualmente perigosas ambientalmente incidentes de forma “secundária”? Pode ser até 

que exista interesse de alguns empregadores, porém inexiste estímulo para que eles 

efetivamente se preocupem com o meio ambiente de trabalho totalmente seguro e 

saudável. 

Em termos biológicos, a exposição simultânea a mais de um agente agressivo 

reduz a resistência do trabalhador, agravando-se ainda mais a situação pelo efeito 

sinérgico das agressões174. Ou seja, a presença de mais de um agente insalubre, além de 

se somarem, multiplicam os danos à saúde. 

Desta feita, não tem espaço qualquer linha de pensamento e de interpretação 

que não se compatibilize com a forma lógica, sistemática e finalística delineada pelo 

arcabouço legal-protetivo, professado em sequência, porquanto este produz significativos 

elementos que atestam as inconsistências quanto à norma que proíbe a coexistência dos 

direitos. 

                                                 

 
172 BUCK, Regina Célia. Op. cit. p. 145. 
173 BARROS, Alice Monteiro de. Op. cit. p. 790. 
174 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 435. 
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2.4. EMBASAMENTO JURÍDICO CONDUTOR DO DIREITO À CUMULAÇÃO 

DOS ADICIONAIS 

 

A polêmica da impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade 

e de periculosidade se originou pela ordem estampada no artigo 193, § 2º175, da CLT. 

Como já visto, essa restrição foi inserida na década de 1950 e mantida na década de 1970, 

pelas Leis n. 2.573/1955 e 6.514/1977. O advento posterior da Constituição Federal, em 

1988, no entanto, propicia um panorama em que se deve enfrentar a questão sob o viés 

dos principais princípios que nutrem o sistema juslaboral e depois aprofundar os 

mandamentos de maiores garantias ao empregado e que conduzem ao entendimento de 

inconsistência daquela norma interna em face do direito constitucional contemporâneo. 

 

2.4.1 PRINCÍPIOS REGENTES AO CONTEXTO DA POSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS 

 

A renovação dinâmica do meio ambiente do trabalho exige análise dos 

alicerce do direito e dos preceitos de base para todas as espécies de ação jurídica, na 

medida em que eles traçam a conduta a ser seguida em toda e qualquer operação 

jurídica176. Essas proposições ideais e fundamentais, construídas a partir de uma certa 

realidade, direcionam a compreensão do alcance e cumprem importante papel para 

assegurar coerência integrada ao universo normativo de uma sociedade política177. E, 

como ponto de partida, será preciso selecionar, na seara do sistema jurídico brasileiro, 

aqueles princípios que digam respeito a circunstâncias integradas ao desenvolvimento do 

pensamento crítico orientador do trilho da efetividade dos direitos sociais do trabalhador. 

                                                 

 
175 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, 

na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua 

natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do 

trabalhador a: [...]; § 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura 

lhe seja devido” (negritou-se). Convém ressalvar que este mesmo dispositivo celetista ensejou idêntica 

redação ao item 16.2.1 da Norma Regulamentadora n. 16, do Ministério do Trabalho. Disponível em: 

<http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR16.pdf>. Acesso: 1 jan. 2018. 
176 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 53.  
177 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 208. 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR16.pdf
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Dentre a ramificação normativa positivada constitucionalmente, o princípio 

da dignidade da pessoa humana, pilar do Estado Democrático de Direito, é aquele de onde 

se sobrepõe a regra de assentar o cidadão-trabalhador como centro e destinatário maior 

da proteção social laboral em foco. Também é aquele que exprime essencialmente 

mandamento de valor moral e espiritual inerente à pessoa humana, o qual se manifesta na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida.178 

A despeito dessa pessoa humana também ser dotada de direitos fundamentais 

no âmbito laboral, a contemplação do eixo de proteção e prevalência desse princípio, no 

campo da interpretação das leis, mostra-se inexorável por inúmeros outros aspectos 

voltados à conformação e consolidação da personalidade jurídica do trabalhador e do seu 

pleno desenvolvimento179. Isso porque há direitos que são indissociáveis da condição 

humana180 e, em um sistema capitalista de produção que se sustenta pelo trabalho, não se 

deve deixar haver exploração do trabalhador além dos limites impostos pela lei ou através 

do eixo constitucional e internacional compatibilizante de outros direitos181. 

O ser trabalhador é, assim, a figura principal abraçada como núcleo de 

proteção de toda a arquitetura e estrutura jurídica de proteção construída em prol deste 

ser humano também em seu universo laboral, máxime quando há condições laborais mais 

gravosas e que exponencialmente sujeitem-no a problemas ocupacionais. 

O princípio da valorização do trabalho humano (CRFB, artigos 1º, IV182 e 

170, caput183), assim, transpassa a real intenção com que se deve interpretar a lei pelos 

envolvidos no contrato de trabalho e no processo de produção econômica. A valorização, 

extraída do trabalho digno, deve ser a física, mental, social e econômica, posto que as 

                                                 

 
178 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 66. 
179 Para os autores Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado: “Os direitos fundamentais da 

pessoa humana dizem respeito àqueles que são inerentes ao universo de sua personalidade e de seu 

patrimônio moral, ao lado daqueles que são imprescindíveis para garantir um patamar civilizatório mínimo 

inerente à centralidade da pessoa humana na vida socioeconômica e na ordem jurídica”. In: DELGADO, 

Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit. p. 33. 
180 SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Op. cit. p. 70. 
181 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 41. 
182 Cf. Constituição Federal: “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: [...]; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...].”. 
183 Cf. Constituição Federal: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: [...].”. 
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relações de trabalho estão embainhadas em condições notórias de desigualdades, típicas 

da natureza e atividade, muitas vezes, suportadas pelo trabalhador. 

O valor do trabalho deve seguir, neste horizonte, a estrada da eliminação total 

dos riscos inerentes ao trabalho, aquilatando-se às normas de segurança e medicina do 

trabalho, as características consequências de desenvolvimento da função social da 

empresa e do ideal de justiça retributiva. O fundamento para se determinar o valor social 

do trabalho não pode ser o trabalho em si, mas o fato de que quem o realiza é um ser que 

necessita executar suas obrigações com segurança suficiente a retornar no dia seguinte, 

de forma saudável. A dimensão dessa constatação, por qualquer ângulo que se olhe, 

sempre será a subjetiva, pois o trabalhador é e deve ser sempre o epicentro de tudo que 

girar em torno de qualquer avaliação que se fizer no tocante ao universo laboral184. 

Por conta disso, não se pode olvidar que o princípio da proteção, por sua vez, 

é aquele considerado como um dos fundamentais pilares para o Direito do Trabalho, cuja 

função é a de propiciar assistência completa ao empregado em razão de sua relação 

socioeconômica desigual existente entre ele e o empregador. E os seus corolários mais 

conhecidos, que constituem vértices de seu alcance, são os princípios do in dubio pro 

operario, da indisponibilidade, da irrenunciabilidade e o da norma mais favorável185. Esse 

princípio de proteção geral e seus acessórios são objetos de sucessivos ataques para fins 

de flexibilização de normas trabalhistas e, alguns deles, até mesmo reivindicações no 

sentido de se proceder à ampla desregulamentação normativa186. 

Pelo que é visto, o lucro e o acúmulo de capital têm sido motivos para o 

desrespeito de normas de saúde e segurança no trabalho, e também de direitos dos 

trabalhadores187. Existe uma parte da sociedade que, infelizmente, enxerga os direitos 

fundamentais do trabalho como empecilho para o crescimento da economia do país188. 

Não obstante a tal olhar, sobretudo no campo da segurança, higiene e saúde do 

trabalhador, nenhuma fenda pode existir no sentido de se pretender reduzir qualquer 

proteção legal a garantias umbilicais do direito à vida, não aberto a negociações.189 

                                                 

 
184 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 69. 
185 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 214. 
186 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit. p. 41-42. 
187 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 71. 
188 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 71. 
189 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 47. 
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Um detalhe que não pode passar despercebido é o de que, na antinomia do 

direito, o princípio da norma mais favorável sempre deve prevalecer, pouco importando 

acerca da hierarquia formal entre as normas conflitantes, bastando que a mais favorável 

subsista em prol do empregado190. Ora, se se tratar de meio ambiente do trabalho, deve-

se ter em mente, ainda, que para assegurar a plena eficácia do direito fundamental à vida 

e à saúde do trabalhador, a sobreposição da norma mais favorável ressai-se como 

condição sem a qual não se estaria viabilizando a efetividade de um direito social 

assegurado pela Constituição191. 

Cabe ressaltar, sob outro viés, que a irrenunciabilidade de direitos trabalhistas 

implica a total impossibilidade de o empregado dispor de tais direitos mediante o 

exercício do instituto da renúncia de um deles, ao passo que se estaria caminhando nesse 

sentido contra a vedação inferida da proteção que se confere aos direitos do trabalhador. 

Voltando-se o olhar para outro ponto, o princípio da prevenção preceitua o 

cabimento ao Poder Público e à coletividade do dever de defender e de preservar o meio 

ambiente saudável e equilibrado para a presente e futuras gerações, inclusive o laboral. 

Assim, quando se está em jogo o quesito segurança no trabalho, inclusive, a participação 

de todos é invocada porque danos ambientais causados impactam, de imediato e 

diretamente, a todos envolvidos no processo produtivo. 

Para o desenvolvimento sustentável do meio ambiente não se pode impedir o 

exercício da livre-iniciativa, e nem se prega isso, notadamente, mas sim “compatibilizar 

a atuação da economia com a preservação e equilíbrio do meio ambiente em todos os seus 

aspectos”192. Logo, induz-se a ideia de disseminar uma “educação ambiental”193, 

esclarecendo-se os riscos ambientais, os deveres de cada um dos envolvidos e as 

consequências jurídicas decorrentes194. 

Por exemplo, o empregador deve fornecer equipamentos de proteção 

individual e orientar os empregados a utilizá-los corretamente. Os empregados têm o 

dever de usá-los corretamente e de acordo com as diretrizes repassadas. Essa sistemática 

                                                 

 
190 CASSAR, Vólia Bonfim. Op. cit. p. 179. 
191 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 215. 
192 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 61. 
193 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. cit. p. 106. 
194 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 55. 
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estabelece o cuidado necessário que se espera, de todos, para prevenir problemas de todos 

os tipos durante a prestação laboral. 

Nesse prumo, a precaução orienta a realização de procedimentos prévios a 

fim de evitarem efeitos prejudiciais irreparáveis e irreversíveis. Inspirado nessa esfera de 

proteção, políticas públicas e estudos prévios são produzidos com o propósito de se 

reduzirem ao máximo os riscos ambientais, sendo estas claras medidas profiláticas ou de 

precaução exercidas. Essa preocupação antecipada quanto a eventos malignos ao 

trabalhador, aliás, expressa verdadeira frequência com o valor social do trabalho e a tônica 

da dignidade da pessoa humana. 

O meio ambiente do trabalho tem, igualmente, outros dois importantes 

vetores de proteção: o princípio da participação, como deveres tanto do Poder Público ou 

da coletividade em defesa e preservação do meio ambiente, e o princípio da ubiquidade, 

em que se convoca toda a sociedade para se empenhar na preservação e na proteção do 

meio ambiente (CRFB, art. 225, caput).195 

Quando se pensa em meio ambiente de trabalho, inevitavelmente vem à mente 

condições inerentes a este local. É preciso rememorar, portanto, que existe vida fora do 

trabalho e se o trabalhador é uma vítima de acidente de trabalho ou de doença ocupacional 

sérias consequências financeiras e sociais surgem para todos, trabalhador, empresariado 

e a sociedade como um todo.196 

Outro importante postulado pertinente ao fluxo que se constrói para canalizar 

um direito em si é o da igualdade ou da isonomia, em que se veda o tratamento 

diferenciado e se protege cidadãos inseridos em uma mesma realidade fático-jurídica. 

A igualdade, princípio fundamental proclamado pela Constituição Federal e 

base do princípio republicano democracia197, deve ser encarada sob duas óticas: a material 

e a formal. Contudo, é a igualdade material que proporciona equilíbrio de 

oportunidades198 e senso de justiça, em todas as suas vertentes. O exercício das obrigações 

laborais deve se compatibilizar e harmonizar com a realidade percebida em todos os seus 

                                                 

 
195 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. CLT comentada. Op. cit. p. 187. 
196 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 65. 
197 Cf. Constituição Federal: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...].”. 
198 DUTRA, Luciano. Op. cit. p. 111. 
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aspectos de modo que ninguém se sinta, guardadas as devidas proporções, injustiçado em 

relação a uma situação ou condição que destoe da linha isonômica que deve incutir a 

própria sistemática de execução e remuneração pelo trabalho. 

Nessa mesma toada, a proibição do retrocesso social impede a desconstituição 

de conquistas e reconhecimentos alcançados pela ordem jurídica vigente. Ou seja, a partir 

de determinados níveis positivos de concretização de direitos atingidos pelo Estado 

impõe-se uma barreira ao legislador, e também ao intérprete da lei, regredir no tempo ou 

em conceitos e situações já firmemente superadas pelo sistema constitucional 

contemporâneo. Em regra, esse mandamento vincula o Estado a uma cláusula social de 

não retração normativa, evitando-se o retorno a condições piores às prerrogativas vigentes 

ou eventualmente mais benéficas. Isso tudo em prol da segurança jurídica, da estabilidade 

das relações jurídicas e do avanço social. Em outros termos, afigura-se irreversível 

regredir ou retroceder direitos fundamentais notadamente reconhecidos, podendo-se, 

apenas, agregarem-se novos direitos fundamentais ou humanos a eles.199 

Na esfera privada, aliás, deve-se respeitar o núcleo essencial e assegurar 

condições para a efetivação dos direitos sociais, não se podendo volver questões 

ultrapassadas e/ou reconhecidamente mais prejudiciais, eis que a Constituição Federal 

resguarda a incolumidade dos direitos sociais politicamente já consagrados200. Com base 

nessas dimensões é que o dinamismo do direito faz com que ele evolua para disciplinar 

uma realidade social mais consentânea com o momento presente. Daí a exigência que se 

imprime em torno de outros níveis possíveis de preservação de direitos e, portanto, de 

proteção do contrato, em todos os contornos e segmentações. 

No mundo contemporâneo, o trabalho é valorizado e ele não se presta apenas 

a garantir a sobrevivência, mas a assegurar efetivamente a melhor participação da pessoa 

na sociedade201. O tratamento jurídico perseguido deve ser sempre aquele que, voltado à 

melhoria social, produza condições mais éticas, morais e também qualitativas à vida do 

trabalhador202. 

                                                 

 
199 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 435-436. 
200 LENZA, Pedro. Op. cit. p. 975. 
201 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 42. 
202 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 67. 
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Em rumo à progressividade dos direitos fundamentais do trabalhador e em 

sentido contrário ao retrocesso social203, delinear-se-ão, no próximo tópico, os 

argumentos mais auspiciosos detectados como parte desta reconstrução do real valor a ser 

dado à dignificação do próprio trabalhador. 

 

2.4.2 A INCOMPATIBILIDADE DA DIRETRIZ QUE VEDA A CONCOMITÂNCIA 

DOS ADICIONAIS DE REMUNERAÇÃO ANTE O ESPECTRO DE DIREITOS 

CONSAGRADOS NO EIXO CONSTITUCIONAL 

 

Quando se fala em direitos do trabalhador no âmbito nacional, a primeira 

questão que surge à cabeça, de imediato, é a dos direitos assegurados pela Constituição 

Federal. E tais direitos, quando mitigados, descredenciam o próprio sistema jurídico em 

que estão inseridos. Havendo conflito entre o direito ordinário anterior e a moderna 

Constituição, tal se resolve pelo critério interpretativo da revogação da lei 

incompatível204. Daí o porquê de se colherem os principais conectivos da floresta 

constitucional que se reúnem em um eixo jurídico-contratual205, central e protetor, a 

repelir a concretização de garantias sociais e jurídicas dos trabalhadores. 

 A Constituição é o ápice de todo o sistema jurídico de um país e fundamento 

para validade deste. Ela não permite leis antigas, contrárias a seus princípios e regras, 

vigendo após a sua égide. As normas que integram legislação ordinária anterior e 

incompatíveis com a moderna Constituição não fazem mais parte do novo ordenamento 

constitucional. Em outras palavras, as leis anteriores são “aproveitadas”, desde que seu 

conteúdo não conflite com o novo mandamento constitucional. Este é o entendimento, 

inclusive, pacificado pela jurisprudência do STF206, aceito pela doutrina dominante e 

                                                 

 
203 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Op. cit. p. 175. 
204 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 16. ed. rev. 

atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 45. 
205 DUTRA, Luciano. Op. cit. p. 91. 
206 Vide ADI 2/DF, rel. Min. Paulo Brossard, DJ 21.11.1997. In: PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, 

Marcelo. Op. cit. p. 42. Além disso, essa forma de controle pode se dar pelos tribunais na apreciação da 

validade do direito pré-constitucional, não estando obrigados à cláusula de reserva de plenário prevista na 

Súmula Vinculante n. 10, do STF, a qual se dá apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade, 

podendo os próprios órgãos fracionários, sem necessidade de submeter a controvérsia ao plenário, 

reconhecerem a revogação ou recepção do direito pré-constitucional. In: PAULO, Vicente; 

ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit. p. 44. Ainda em decorrência desse entendimento, sob o viés 

informativo, o STF não admite a impugnação do direito pré-constitucional em ação direta de 

inconstitucionalidade e também da figura da constitucionalidade superveniente. In: PAULO, Vicente; 

ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit. p. 45-46. 
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válido para todos os tipos normativos pretéritos possíveis no conglomerado jurídico 

pátrio.207 

O artigo 7º, XXIII208, da CRFB, preconiza como direitos do trabalhador, além 

de outros que visem sua melhoria social, os adicionais de remuneração para as atividades 

penosas, insalubres ou perigosas. Ainda que a norma constitucional seja interpretada por 

alguns como de eficácia contida e ressalve que tais direitos sejam regulamentados por 

legislação complementar, ela nada fala a respeito da impossibilidade de coexistência entre 

eles ou inaplicabilidade em algum momento ou circunstância. Na verdade, não há nada 

parecido ou nesse sentido no Diploma Constitucional em relação a qualquer outro direito 

fundamental trabalhista. 

Pelo contrário, os direitos e garantias fundamentais têm imediata aplicação 

por imperativo do art. 5º, § 1º209, da CRFB. Vale dizer que não é possível esgrimir em 

todo o artigo 7º da CRFB qualquer possibilidade de restrição dos direitos ali postos. O 

que se estabeleceu definitivamente na Carta Cidadã foi o condão de resguardar as todas 

as conquistas sociais que visam a melhoria do trabalhador na sociedade na qual faz parte. 

Além disso, a legislação complementar referida na Lei Máxima é a CLT, cuja 

anterioridade à nova ordem constitucional é inequívoca e, portanto, não acompanhou essa 

evolução axiológica propagada sob o viés de novos princípios e normas jurídicas de 

evolução social. Logo, não se pode aceitar a ideia de que a CLT, especialmente por conter 

esta suposta vedação, esteja conectada à raiz principiológica e protetiva ao ser humano 

irradiada pelo constitucionalismo contemporâneo. 

Segundo Vitor Cruz, o neoconstitucionalismo ou constitucionalismo 

contemporâneo se caracteriza pelo ideal de justiça social, equidade e emprego de valores 

e princípios norteadores de moralidade, rompendo-se a ideia de positivismo extremado. 

Para ele, o direito deve ter como foco a Constituição e esta, na verdade, seria um “bloco 

                                                 

 
207 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit. p. 42. 
208 Cf. Constituição Federal: “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...] XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas, na forma da lei; [...].”. 
209 Cf. Constituição Federal: “Art. 5º. [...]. § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata”. 
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constitucional” em que os aspectos principiológicos e os valores se tornam tão 

importantes quanto as regras insculpidas no texto constitucional.210 

O fim social com que a Constituição pretendeu atingir, o da proteção jurídico-

contratual e também socioeconômica ao empregado, é o que merece prevalecer, 

porquanto esta é a linha com a qual melhor se associa a consolidação do ideal da dignidade 

humana e o valor social do trabalho. Aliados a eles estão, ademais, os objetivos 

fundamentais republicanos de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 

3º, I211), de redução das desigualdades sociais (artigo 3º, III212) e de promoção do bem de 

todos, sem qualquer forma de discriminação (artigo 3º, IV213). 

Nesse percurso, é irrefutável reconhecer que o trabalho é a principal fonte de 

renda do empregado e com a qual ele sustenta seus dependentes, e a si próprio. O salário 

é, por isso, também constitucionalmente protegido214 e deve representar aquilo que 

efetivamente corresponder ao sentido de uma melhoria social ao trabalhador. Isso soa 

lógico, inclusive, porque, a rigor, a irredutibilidade salarial215 é proibida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro (admitida, apenas e excepcionalmente, mediante acordo 

ou convenção coletiva)216. 

A ausência de um salário adequado à realidade suportada, portanto, configura 

a maior de todas as agressões trabalhistas, após a física, isto é, naquela que despreza um 

                                                 

 
210 CRUZ, Vitor. Constituição federal anotada para concursos. 9. ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2017. p. 

239. 
211 Cf. Constituição Federal: “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...].”. 
212 Cf. Constituição Federal: “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: [...] III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; [...].”. 
213 Cf. Constituição Federal: “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: [...]; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação; [...].”. 
214 Cf. Constituicão Federal: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...]; VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 

convenção ou acordo coletivo; [...].”. 
215 Cf. Constituição Federal: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...]; XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de 

funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; [...].”. 
216 Nesse sentido, igualmente, a regra da isonomia salarial como garantia fundamental inserta na 

Constituição Federal: ”Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: […].”. 
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direito, fruto de árdua e histórica conquista. Exigir-se trabalho sem a devida paga é quase 

que restabelecer um regime laboral de servidão (em evidente retrocesso social).217 

Não se pode olvidar, igualmente, que a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, está umbilicalmente ligada 

aos adicionais de remuneração. Primeiro, porque são direitos sociais por natureza e 

constitucionalmente reconhecidos. Segundo, porque os adicionais de remuneração são 

pagos quando os riscos ocupacionais não forem eliminados do contexto laboral. Em 

outras palavras, ainda que esses mesmos riscos sejam eventualmente reduzidos, por não 

se conseguir eliminá-los, geram ao trabalhador a manutenção equivalente dos mesmos. 

Cabe acrescer que o pagamento cumulativo proporciona a revisão dos 

cenários laborais de risco e transmite ao empregador essa constante preocupação 

convergente com a promoção de melhores condições no trabalho e por um meio ambiente 

do trabalho mais seguro e equilibrado. 

Havendo controvérsia no que se refere à recepção ou revogação de alguma 

norma pré-constitucional, cabe ao Poder Judiciário ser provocado a dizer se esta foi ou 

não recepcionada pelo eixo constitucional moderno, ou seja, se há coerência à diretriz 

propalada pela Constituição Federal, fixando-se o entendimento a respeito da integração 

ou não daquele direito à atual ordem jurídica. No entanto, sem fundamentação plausível, 

proporcional ou convincente não se permite violação de princípios e direitos 

fundamentais como legítima vontade do legislador, posto que as normas do trabalho não 

devem servir aos fins comerciais protecionistas.218  

É preciso congregar coerência e sincronismo com as normas jurídicas e 

princípios do sistema constitucional mais moderno, e isso pode ser feito mediante análise 

de outras formas de desfiguração do mandamento constitucional, como aquela regra se 

há ou não compatibilização da norma com outras coexistentes no seu próprio sistema 

ordinário de integração.219 

 

                                                 

 
217 Vitor Cruz assevera que tanto a jurisprudência quanto a doutrina albergam a regra de proibição do 

retrocesso no que tange ao domínio dos direitos fundamentais e sociais. In: CRUZ, Vitor. Op. cit. p. 239. 
218 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 142. 
219 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit. p. 50. 
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2.4.3 ANÁLISE SISTEMÁTICA DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

EM FACE DA RESTRIÇÃO À COEXISTÊNCIA DOS ADICIONAIS 

 

 O contexto infraconstitucional, no qual a norma impeditiva do art. 193, § 2º, 

da CLT está inserida, organiza um conjunto de leis que estão sintonizadas com a 

finalidade daquele sistema de proteção juslaboral. Existem várias disposições celetistas 

que se revestem de escudo ao trabalhador neste feixe de interesses e tornam possível 

revisar a estrita desconexão do referido comando de opção. É preciso refletir e também 

reexaminar a CLT com um olhar interpretativo lógico-sistemático220 e também 

teleológico221 de modo a cotejar a regra prejudicial com outros dispositivos que 

asseguram o direito à justa retribuição remuneratória ao empregado.222 

A Consolidação das Leis do Trabalho dispõe normatização que não se ajusta 

com a impossibilidade de cumulação dos adicionais de remuneração. Por exemplo, o 

artigo 194 da CLT. Este preceito reza que o direito do empregado ao adicional de 

insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou 

integridade física. Ou seja, enquanto o empregado estiver exposto à situação 

condicionante de insalubridade(s) ou periculosidade(s), ele terá direito ao adicional ou 

aos adicionais porque se trata de um direito condicional e sua existência decorre da 

condição para a qual ele se estabelece. 

Como já mencionado anteriormente, o trabalho insalubre é aquele previsto no 

artigo 189223 da CLT e tem como fato gerador a exposição do trabalhador a agentes 

rigorosamente nocivos à sua saúde. O agente insalubre somente pode ser eliminado ou 

neutralizado com a adoção de medidas que conservem o ambiente laboral dentro dos 

limites de tolerância (CLT, artigo 191, I224) ou pela utilização de equipamentos de 

                                                 

 
220 Este método de interpretação conduz ao exame do sentido e do alcance da norma de forma 

contextualizada ao sistema jurídico que a integra. In: CRUZ, Vitor. Op. cit. p. 51. 
221 Esta outra forma hermenêutica tem o intuito de se examinar o fim social que a norma jurídica pretendeu 

atingir, ou seja, a verdadeira intenção do legislador ao criá-la. In: CRUZ, Vitor. Op. cit. p. 51. 
222 DUTRA, Luciano. Op. cit. p. 91. 
223 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações 

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”. 
224 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade 

ocorrerá: I — com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância; [...].”.  
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proteção individual (CLT, artigo 191, II225), ocasião única, portanto, a implicar o seu não 

percebimento pelo empregado. Desta forma, nenhuma exceção a essa regra segue 

qualquer lógica de protecionismo, seja em face da sequência de artigos no qual a vedação 

foi posta, seja em razão dos pilares de proteção e princípios que se revestem o Direito do 

Trabalho e a norma de ordem pública envolvida226. 

O artigo 192227 da CLT, por sua vez, assegura a percepção de adicional de 

insalubridade, pelo trabalhador, de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo as atividades insalubres 

classificadas, respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo. Nele não há qualquer 

informação de garantia do maior percentual em caso de concomitância de agentes 

insalubres, por exemplo. A lógica, no entanto, faz incidir o maior grau para o trabalhador 

diante da exposição simultânea de malefícios ao organismo humano ser mais prejudicial 

para ele. 

A periculosidade é regida pelo artigo 193, § 1o228 da CLT, e gera o direito de 

sempre receber um plus salarial, de 30% sobre o salário-base, pelo fato de o empregado 

                                                 

 
225 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade 

ocorrerá: [...].; II — com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam 

a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância”. Nesse mesmo compasso, a Súmula 80 do TST 

alude: “A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão 

competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional”. In: BRASIL. Tribunal 

Superior do Trabalho. Súmula n. 80. Disponível em: 

 <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_51_100.html#SUM-80>. 

Acesso: 16 jan. 2018. 
226 A delegação legislativa contida no art. 200, caput e VI da CLT, não autoriza o Ministro do Trabalho 

legislar sobre a possibilidade ou não de o empregado cumular adicionais de remuneração em qualquer 

possibilidade hipotética. Cabe a ele, tão-somente, o estabelecimento de disposições complementares às 

normas de que trata o Capítulo V da CLT. In: MACHADO, Costa (Org.)... [et al]. Op. cit. p. 158. 
227 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, 

acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de 

adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do 

salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”. 
228 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, 

na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua 

natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do 

trabalhador a: I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; II - roubos ou outras espécies de violência 

física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. § 1º. O trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os 

acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. § 2º. O 

empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. (negritou-

se) § 3º. Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já 

concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. § 4o. São também consideradas perigosas as atividades 

de trabalhador em motocicleta”. 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_51_100.html#SUM-80
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ingressar em áreas ou praticar atividades que impliquem risco acentuado.229 Trata-se de 

norma imperativa, de ordem pública, constituindo medida de saúde e segurança no 

trabalho. 

Há um paradoxo evidente que ressai deste comando quando cotejado com o 

parágrafo segundo subsequente (o núcleo gerador da presente controvérsia). Se o trabalho 

perigoso assegura ao empregado um adicional sobre o salário, não há que se falar, então, 

em opção deste por outro, na medida em que o trabalho insalubre também assegura o 

direito ao outro adicional remuneratório. Ou seja, são direitos distintos com fatos 

geradores também distintos. Ambos dizem respeito e são classificados com regras 

sanitárias diferentes. Enquanto um implica trabalho em condições insalutíferas o outro 

expõe a vida do trabalhador a risco potencialmente maior, comparativamente a outro 

trabalhador. 

Seguindo esse raciocínio, ainda, até a própria redação do art. 193, § 2º, da 

CLT não está coesa com o instituto da periculosidade retratado no referido dispositivo e 

leva a crer que este parágrafo segundo foi colocado de forma deslocada naquela 

disposição legal. O parágrafo segundo gera interpretação imprecisa para o intérprete ao 

fazer remissão apenas à opção pelo adicional de insalubridade quando houver cumulação 

deste com o de periculosidade. Vale dizer, ele nada fala sobre a possibilidade de 

cumulação de adicionais de mesma espécie (insalubres ou perigosos). Se houver, por 

exemplo, cumulação de adicionais insalubres, em graus diferentes, exemplificando, o 

empregado jamais poderia optar por receber o de menor grau, mas somente o de maior 

classificação, por se tratar de condição mais benéfica ao trabalhador. 

É importante ressalvar que, embora a CLT nada fale a respeito, a Norma 

Regulamentadora n. 15, do Ministério do Trabalho, no item 15.3230, promoveu 

                                                 

 
229 A complementar esse raciocínio, o item I da Súmula 364 do TST assim está redigido: “[…] Tem direito 

ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, 

sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim 

considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido”. In: BRASIL. 

Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n. 364. Disponível em: 

<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#SUM-364>. 

Acesso: 16 jan. 2018. 
230 Cf. Norma Regulamentadora n. 15: “15.3: No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, 

será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção 

cumulativa”. In: BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as 

Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas 

a Segurança e Medicina do Trabalho. Disponível em: 

<http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR15/NR-15.pdf>. Acesso: 20 jan. 2018. 
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interpretação ampliativa ao alcance do art. 193, § 2º, da CLT, ao afirmar que no caso de 

incidência de mais um fator gerador do quadro insalutífero será considerado o de grau 

mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. 

Nesse sentido, Gustavo Filipe Barbosa Garcia consigna que a possibilidade 

de regulamentação, pelo MTE, das condições de segurança e medicina do trabalho 

(conforme artigos 190, 192, 193, 196 e 200 da CLT), somente pode ocorrer dentro dos 

limites da previsão, ainda que genérica seja a lei. E mesmo dotada de boas intenções, em 

termos jurídicos, houve extrapolação do poder regulamentar pelo referido Órgão 

Executivo em razão de se tratar de matéria privativa de lei federal.231 

Além disso, é vedado ao empregador transferir o risco da atividade econômica 

ao empregado (artigo 2º, caput232, da CLT), o que se emerge ao exigir a obrigação do 

empregado executar serviço com agentes agressores ou de riscos simultâneos e não pagar 

pela correspondente exposição do empregado a esses agentes. 

Na opinião de Gustavo Filipe Barbosa Garcia, se o empregado está exposto 

tanto ao agente insalubre quanto a outro, da mesma espécie ou não, nada mais justo e 

coerente do que receber ambos os adicionais, pois os fatos geradores são distintos e 

autônomos. A restrição a apenas um dos dois adicionais desestimula que a insalubridade 

e a periculosidade sejam eliminadas ou neutralizadas, em desencontro com a regra da 

redução dos riscos inerentes ao trabalho preconizado no art. 7º, XXII, da CRFB.233 

Por sua vez, o artigo 196 da CLT determina que os efeitos pecuniários 

decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos 

a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministro 

do Trabalho. Vale dizer, o adimplemento é sempre devido após a aprovação da atividade 

pela referida autoridade executiva234. 

Ora, em se tratando de atividade insalubre ou perigosa, ou simultâneas, as 

normas ambientais do trabalho se aguçam naquele cenário de forma mais elevada do que 

em outro ambiente. Contudo, não se infere da legislação brasileira regulamentação acerca 

                                                 

 
231 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 1.204. 
232 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou 

coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviço”. 
233 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 1.200. 
234 MACHADO, Costa (Org.)… [et al]. Op. cit. p. 159. 
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de cenários laborais compostos de mais de um agente insalubre, ou perigoso, ou a ambos. 

As Normas Regulamentadoras n. 15 e 16, do Ministério do Trabalho, não enfrentam ou 

disciplinam operações mais prejudiciais ao trabalhador pelo fato de haver simultaneidade 

de agentes insalubres ou perigosos, sendo que tal poderia ser possível por força do artigo 

200, caput235 da CLT. 

 Merece destaque, igualmente, o aspecto de que quando empregados laboram 

em situação semelhantes, cujas atividades são caracterizadas como insalubres e/ou 

perigosas, todos devem auferir idênticas condições salariais. É o artigo 5º236 da CLT que 

assim declara. Isso evita a discriminação, no caso a salarial, pois se todos os pressupostos 

fáticos e condicionais para a regular percepção financeira estão presentes inexiste razão 

ou motivo para que o trabalhador opte por receber menos do que lhe é, juridicamente, 

devido. 

 Com efeito, o próprio artigo 460 da CLT também preceitua que o empregado 

terá direito a perceber salário igual ao daquela pessoa que, na mesma empresa, fizer 

serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. O fato de 

o empregador não pagar um dos adicionais ao trabalhador quer dizer que o empregado 

adquire direito à isonomia salarial por equivalência237. Na prática, há a execução do 

serviço, porém o pagamento “desaparece” (daí a ideia de “desconto”, ante a convergência 

de sentidos). 

Nesse sentido, ainda, a garantia do artigo 461 da CLT reza que, sendo idêntica 

a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma 

localidade, corresponderá igual salário. O parágrafo primeiro do referido preceptivo 

enfatiza, igualmente, que a locução “trabalho de igual valor” é aquela em que há igual 

                                                 

 
235 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 200 - 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; [...]”. 
236 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 5o. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário 

igual, sem distinção de sexo”. 
237 A equiparação por equivalência concerne ao direito a diferenças de salário em definitivo, enquanto durar 

o contrato. Em outras palavras, o empregado tem direito à majoração dos rendimentos do empregado sem 

a possibilidade de diminuição na mesma forma em relação aos demais empregados contratados pelo 

empregador. In: MACHADO, Costa (Org.)... [et al]. Op. cit. p. 352. 
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produtividade e perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não 

for superior a dois anos. 

Quanto à natureza do ato do empregador de não pagar os dois adicionais, o 

artigo 9º da CLT diz que este é nulo de pleno direito, porque este adquire o viés de 

desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Norma Consolidada. 

A subordinação jurídica que pesa sobre o empregado faz com que a lei presuma a nulidade 

de qualquer ato de renúncia a direitos trabalhistas.238 E o ordenamento juslaboral, fundado 

nos princípios da proteção e da irrenunciabilidade, é composto de diversas normas de 

ordem pública, obstando condutas que objetivem afastar a aplicação do Direito do 

Trabalho239. Não é crível, portanto, que no circuito consolidado, que aborda temas de 

promoção, proteção e recuperação da saúde do trabalhador, esteja impregnada uma regra 

que impõe imperativo de inefetividade de direitos. 

A trilha da proteção remuneratória, frente ao obstáculo ora enfrentado, ainda 

prossegue pela legislação doméstica principal trabalhista, e se defronta com a exegese 

relevante do artigo 444 da CLT. As relações contratuais podem ser objeto de livre 

estipulação das partes interessadas, desde que estas não se contraponham às disposições 

de proteção ao trabalho. Em outros dizeres, o limite da autonomia da vontade é estreito e 

restrito. As partes, na relação de emprego, estão evidentemente em situação desigual de 

poder e sujeição240. Deixar de receber um adicional de remuneração ou de pagá-lo, é um 

ato que descumpre preceitos fundamentais e retira o próprio valor social do trabalho, uma 

vez que se trata de regra de proteção socioeconômica do empregado e garantidora de 

redução de riscos laborais. 

Além disso, as vantagens ou desvantagens, sobrevindas no curso da relação 

jurídica laboral de trato sucessivo, devem ser analisadas também sob o ângulo do artigo 

468 da CLT241. Este dispositivo pronuncia, como regra geral, que a alteração das 

respectivas condições nos contratos individuais de trabalho só é lícita por mútuo 

consentimento e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízo 

ao empregado242. Logo, a regra do art. 193, § 2º, da CLT, ostenta característica impeditiva 

                                                 

 
238 MACHADO, Costa (Org.)… [et al]. Op. cit. p. 16. 
239 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 1.221. 
240 MACHADO, Costa (Org.)... [et al]. Op. cit. p. 325. 
241 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 583. 
242 MACHADO, Costa (Org.)… [et al]. Op. cit. p. 366. 
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de consagração de um direito trabalhista e consequente efeito prejudicial. A diretriz do 

art. 468 da CLT ainda ganha um contorno maior sobre o tema quando se verifica esta 

incongruência existente da vedação de direitos sociais fundamentais com o invólucro de 

proteção produzido pela CLT em relação às outras regras mencionadas. 

A Lei n. 13.467243, de 13 de julho de 2017 (“Reforma Trabalhista”), 

recentemente introduziu o art. 611-B244 à CLT, segundo o qual constituem objeto ilícito 

de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a 

redução das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em 

normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (item XVII), bem como do adicional 

de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas (item XVIII)245. 

Novamente se vê, de forma contundente e incisiva, a indisponibilidade de se optar ou 

renunciar direitos trabalhistas constitucionalmente garantidos. Um outro contrassenso 

existente deriva do mandamento que torna impossível compor de forma prejudicial acerca 

dos adicionais de remuneração. Porém, tanto a regra do art. 193, § 2º, da CLT, quanto o 

item 15.3 da Norma Regulamentadora n. 15 do MTE, ainda se mantêm de “pé” – sem 

interação com a moderna implementação produzida pelo legislador trabalhista (que traduz 

o sentimento e o pensamento atual sobre a coexistência e manutenção inexorável dos 

direitos). 

Repise-se que esta linha recente adotada pelo legislador, no art. 611-B, da 

CLT, amolda-se perfeitamente ao prisma estimado pela nova ordem constitucional 

brasileira. A congruência da manutenção dos adicionais de remuneração prestigiada pela 

                                                 

 
243 BRASIL. Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 

8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas 

relações de trabalho. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1>. Acesso: 2 jan. 2018. 
244 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 611-B: Constituem objeto ilícito de convenção coletiva 

ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: [...]; 

XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho;  XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas; [...].”. 
245 O item II da Súmula 364 do TST converge, ainda, com essa diretriz, o qual está assim redigido: “[...] 

Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade 

em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela 

constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts. 7º, 

XXII e XXIII, da CF e 193, § 1º, da CLT)”. In: BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 

Súmula n. 364. Disponível em: 

<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_ind_351_400.html#SUM-364>. 

Acesso: 12 jan. 2018. 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_ind_351_400.html#SUM-364
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Constituição Federal e também pela CLT, ao enfatizarem a expressa proibição de se 

envidar negociação coletiva - que vise suprimir ou reduzir os adicionais de remuneração 

-, demonstra o descompasso entre as demais prescrições do Texto Celetista, da 

Constituição Federal e das Convenções Internacionais da OIT, o que não pode, assim, ser 

ignorado pela sociedade.246 

A toda evidência que estes sustentáculos jurídicos garantem, em sua essência, 

o justo. Em outras palavras, a mens legis de tais preceptivos pensou em uma alternativa 

legal para compensar, financeiramente, o empregado submetido a cenários laborais 

extremos de saúde ocupacional e, por tal motivo, a restrição conferida destoa da própria 

finalidade dos demais institutos previstos para o intuito de remunerar o empregado pelo 

efetivo risco à sua saúde e/ou integridade física. A colisão de normas protetivas, portanto, 

resta evidenciada. A própria CLT consegue, por outros “escudos de proteção” - que se 

complementam -, ignorar ou expelir de seu contexto a regra erigida no artigo 193, § 2º, 

da CLT. 

A imprimir, por outro norte, maior vigor a esta sustentação jurídica, nada 

melhor do que retratar, no campo da argumentação jurídica, pensamentos coerentes com 

esta linha de pesquisa e que refletem exatamente a corrente doutrinária que gerou o 

acintoso debate do tema perante o TST. 

 

2.5 POSICIONAMENTOS DOUTRINÁRIOS FAVORÁVEIS À CUMULAÇÃO DOS 

ADICIONAIS 

 

Neste trilho teórico desenvolvido, avaliações e pontos de vista de juristas 

foram enumeradas, as quais se associam a outras fontes que consagram o direito em 

questão. Convalidam e endossam esta construção que sustenta a revogação da norma 

celetista. A moderna doutrina que defende o pagamento simultâneo dos adicionais se 

alinha com a contemporaneidade das relações sociais, com o direito constitucional 

humanitário e com a propagada redução de riscos pontificada pelas normas 

internacionais. 

                                                 

 
246 CRUZ, Vitor. Op. cit. p. 5. 
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José Augusto Rodrigues Pinto entende haver evidente distinção entre os fatos 

geradores dos adicionais. No caso da insalubridade, esclarece que a saúde do trabalhador 

é a que está em jogo. No caso da periculosidade, existe o risco iminente que pode ceifar 

a vida do profissional a qualquer instante. Para ele, a insalubridade é insidiosa e lenta nos 

seus resultados, quase invisível, mas perceptível, e o risco provocado pela periculosidade 

é de impacto instantâneo quando se consuma. Daí um deles dirigir-se à saúde e, o outro, 

direcionado à integridade física da vítima de sua ação.247 

Com efeito, os adicionais legais são cumuláveis sob a condição de que o 

trabalho seja prestado de acordo com os pressupostos de cada um deles. Nesse sentido, 

descreve ainda que se a situação de desconforto pessoal tem correspondência numa 

indenização o valor desta deve abranger tantos percentuais quantos sejam as causas destes 

referidos desconfortos.248 Entende causar profunda espécie o fato de que o artigo 193, § 

2º, da CLT, herdando restrição levantada desde a Lei n. 2.573/55, tenha aberto ao 

empregado o duro dilema de “optar” pelo adicional de insalubridade que porventura lhe 

seja devido quando comprovado que este trabalhou também em condição perigosa. 

Portanto, para ele não existe explicação jurídica ou plausível para tal restrição. Conclui, 

finalmente, pela afirmação de ter o legislador tido uma recaída “amargamente irônica” 

em favor do poder econômico “[...] ao deixar ao empregado escolher a melhor entre duas 

desgraças: ficar doente ou morrer, simplesmente [...].”249 

Augusto César Leite de Carvalho enfatiza que o artigo 193, § 2º, da CLT tem 

um “desvio de ótica”. Cuida-se de regra “injusta” ao permitir que o empregado labore em 

situação de risco à sua integridade física sem que receba o adicional correspondente, pois 

estaria recebendo adicional relativo a agente nocivo à sua saúde, ou vice-versa. Para ele, 

já passou a hora de se questionar a validade dessa norma frente ao que preceitua o artigo 

7º, XXIII, da CRFB. A norma mais favorável, cristalizada no citado dispositivo 

constitucional, autorizaria o cabimento cumulativo dos adicionais de penosidade, 

insalubridade ou periculosidade. Ato contínuo, consigna que a conjunção (ou), presente 

no texto do inciso sobredito, apenas lá estaria porque “o uso da conjunção aditiva (e) faria 

concluir que toda atividade penosa também seria insalubre e, por igual, necessariamente 

                                                 

 
247 PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de direito individual do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 

2003. p. 425. 
248 PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. cit. p. 425-426. 
249 PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. cit. p. 426-427. 
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perigosa”. Exprime, ainda, o pensamento de que o legislador infraconstitucional jamais 

estaria autorizado a suprimir o direito ao adicional de periculosidade, em hipótese que a 

lei enumera como de risco, mormente sem qualquer justificativa plausível. Arremata 

chamando a atenção para o item 3 do artigo 8º da Convenção n. 148 da OIT, e para a 

alínea “b” do artigo 11 da Convenção n. 155 da OIT, os quais se somam ao desígnio 

constitucional neste conflito a favor do direito à compensação monetária pela exposição 

simultânea do trabalhador a agentes nocivos à saúde ou à sua integridade física.250 

Carlos Henrique Bezerra Leite, por sua vez, pontifica que a interpretação 

teleológica da regra permite a possibilidade de acumulação, conquanto adotada a 

interpretação conforme a Constituição. Segundo ele, a Carta Máxima brasileira estimula 

a adoção de normas tendentes a reduzir os riscos inerentes ao trabalho, como as doenças 

e os acidentes de trabalho, e os adicionais de remuneração para as atividades perigosas, 

insalubres ou penosas são reconhecidamente direitos fundamentais dos trabalhadores 

(CRFB, art. 7º, XXII e XXIII). Ademais, acrescenta o argumento no sentido de que se o 

ambiente do trabalho é duplamente mais arriscado para a saúde, a vida e a segurança do 

trabalhador, ou seja, se a sua atividade laboral lhe assegura o direito a dois adicionais, 

não faz sentido a restrição de um deles, eis que se configuraria bis in idem para o 

empregado (fatos geradores diversos para a percepção dos adicionais) e uma vantagem 

econômica desproporcional para o empregador. 251 

Gustavo Cisneiros obtempera ser “sem pé nem cabeça” o impedimento do 

recebimento em conjunto dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, porquanto 

é notório que cada adicional tem o seu fato gerador e inexiste base jurígena que justifique 

a exclusão de um deles. Para ele, a Lei Maior garante o direito ao recebimento cumulativo 

sem qualquer ressalva. Também haveria outras normas constitucionais e supralegais 

hierarquicamente superiores à CLT, como as Convenções n. 148 e 155, da OIT, que 

autorizam a cumulação. Tais razões demonstram inexistir afronta ao princípio do non bis 

in idem e que o art. 193, § 2º, da CLT não foi recepcionado pelo atual sistema jurídico.252 

                                                 

 
250 CARVALHO, Augusto César Leite de. Direito do trabalho: curso e discurso. Aracaju: Evocati, 2011. 

p. 200-201. 
251 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 

446. 
252 CISNEIROS, Gustavo. Direito do trabalho sintetizado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

MÉTODO, 2016. p. 204-205. 
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O escólio de Jorge Luiz Souto Maior, pela defesa da cumulação dos 

adicionais, parte pela invocação do princípio da proteção do ser humano, 

consubstanciado, por exemplo, na diminuição dos riscos inerentes ao trabalho. Não 

haveria sentido, para o referido autor, continuar dizendo que o pagamento de um adicional 

“quitaria” a obrigação quanto ao pagamento do outro. Isso porque “[...] se um empregado 

trabalha em condição insalubre, por exemplo, ruído, a obrigação do empregador de pagar 

o respectivo adicional de insalubridade não se elimina pelo fato de já ter este mesmo 

empregador pago ao empregado adicional de periculosidade pelo risco de vida a que o 

impôs”. Da mesma forma, “[...] o pagamento pelo dano à saúde, por exemplo, perda 

auditiva, nada tem a ver com o dano provocado, por exemplo, pela radiação”. Em suma, 

para cada elemento insalubre seria devido um adicional, que, por óbvio, acumula-se com 

o adicional de periculosidade, eventualmente devido, sobretudo após a ratificação pelo 

Brasil da Convenção n. 155, da OIT.253 

Regina Célia Buck discorre que no ordenamento jurídico nacional, à luz dos 

valores positivados no Direito Internacional do Trabalho e das normas-princípio da 

Constituição da República, o empregado tem o direito de receber cumulativamente os 

adicionais de periculosidade e insalubridade. Para ela, os artigos 192 e 193, § 1º, da CLT 

foram recepcionados pelo art. 7º, XXIII, da CRFB e a vontade do legislador constituinte, 

ao determinar que se proteja efetivamente a saúde do trabalhador, quando se constata a 

presença simultânea de diversos agentes ou situações de risco a submeter o empregado, é 

a que deve prevalecer nessa controvertida interpretação. Ressalta que o não 

reconhecimento da cumulação de adicionais é uma medida que acaba por “desestimular 

a busca dos empregadores por meios de redução dos riscos inerentes ao trabalho pois, 

como muito se observa no Brasil, alguns objetivos e melhoras significativas só são 

executados ou ocorrem, de forma eficaz e eficiente, a partir do momento em que há uma 

contraprestação pecuniária”. A autora levanta ainda a questão de que o investimento 

empresarial para proporcionar um ambiente de trabalho saudável, prevenindo acidentes e 

danos à saúde do obreiro, traduz-se “na continuidade da produção, na eliminação de 

desperdícios e na obtenção de melhor qualidade do produto, e, sobretudo, num benefício 

maior para a sociedade”.254 

                                                 

 
253 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Em defesa da ampliação da competência da Justiça do Trabalho. São 

Paulo: Revista LTR, Ano 70, p. 14-15, jan. 2006. 
254 BUCK, Regina Célia. Op. cit. p. 124. 
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Por sua vez, Raimundo Simão de Melo anota que o meio ambiente do 

trabalho, adequado e seguro, é um direito fundamental do cidadão trabalhador. Não seria 

um mero direito trabalhista vinculado ao contrato de trabalho, pois a proteção daquele é 

distinta da assegurada ao meio ambiente do trabalho, porquanto essa última busca 

salvaguardar a saúde e a segurança do trabalhador no ambiente em que desenvolve as 

suas atividades255. Preleciona, ainda, que se: “[...] crie uma cultura em todas as esferas 

sociais voltada à prevenção dos riscos ambientais no trabalho”256. Obtempera, 

igualmente, que o meio ambiente do trabalho recebe proteção constitucional adequada, a 

qual, entretanto, precisa sair do papel para a prática diária, o que somente será possível 

“mediante grande reformulação de entendimentos clássicos que sempre prestigiaram as 

formas indenizatórias – insuficientes, por sinal – como o pagamento dos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade”. Em sua convicção, “as grandes indenizações por 

danos material, moral e até estético, como vêm sendo deferidas por meio de decisões 

judiciais, principalmente após a CRFB, não resolvem o problema, pois nada ‘paga’ a vida 

de um ser humano e as consequências sociais e humanas decorrentes de um acidente 

laboral, sem se falar no grande custo para as empresas e para a economia do país”.257 

Gustavo Filipe Barbosa Garcia assinala que o art. 193, § 2º, da CLT, merece 

“fundada crítica”, na medida em que se o empregado se expõe a dois riscos ocupacionais, 

nada mais justo e coerente do que receber por  ambos, posto que, sendo fatos geradores 

distintos e autônomos, a restrição acaba por desestimular que a insalubridade e a 

periculosidade sejam neutralizadas ou eliminadas, o que estaria contrariando o artigo 7º, 

XXII, da CRFB.258 Acrescenta o fundamento de que os adicionais são direitos trabalhistas 

de natureza social, de ordem fundamental, essenciais para a preservação e promoção da 

dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho. Relembra, também, no mesmo 

sentido de Valério de Oliveira Mazuolli, a força das Convenções n. 148 e 155, da OIT, 

tanto pelo efeito do art. 5º, § 2º259, da CRFB, como pelo status normativo supralegal, dada 

a natureza de direitos humanos conferida às referidas normas internacionais, e segundo 

                                                 

 
255 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 32. 
256 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 32. 
257 MELO, Raimundo Simão de. Op. cit. p. 37. 
258 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 451-452. 
259 Cf. Constituição Federal: “Art. 5º. [...]. § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta 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”. 
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as quais se assegura, na hipótese de exposição simultânea a vários fatores, a consideração 

de todos os riscos envolvidos.260 

A oportuna manifestação de Valério de Oliveira Mazuolli, uma das 

referências do Direito Internacional Público na atualidade brasileira, deve ser sublinhada 

neste momento, em derradeiro, porquanto este autor descreveu que o Tribunal Superior 

do Trabalho, ao não reconhecer valor às Convenções Internacionais n. 148 e 155, da OIT, 

protagonizou um dos capítulos mais tristes de sua história em virtude da prevalência das 

normas internacionais sobre o Direito Interno brasileiro261. Segundo ele, referidos 

Diplomas admitem a hipótese de cumulação dos adicionais e estabelecem critérios, e 

limites, dos riscos profissionais em face da exposição simultânea a vários fatores nocivos. 

O controle de convencionalidade262 das leis teria sido bem compreendido pela Sétima 

Turma do TST, mas a SBDI-I se distanciou desse entendimento (contrariando as aludidas 

Convenções Internacionais e o princípio da primazia da norma mais favorável ao 

trabalhador) ao declarar que o regramento internacional ostenta conteúdo aberto e de 

cunho genérico, e este funcionar como um código de conduta e não de obrigações ao 

Estado signatário. 

Acrescentou que as Convenções Internacionais são tratados especiais de 

direitos humanos, portanto, normas mais benéficas do que as domésticas (neste caso, a 

do artigo 193, § 2º, da CLT). Acenou, ainda, ser inacreditável um tribunal superior dizer 

que os tratados de direitos humanos não se sobrepõem às normas internas menos 

benéficas e, ainda mais, aludir que tais normas da OIT, de evidente proteção dos 

trabalhadores, configurariam apenas códigos de conduta incapazes de criar obrigações 

para o Estado brasileiro. 

Adiante, mencionou que o país está em um momento de engajamento cada 

vez maior na seara internacional e que tal decisão despreza anos de conquistas dos direitos 

dos trabalhadores e toda a evolução da doutrina sobre a matéria. Finalizou asseverando 

que tal entendimento configura um contrassenso com a jurisprudência do STF, que coloca 

os tratados de direitos humanos em nível supralegal no sistema jurídico nacional, e, pior, 

demonstra desconhecimento das regras mínimas de interpretação do Direito Internacional 

                                                 

 
260 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 1.201. 
261 Esse julgamento será detalhado no item “2.6.2” da presente pesquisa. 
262 Vide o item “3.3” da presente pesquisa que versa sobre essa matéria. 
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dos Direitos Humanos, e total desprezo ao princípio basilar da primazia da norma mais 

favorável ao trabalhador.263 

Esta extensa corrente doutrinária reflete substancialmente o porquê do 

comando restritivo dos direitos fundamentais não ter sido recepcionado pela ordem 

jurídica vigente. Nesse sentido, para entender melhor como essa linha dogmática foi 

solidificada será necessário retratar os dissensos jurisprudenciais que sufragaram o atual 

entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

2.6 JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

 A jurisprudência, como fonte de direito, inclusive juslaboral, é composta 

pelas decisões proferidas no âmbito de um determinado Tribunal e de onde se extraem as 

diferentes interpretações, dos julgadores ou dos órgãos colegiados, a respeito da 

aplicabilidade das leis componentes de um ordenamento jurídico estatal. No caso do 

Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho é o órgão que uniformiza a jurisprudência pátria 

trabalhista e assegura a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal. Nesse 

contexto, a investigação sobre as decisões e os aspectos do julgamento do leading case 

que deu seguimento ao controvertido debate sobre a impossibilidade de cumulação dos 

adicionais de insalubridade e de periculosidade e a sua inconsistência ou 

incompatibilidade à luz da Constituição Federal e das Convenções n. 148 e 155, da OIT, 

no âmbito daquela Corte Superior, é imprescindível para esse objetivo. Daí o porquê do 

enfoque doravante destinado a compreender os fundamentos que sustentaram o 

entendimento atualmente prevalecente naquele Pretório. 

 

2.6.1 DIVERGÊNCIAS IMPULSIONADORAS DO CONHECIMENTO DA 

MATÉRIA PELA SBDI-I 
    

A doutrina e jurisprudência clássicas dominantes sempre interpretaram a 

disposição expressa no art. 193, § 2º da CLT de forma literal ao comando exarado no 

                                                 

 
263 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. TST desrespeita tratados internacionais ao julgar pagamento de 

adicionais. Disponível em: 
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referido Diploma legal, no sentido da impossibilidade de se ofertar ao trabalhador, 

exposto concomitantemente a agentes insalubres e perigosos, acréscimo remuneratório 

que contemplasse o percebimento cumulativo dos referidos adicionais. Um novo olhar 

sobre o tema, pela vertente social, constitucional e internacional, foi lançado e que 

sensivelmente colocou a matéria de forma canalizada ao sentimento de maior proteção do 

trabalhador e de efetiva mobilização do empregador quanto à prevenção e vigilância aos 

agentes laborais nocivos. 

A Subseção de Dissídios Individuais I (SBDI-I) – órgão colegiado do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) competente quanto à uniformização da 

jurisprudência trabalhista –, submeteu-se, há pouco tempo, a enfrentamento específico do 

tema da cumulação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade pelo trabalhador 

sob novas perspectivas teóricas. Várias teses foram postas a análise e as particularidades 

inferidas colaboram no aspecto de se compreender a exata dimensão da controvérsia e a 

conclusão atualmente externada pelo referido órgão colegiado. 

A linha decisória de vedação ao percebimento cumulativo dos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade que era mantida pelas Turmas do TST até aquele 

momento seguia a lógica retratada no julgado doravante transcrito: 

 

ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. 

CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DEFERIDA. O 

artigo 193, § 2º, da CLT veda a cumulação dos adicionais de 

periculosidade e insalubridade, podendo, no entanto, o empregado fazer a 

opção pelo que lhe for mais benéfico, razão pela qual devem ser 

compensados os valores pagos pela empresa ao reclamante a título de adicional 

de insalubridade. Decisão regional que se reforma.264 (Negritou-se) 

 

Não obstante, nos autos do processo RR 0001072-72.2011.5.02.0384, a 

Sétima Turma foi o primeiro órgão julgador a enfrentar a questão da cumulação dos 

adicionais sob o ângulo da prevalência das normas constitucionais e supralegais sobre o 

direito ordinário pré-constitucional anotado pela Consolidação das Leis do Trabalho 

                                                 

 
264 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0047101-51.2008.5.17.0132. Relator 

Ministro Pedro Paulo Manus. 7ª Turma. Data de Julgamento: 07/08/2012. Data de Publicação no Diário 

Eletrônico da Justiça do Trabalho: 10/08/2012. Disponível em: 

<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
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&localPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 17 jan. 2018. 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2047101-51.2008.5.17.0132&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAJAMAAO&dataPublicacao=10/08/2012&localPublicacao=DEJT&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2047101-51.2008.5.17.0132&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAJAMAAO&dataPublicacao=10/08/2012&localPublicacao=DEJT&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2047101-51.2008.5.17.0132&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAJAMAAO&dataPublicacao=10/08/2012&localPublicacao=DEJT&query
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(CLT). A empresa Amsted Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. interpôs 

Recurso de Revista (RR) em face do reclamante Ivanildo Bandeira, e este foi julgado, em 

24 de setembro de 2014, por unanimidade, no sentido de se conhecer, por divergência 

jurisprudencial e desprover o RR, mantendo-se o v. acórdão regional que entendera pela 

possibilidade de pagamento simultâneo dos adicionais de insalubridade e de periculosidade 

ao trabalhador. 

A ementa do presente processo foi assim resumida: 

 

RECURSO DE REVISTA. CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE 

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE. 

PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E SUPRALEGAIS 

SOBRE A CLT. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF QUANTO 

AO EFEITO PARALISANTE DAS NORMAS INTERNAS EM 

DESCOMPASSO COM OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. 

CONVENÇÕES NOS 148 E 155 DA OIT. NORMAS DE DIREITO SOCIAL. 

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. NOVA FORMA DE 

VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DAS NORMAS 

INTEGRANTES DO ORDENAMENTO JURÍDICO. A previsão contida no 

artigo 193, § 2º, da CLT não foi recepcionada pela Constituição Federal 

de 1988, que, em seu artigo 7º, XXIII, garantiu de forma plena o direito 

ao recebimento dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade, sem qualquer ressalva no que tange à cumulação, ainda 

que tenha remetido sua regulação à lei ordinária. A possibilidade da 

aludida cumulação se justifica em virtude de os fatos geradores dos 

direitos serem diversos. Não se há de falar em bis in idem. No caso da 

insalubridade, o bem tutelado é a saúde do obreiro, haja vista as condições 

nocivas presentes no meio ambiente de trabalho; já a periculosidade 

traduz situação de perigo iminente que, uma vez ocorrida, pode ceifar a 

vida do trabalhador, sendo este o bem a que se visa proteger. A 

regulamentação complementar prevista no citado preceito da Lei Maior 

deve se pautar pelos princípios e valores insculpidos no texto 

constitucional, como forma de alcançar, efetivamente, a finalidade da 

norma. Outro fator que sustenta a inaplicabilidade do preceito celetista é 

a introdução no sistema jurídico interno das Convenções Internacionais 

nos 148 e 155, com status de norma materialmente constitucional ou, pelo 

menos, supralegal, como decidido pelo STF. A primeira consagra a 

necessidade de atualização constante da legislação sobre as condições 

nocivas de trabalho e a segunda determina que sejam levados em conta os 

“riscos para a saúde decorrentes da exposição simultânea a diversas 

substâncias ou agentes”. Nesse contexto, não há mais espaço para a 

aplicação do artigo 193, § 2º, da CLT. Recurso de revista de que se conhece 

e a que se nega provimento.265 (Negritou-se) 
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http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%201072-72.2011.5.02.0384&base=acordao&rowid=AAANGhABIAAAHgZAAV&dataPublicacao=03/10/2014&localPublicacao=DEJT&query
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A tese que foi primordialmente acolhida foi a de que os adicionais de 

insalubridade e de periculosidade são direitos sociais previstos no inciso XXIII do artigo 

7º da CRFB e como direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (artigo 5º, 

§ 1º, da CRFB)266, e não excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios 

constitucionais adotados ou de tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte267. Entendeu-se que o artigo 193, § 2º, da CLT não teria sido 

recepcionado pela CRFB, a qual garantiu de forma plena o recebimento dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade sem emitir qualquer ressalva no que tange à cumulação 

destes, mesmo que a norma constitucional tenha remetido sua regulação à lei ordinária. 

A possibilidade de cumulação se justificaria em razão de os fatos geradores de cada 

direito social serem diferentes, porque enquanto o direito ao adicional de insalubridade 

está assentado no fato de o trabalhador estar exposto a condições laborais que causam 

danos à sua saúde o direito ao adicional de periculosidade está fincado no fato de o 

trabalhador estar exposto a condições laborais que pode lhe causar risco de morte. 

O segundo fundamento autônomo e independente que encampou aquele 

entendimento da Sétima Turma consistiu na premissa de que as Convenções 

Internacionais n. 148 e 155, da OIT, ingressaram no sistema jurídico nacional com status 

de norma materialmente constitucional ou, pelo menos, supralegal, como decidido pelo 

STF acerca do controle de convencionalidade das leis268, que permitiu o ingresso das 

normas internacionais no ordenamento jurídico interno com força supralegal, ou seja, 

estaria acima das normas infraconstitucionais, mas abaixo da Constituição. Essa alavanca 

decorre da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à 

incompatibilidade material (não-recepção)269 e o efeito paralisante das normas internas 

                                                 

 
266 Cf. Constituição Federal: “Art. 5º. [...]. § 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata”. 
267 Cf. Constituição Federal: “Art. 5º. [...]. § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta 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”. 
268 O controle de convencionalidade das leis será tratado no item 3.3” da presente pesquisa de forma mais 

aprofundada e esclarecedora. 
269 Nesse sentido, cita-se: "[...] É que não há falar em inconstitucionalidade superveniente. Tem-se, em 

tal caso, a aplicação da conhecida doutrina de Kelsen: as normas infraconstitucionais anteriores à 

Constituição, com esta incompatíveis, não são por ela recebidas. Noutras palavras, ocorre 

derrogação, pela Constituição nova, de normas infraconstitucionais com esta incompatíveis. II. - A 

Constituição de 1988 emprestou à reparação decorrente do dano moral tratamento especial - C.F., art. 5º, 

V e X - desejando que a indenização decorrente desse dano fosse a mais ampla. Posta a questão nesses 
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quando estas estiverem em descompasso com os Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos270 ratificados pelo Brasil, como notadamente são as Convenções n. 148, 155, e 

também a 161, da OIT. 

Os principais argumentos apresentados pelo Ministro Cláudio Mascarenhas 

Brandão, relator daquele caso, podem ser sintetizados nestas seguintes orações: o direito 

aos adicionais de insalubridade e periculosidade é assegurado no artigo 7º, XXIII, da 

Constituição Federal, de forma plena, sem qualquer ressalva no que tange à cumulação; 

a possibilidade de regulação por lei ordinária, mencionada no citado dispositivo, não 

autoriza a redução do alcance do preceito constitucional, em interpretação restritiva, sob 

pena de atingir, frontalmente, a máxima efetividade da Constituição; em virtude de 

constituírem instrumentos consagradores de direitos sociais, as Convenções da OIT 

correspondem a Tratados Internacionais de Direitos Humanos e, por conseguinte, 

possuem tal hierarquia normativa, além de conteúdo mais favorável; mesmo que não se 

reconheça a natureza de normas materialmente constitucionais dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, a jurisprudência consolidada do STF lhes reconhece 

status de supralegalidade, o que significa afirmar estarem em patamar de hierarquia 

superior à CLT; as Convenções n. 148 e 155, da OIT, determinam sejam levados em 

consideração os riscos para a saúde, decorrentes da exposição simultânea a diversas 

substâncias ou agentes, o que é representado, no Brasil, no caso em tela, pela 

compensação propiciada pela percepção dos adicionais de insalubridade e periculosidade; 

tais convenções derrogaram a regra prevista no art. 193, § 2º, da CLT, no que se refere à 

percepção de apenas um adicional, em caso de estar o empregado sujeito a condições 

insalubres e perigosas no trabalho executado. 

Muito embora esse entendimento tenha sido posteriormente reformado pela 

SBDI-I, por aspectos que serão sopesados na análise do próximo ponto deste Capítulo, 

                                                 

 
termos, não seria possível sujeitá-la aos limites estreitos da lei de imprensa. Se o fizéssemos, estaríamos 

interpretando a Constituição no rumo da lei ordinária, quando é de sabença comum que as leis devem ser 

interpretadas no rumo da Constituição. [...].”. (negritou-se). In: BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. Recurso Extraordinário n. 396.386/SP. Relator: Ministro CARLOS VELLOSO, Julgamento:  

29/06/2004, Segunda Turma, Publicação no Diário Oficial de Justiça: 13/08/2004). Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28396%2E386%29&base=baseAcor

daos&url=http://tinyurl.com/yaqtk4mo>. Acesso: 17 jan. 2018. 
270 A título informativo, cita-se a seguinte decisão anterior em tal sentido, pelo STF: HC 94.523/SP. 

Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2887%2E585%29&base=baseAcord

aos&url=http://tinyurl.com/ybbn5y8c . Acesso: 17 jan. 2018. 
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isto não retira a importância de se produzir uma análise consistente e aprofundada não só 

da dimensão de se sustentar que as regras internacionais não devem ser vistas pelo 

julgador como normas de conteúdo aberto e de cunho genérico, mas sim de proteção 

específica e essencial ao trabalhador. Além disso, a própria Constituição Federal trata da 

questão relativa à redução dos riscos inerentes ao trabalho de forma aberta271, porquanto, 

em se tratando de medidas salutares à vida é à saúde do trabalhador, qualquer legislação 

ou norma mais favorável deve ser aplicada de imediato por ser mais benéfica a ele. 

O exemplo do caso da cumulação dos adicionais de insalubridade e de 

periculosidade, como visto, é um de inúmeros que podem surgir nesta fronteira de 

interpretação das normas internacionais do trabalho, porquanto no que tange à questão da 

cumulação dos adicionais, a tese adotada atualmente pelo TST não é aquela avalizada 

pela maioria dos doutrinadores da seara do Direito do Trabalho.272 

Com isso, a divergência foi não só instaurada pela Sétima Turma e mantida 

por outros julgados, tais como o RR 0000773-47.2012.5.04.0015273 e o RR 0000776-

12.2011.5.04.0411274, como também houve adesão da Terceira Turma, conforme se 

denota do RR 0086000-80.2009.5.12.0049275 e do RR 0020547-51.2013.5.04.0331276. 

                                                 

 
271 Cf. Constituição Federal: “Art. 7º. [...]: XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança; [...]”. 
272 Nesse sentido, inclusive, demonstrou-se no item “2.5” da presente pesquisa. 
273 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0000773-47.2012.5.04.0015. Relator 

Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 22/04/2015, 7ª Turma, Data de Publicação 

no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: 04/05/2015. Disponível em: 

<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20773-

47.2012.5.04.0015&base=acordao&rowid=AAANGhABIAAAHfHAAU&dataPublicacao=04/05/2015&l

ocalPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 17 jan. 2016. 
274 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0000776-12.2011.5.04.0411. Relator 

Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 20/05/2015, 7ª Turma, Data de 

Publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: 22/05/2015. Disponível em: 

<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20776-

12.2011.5.04.0411&base=acordao&rowid=AAANGhABIAAAGWSAAK&dataPublicacao=22/05/2015

&localPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 17 jan. 2016. 
275 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0086000-80.2009.5.12.0049. Relator 

Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma, Data de 

Publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: 01/04/2016. Disponível em: 

<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2086000-

80.2009.5.12.0049&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMpSAAG&dataPublicacao=01/04/2016

&localPublicacao=DEJT&query=cumula%E7%E3o%20and%20adicionais>. Acesso: 17 jan. 2016. 
276 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0020547-51.2013.5.04.0331. Redator 

Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 30/03/2016, 3ª Turma, Data de Publicação no 

Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: 08/04/2016. Disponível em: 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2086000-80.2009.5.12.0049&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMpSAAG&dataPublicacao=01/04/2016&localPublicacao=DEJT&query=cumula%E7%E3o%20and%20adicionais
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2086000-80.2009.5.12.0049&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMpSAAG&dataPublicacao=01/04/2016&localPublicacao=DEJT&query=cumula%E7%E3o%20and%20adicionais
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2086000-80.2009.5.12.0049&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMpSAAG&dataPublicacao=01/04/2016&localPublicacao=DEJT&query=cumula%E7%E3o%20and%20adicionais
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2086000-80.2009.5.12.0049&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAMpSAAG&dataPublicacao=01/04/2016&localPublicacao=DEJT&query=cumula%E7%E3o%20and%20adicionais
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Não obstante, foi em 28 de abril de 2016, que, após interposição de Recurso 

de Embargos pela empresa ArcelorMittal Brasil S.A., em face do reclamante Astor Celso 

de Jesus, que se iniciou a batalha perante a Subseção de Dissídios Individuais I (SBDI-I), 

cujos detalhes do julgamento nos autos do processo E-ARR - 00001081-

60.2012.5.03.0064277 serão detalhados em instantes.      

 

2.6.2 FUNDAMENTOS DA TESE PREVALECENTE DO LEADING CASE 

PROFERIDO PELA SBDI-I 

 

O Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, relator do caso, manteve a mesma 

vertente sufragada perante o julgamento retratado acima na Sétima Turma. No entanto, o 

Ministro João Oreste Dalazen foi nomeado o redator do acórdão, porque foi o primeiro, 

como mais antigo, a abrir a divergência. 

Dentre os principais argumentos sustentados para a manutenção do 

entendimento de manter a impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade 

e de periculosidade por aquela Corte estão a interpretação do art. 193, § 2º, da CLT 

conforme o art. 7º, XXIII da CRFB; a inexistência de registro no acórdão regional em 

relação ao fato gerador dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ou seja, se 

derivariam de causas de pedir distintas e, por fim, de que as Convenções n. 148 e 155 da 

OIT não contêm qualquer norma explícita em que se assegure a percepção cumulativa 

dos adicionais de periculosidade e de insalubridade em decorrência da exposição do 

empregado a uma pluralidade de agentes de risco distintos. 

Vale dizer que, em tese, apenas se negou a proposição calcada em uma 

releitura da própria Constituição Federal ou aceitar, na linha dos princípios que regem o 

Direito do Trabalho, as normas internacionais (ainda que sob o caráter mais genérico), 

                                                 

 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2020547-

51.2013.5.04.0331&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAANtSAAA&dataPublicacao=08/04/2016&l

ocalPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 17 jan. 2016. 
277 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0001081-60.2012.5.03.0064. Redator 

Ministro: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 28/04/2016, Subseção I Especializada em Dissídios 

Individuais, Data de Publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: 17/06/2016. Disponível em: 

<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=E-ARR%20-%201081-

60.2012.5.03.0064&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAp+UAAF&dataPublicacao=17/06/2016&

localPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 17 jan. 2016. 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=E-ARR%20-%201081-60.2012.5.03.0064&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAp+UAAF&dataPublicacao=17/06/2016&localPublicacao=DEJT&query=
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=E-ARR%20-%201081-60.2012.5.03.0064&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAp+UAAF&dataPublicacao=17/06/2016&localPublicacao=DEJT&query=
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=E-ARR%20-%201081-60.2012.5.03.0064&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAp+UAAF&dataPublicacao=17/06/2016&localPublicacao=DEJT&query=
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=E-ARR%20-%201081-60.2012.5.03.0064&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAp+UAAF&dataPublicacao=17/06/2016&localPublicacao=DEJT&query=
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visto que a linha de que os adicionais de insalubridade e de periculosidade, como direitos 

sociais irrenunciáveis ou humanos fundamentais, foi rejeitada. 

Destaque-se que a relevância do julgamento trouxe outros substanciosos 

elementos que certamente merecem reflexão neste momento. O Ministro Augusto César 

Leite de Carvalho, por exemplo, sustentou a mesma tese que fora acima colocada como 

um dos posicionamentos doutrinários favoráveis, mantendo coerência quanto ao sistema 

de proteção e redução de riscos inerentes à ambiência laboral. 

O Ministro Hugo Carlos Scheurmann enfatizou e colocou de forma pertinente 

o abalo que a questão proporciona em relação ao princípio da isonomia, no sentido de que 

a possibilidade de cumulação soa logicamente se comparada à injustiça de se sopesar 

trabalhadores que recebem adicional de insalubridade por um agente e de periculosidade 

por outro agente e aqueles que expostos aos dois agentes concomitantemente não terem 

direito ao percebimento dos dois, mas apenas, por opção legal, a um deles. 

Por fim, mas não menos importante, o Ministro Alexandre de Souza Agra 

Belmonte levantou considerações na linha do que atualmente é defendida pela jurista 

Flávia Piovesan, seja pela aplicação imediata do art. 7º, XXIII, da CRFB, que não veda a 

cumulação, mormente em razão da força do art. 5º, § 2º, da CRFB, que permite o ingresso 

de novos direitos e garantias em sintonia com o regime e princípios constitucionais 

atualmente vigentes, o que é o caso das normas internacionais ora ponderadas. 

Um detalhe salutar é que embora conste no voto do Ministro João Oreste 

Dalazen, redator do acórdão e, portanto, a favor da corrente de manutenção do artigo 193, 

§ 2º, da CLT, foi a respeito do fato gerador dos adicionais. Tal discussão não se fizera 

presente em relação ao caso concreto, como dito, em razão de questões processuais 

atinentes à inexistência de registro no acórdão regional em relação ao fato gerador dos 

adicionais de insalubridade e de periculosidade. Tratou-se, por conseguinte e apenas, de 

argumento levantado no acórdão de caráter obiter dictum278, ou seja, secundário às teses 

centrais prequestionadas e analisadas. 

Tanto é verdade que este foi o principal motivo pelo qual se trouxe novamente 

à deliberação colegiada da SBDI-I, o julgamento nos autos do processo E-RR 1072-

                                                 

 
278 FACÓ, Juliane Dias. Recursos de revista repetitivos. São Paulo: LTr, 2016, p. 35. 
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72.2011.5.02.0384279, no dia 13 de outubro de 2016, sob o fundamento de que este caso 

dispunha de fato que permitia à SBDI-I enfrentar o cabimento ou não da cumulação dos 

adicionais à luz de uma reinterpretação da CLT, posto que havia prequestionamento e, 

portanto, discussão no sentido de subsistir um único fato gerador potencialmente capaz 

de ensejar direito ao percebimento cumulativo dos dois adicionais.  

A SBDI-I pronunciou-se, novamente e por maioria, entendeu não ser possível 

acumular os dois adicionais, ainda que se trate de fatos geradores iguais ou diferentes. A 

corrente vencedora foi formada, neste caso, pelos Ministros Emmanoel Pereira, João 

Batista Brito Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Renato de Lacerda Paiva (relator), Walmir 

Oliveira da Costa, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro. 

Ficaram vencidos os Ministros João Oreste Dalazen, Augusto César Leite de Carvalho, 

José Roberto Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra 

Belmonte e Cláudio Mascarenhas Brandão. 

Foram formulados voto convergente pelo Ministro Aloysio Corrêa da Veiga 

e votos vencidos pelos Ministros João Oreste Dalazen, Augusto César Leite de Carvalho, 

José Roberto Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra 

Belmonte e Cláudio Mascarenhas Brandão. 

Dos votos vencidos emergem ricos argumentos construídos com pensamentos 

mais contemporâneos.280 

O Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, por exemplo, mantendo a mesma 

direção de raciocínio depreendida do julgamento do precedente na Sétima Turma e, ainda, 

parafraseando o Ministro Augusto César Leite de Carvalho, acrescentou que a 

Constituição Federal apresenta diversos dispositivos que são compreendidos e aplicados 

a partir do pressuposto de que se trata de norma aberta, que possui conteúdo imperativo 

mínimo, que deve ser observado pelo legislador e pelo intérprete infraconstitucional e que 

                                                 

 
279 Trata-se do mesmo precedente já anotado em linhas anteriores, especialmente no tópico “2.6.1”, que 

gerou o julgamento primeiro pela Sétima Turma e instaurou a corrente de dissensão no âmbito do TST. O 

acórdão proferido em sede de recurso de embargos está disponível em: 

<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=E-RR%20-%201072-

72.2011.5.02.0384&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAVNeAAM&dataPublicacao=08/09/2017

&localPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 17 jan. 2018. 
280 É importante anotar que este autor esteve presente pessoalmente no julgamento dos dois casos especiais 

julgados pela SBDI-I a respeito da cumulação dos adicionais de insalubridade de periculosidade e, por isso, 

fez anotações particulares erigidas das manifestações dos membros daquela Corte durante o julgamento dos 

processos. 
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a Convenção n. 155, da OIT, preconiza, com todas as letras, que a compensação financeira 

deve ser para cada agente insalubre e para cada agente perigoso.  

Quanto ao voto do Ministro João Oreste Dalazen, era de se esperar que 

mantivesse o mesmo raciocínio adotado anteriormente como relator e utilizado via obiter 

dictum nos autos do E-RR 00001081-60.2012.5.03.0064281, no sentido de emprestar 

tratamento igual a empregados expostos a condições gravosas distintas, ou seja, fatos 

geradores diversos geram direito ao pagamento cumulativo dos adicionais. E naquele caso 

em exame, ressaltou que o autor laborava em condições insalubres (preparação de tintas 

com solventes e simultaneamente a ruídos superiores aos limites admitidos na NR-15, do 

MTE) e, em igual sorte, também manuseava materiais inflamáveis, com diluição das 

tintas com álcool. Como percebido por ele, tratou-se de postulações autônomas de 

pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, fundamentadas, cada 

uma, em causas de pedir diversas. 

Para o Ministro Hugo Carlos Scheuermann, restou violado o princípio do 

tratamento igual, porque um trabalhador, em situação muito mais gravosa, sujeito a três 

ou quatro agentes insalubres que lhe causem doenças distintas e ainda colocam sua vida 

em risco em face do trabalho em área sujeito a explosivos ou inflamáveis, vai perceber a 

mesma remuneração que outro trabalhador que apenas tem contato com um agente 

insalubre. Acrescentou, na mesma linha do Ministro João Oreste Dalazen, que agentes 

insalubres e perigosos distintos e coexistentes permitem a cumulação. 

O Ministro Augusto César Leite de Carvalho anotou, dentre outros pontos já 

anteriormente mencionados, uma mudança de perspectiva na atual ordem constitucional 

ao sublimar o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo 

este um compromisso de promover-se a sadia qualidade de vida das futuras gerações 

(artigo 225 da CRFB). Asseverou que, nos dias atuais, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência externam interpretação extensiva ao artigo 5º, § 2º, da CRFB, de modo a 

abranger não apenas tratados internacionais, mas também as Convenções Internacionais 

ratificadas pelo Brasil. 

                                                 

 
281 O andamento atual deste processo consiste na publicação de decisão denegando seguimento ao Recurso 

Extraordinário interposto pela empresa, o qual foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho 

de 24/11/2017. Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=178444&anoInt

=2014>. Acesso: 17 jan. 2018. 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=178444&anoInt=2014
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=178444&anoInt=2014
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O Brasil teria, além disso, para compensar o risco à saúde do trabalhador, 

teria adotado, desde 1940, a estratégia da monetização do risco, ou seja, optou por 

aumentar a remuneração para compensar a exposição do empregado ao fator de 

adoecimento, lesão física ou morte indispensável à consecução da atividade econômica. 

Ainda neste trilhar, a força normativa dos princípios constitucionais da igualdade e da 

proporcionalidade, igualmente, conspiram para que o empregado tenha assegurada a 

compensação pecuniária justa para ambos os adicionais de remuneração. Esta seria uma 

nova reflexão sob a influência da hermenêutica constitucional, que confere sentido à 

ordem jurídica hodierna e investe os órgãos jurisdicionais de amplos poderes para garantir 

a efetividade dos direitos fundamentais. 

Arrematou dizendo que o caso dos frentistas de postos de combustíveis é um 

clássico nesse sentido em que um único fator de risco – combustível – gera ao mesmo 

tempo o direito aos dois adicionais, porquanto se mostra insalubre, ante a inalação de 

gases tóxicos e perigosos, dada a exposição a substância inflamável. 

O Ministro José Roberto Freire Pimenta, esclarecendo ter mudado seu 

entendimento parcialmente, exclusivamente pela particularidade do caso concreto, 

sustentou que o artigo 7º, XXIII, da CRFB, que assegura o pagamento de adicional de 

remuneração para as atividades insalubres, perigosas ou penosas, na forma da lei, seria 

uma norma constitucional de eficácia contida, pois remeteria à legislação 

infraconstitucional o regramento da matéria. Entendeu, ainda, que as Convenções n. 148 

e 155 da OIT não seriam fortes o suficiente para afastar a interpretação tradicional do 

artigo 193, § 2º, da CLT, pois seriam, para ele, normas genéricas e informativas. Contudo, 

compreendeu que o referido dispositivo legal não teria abrangência suficiente para 

alcançar hipótese em que o empregado esteja exposto a dois agentes diversos, um 

perigoso e um insalubre, bem como que este tipo de interpretação não seria 

inconstitucional, mas sim uma interpretação evolutiva atribuída. 

O Ministro Alexandre Agra Belmonte justificou seu voto esgrimindo que os 

artigos 190 e 193 da CLT não trazem nenhuma vedação para a sua cumulação porque 

visam remunerar situações distintas de gravame à saúde e que os referidos dispositivos, 

em especial o § 2º do art. 193, devem ser interpretados à luz da Constituição Federal, 

notadamente em face dos princípios nela insculpidos, tais como os da dignidade da pessoa 

humana, da valorização social do trabalho, da proteção à saúde e meio ambiente do 

trabalho e do princípio da redução dos riscos inerentes ao trabalho, visto que a saúde e a 
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integridade física não se vendem e não se compram, preservam-se, sendo fundamentais à 

dignidade do ser humano. A opção por um dos adicionais, igualmente, não teria sentido, 

na medida em que a escolha de um dos adicionais não elimina a incidência do outro. No 

momento em que o empregado é obrigado a optar por um dos adicionais, notadamente 

quando há agentes agressores diversos, estar-se-ia, precarizando o postulado nos artigos 

6º e 194 da CRFB, de que a saúde é um direito social e no art. 7º, XXIII, da Constituição 

Federal, que prevê o pagamento do adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas. Finalizou ressalvando que fatos geradores distintos da 

insalubridade e da periculosidade não se confundem e fazem incidir cada qual o adicional 

correspondente, e que interpretação distinta seria negar um direito fundado na 

Constituição Federal. 

O posicionamento daquela Corte, sufragado no E-RR 0001072-

72.2011.5.02.0384, transitou em julgado em 29/09/2017282. Permaneceu intacto o sentido 

de que a Constituição Federal de 1988 teria recepcionado o § 2º do artigo 193 da CLT. 

Por conseguinte, este preceito seria compatível com a ordem constitucional atual e as 

Convenções n. 148 e 155, da OIT não teriam o condão de cumular os adicionais de 

insalubridade e de periculosidade em qualquer situação, fática ou jurídica, extraída do 

ambiente laboral. 

Ocorre que, mesmo após o julgamento destes dois processos perante a SBDI-

I novos julgados foram proferidos pela Terceira Turma do TST mantendo a linha da 

possibilidade de pagamento cumulativo dos adicionais por fatos geradores distintos, 

como se percebe dos seguintes arestos: 

 

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. 

CUMULAÇÃO. Em face de possível má-aplicação do art. 193, § 2º, da CLT, 

deve-se dar provimento ao agravo de instrumento, para melhor exame do 

recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO 

DE REVISTA. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E 

INSALUBRIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. A interpretação a ser conferida ao art. 193, § 2º, da 

CLT não pode ser a mesma quando os fatos geradores da insalubridade e 

da periculosidade são diversos e não se confundem. Nesta hipótese, o 

dispositivo em questão não incide pelo simples fato de que não há opção a 

ser feita. São fatores distintos e cada qual faz incidir o adicional 

                                                 

 
282 Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=129317&anoInt

=2013>. Acesso: 17 jan. 2018. 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=129317&anoInt=2013
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=129317&anoInt=2013
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correspondente. Interpretação distinta corresponderia a negar um direito 

fundado na Constituição Federal, nos termos do art. 7º, XXIII, da 

Constituição Federal. É precisamente a hipótese em exame, ao extrair-se 

dos autos que o reclamante era motorista de ambulância e recebia o 

adicional de insalubridade compensatório do trabalho em face da sua 

exposição a agentes físicos e biológicos potencialmente danosos à sua 

saúde e também era quem realizava o abastecimento da ambulância, 

causa autônoma e distinta da insalubridade do ambiente hospitalar, 

ensejadora, por si só, de risco à integridade física: a exposição permanente 

a explosivos, a justificar também a incidência do adicional de 

periculosidade. Dessa forma, em que os fatos geradores são diversos, 

admite-se a cumulação dos adicionais. Recurso de revista conhecido por 

má-aplicação do art. 193, § 2º, da CLT e provido.283 (Negritou-se) 

 

 

ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE - 

CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE. [...] Ora, é cediço que as normas 

atinentes à saúde ostentam caráter de ordem pública e, portanto, são 

inderrogáveis pela vontade das partes. E, por esse viés, cabe ao empregador 

zelar pelo meio ambiente laboral saudável, buscando eliminar os riscos que 

atentam contra a saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). Dessa forma, o 

pagamento pelo trabalho em condições diferenciadas, entre elas as de 

exposição a riscos à saúde, integridade física e vida do trabalhador, não 

apenas visa a remunerar as condições especiais do labor, como também a 

encarecer a mão de obra, objetivando a realização, pelo empregador, da 

efetiva diminuição ou eliminação dos riscos. No entanto, em face da 

impossibilidade de se alcançar um ambiente totalmente isento dos riscos à 

saúde, o pagamento dos adicionais visa compensar o risco à saúde e à vida 

e a integridade do trabalhador. Os arts. 190 e 193 da CLT, que preveem o 

pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, embora sejam 

taxativos quanto à caracterização das atividades insalubres e perigosas pelo 

Ministério do Trabalho, não trazem nenhuma vedação para a sua 

cumulação, inclusive porque visam remunerar situações distintas de 

gravame à saúde. Os referidos dispositivos, em especial o § 2º do art. 193, 

devem ser interpretados à luz da Constituição Federal, notadamente em 

face dos princípios nela insculpidos, tais como os da dignidade da pessoa 

humana, da valorização social do trabalho, da proteção à saúde e meio 

ambiente do trabalho e do princípio da redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, visto que a saúde e a integridade física não se vendem e não se 

compram, preservam-se, sendo fundamentais à dignidade do ser humano 
[...]. Assim, em face de a Constituição Federal, no artigo 7º, XXIII, ter 

garantido de forma plena o direito ao recebimento dos adicionais de 

penosidade, insalubridade e periculosidade, sem nenhuma ressalva 

quanto à cumulação, não estaria recepcionado o dispositivo da CLT [...].284 

(Negritou-se) 

                                                 

 
283 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0000162-21.2014.5.15.0144. Redator 

Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte. 3ª Turma. Data de Julgamento: 14/09/2016. Data de 

Publicação no Diário Eltrônico da Justiça do Trabalho: 16/09/2016. Disponível em: 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20162-

21.2014.5.15.0144&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAPnzAAW&dataPublicacao=16/09/2016&

localPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 31 jul. 2017. 
284 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0000471-15.2012.5.15.0111. Relator 

Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte. 3ª Turma. Data de Julgamento: 31/08/2016. Data de 

Publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: 16/09/2016. Disponível em: 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20471-

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20162-21.2014.5.15.0144&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAPnzAAW&dataPublicacao=16/09/2016&localPublicacao=DEJT&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20162-21.2014.5.15.0144&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAPnzAAW&dataPublicacao=16/09/2016&localPublicacao=DEJT&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20162-21.2014.5.15.0144&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAPnzAAW&dataPublicacao=16/09/2016&localPublicacao=DEJT&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20162-21.2014.5.15.0144&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAPnzAAW&dataPublicacao=16/09/2016&localPublicacao=DEJT&query
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Embora o Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão tenha seguido a linha da 

disciplina judiciária, ao ressalvar seu entendimento pessoal e adotado em seus votos 

posteriores o entendimento majoritário prevalecido perante a SBDI-I285, a persistente 

resistência jurisprudencial ainda deu outro fruto. O Ministro Alexandre Agra Belmonte 

suscitou Incidente de Julgamento de Recurso Repetitivo (IRR) perante a SBDI-I e este 

foi acatado, tornando a possibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e de 

periculosidade ainda existente. 

 

2.6.3 INCIDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO RECÉM-

ABERTO A RESPEITO DA CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS 

 

A Lei n. 13.015286, de 21 de julho de 2014, transformou significativamente o 

julgamento do recurso de embargos e introduziu novos procedimentos que vieram 

fortalecer o papel institucional da SBDI-I do TST, órgão máximo e uniformizador da 

legislação infraconstitucional trabalhista brasileira, o que pode ser inferido pela nova 

sistemática do IRR recentemente aplicável ao processo do trabalho.287 

A Lei n. 13.015/2014, em seu art. 2º, acresceu o art. 896-C à Consolidação 

das Leis do Trabalho, o qual equivale sistematicamente ao artigo 1.036288 do Código de 

Processo Civil, e tem a seguinte redação: 

                                                 

 
15.2012.5.15.0111&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAPlzAAS&dataPublicacao=16/09/2016&l

ocalPublicacao=DEJT&query=>. Acesso: 17 jan. 2018. 
285 Nesse sentido: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 0001412-

29.2014.5.08.0130. Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. 7ª Turma. Data de Julgamento: 

13/09/2017. Data de Publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: 22/09/2017. Disponível em: 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi

ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%201412-

29.2014.5.08.0130&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAATtbAAF&dataPublicacao=22/09/2017&l

ocalPublicacao=DEJT&query=cumula%E7%E3o%20and%20adicionais>. Acesso: 17 jan. 2018. 
286 BRASIL. Lei n. 13.015, de 21 de julho de 2014. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para dispor sobre o processamento de recursos 

no âmbito da Justiça do Trabalho. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13015.htm>. Acesso: 4 jan. 2018. 
287 Para José Roberto Freire Pimenta, a Lei n. 13.015/2014 significou a mais profunda alteração do sistema 

recursal trabalhista brasileiro desde a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho. In: DELGADO, 

Gabriela Neves... [et al]. Direito constitucional do trabalho : princípios e jurisdição constitucional do 

TST. São Paulo: LTr, 2015. p. 232. 
288 Cf. Código de Processo Civil: “Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários 

ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo 

com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal e no do Superior Tribunal de Justiça”. In: BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de Marco de 2015. Código 

de Processo Civil. Disponível em: 
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Art. 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em 

idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à Seção Especializada 

em Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples 

de seus membros, mediante requerimento de um dos Ministros que compõem 

a Seção Especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de 

entendimentos divergentes entre os Ministros dessa Seção ou das Turmas do 

Tribunal. 

     

Sobre o artigo em apreço, Costa Machado explana que três são os 

pressupostos para a adoção do procedimento de recursos de revista repetitivos. O primeiro 

é a “multiplicidade de recursos de revista repetitivos”. O segundo trata da “idêntica 

questão de direito”, dando-se a entender que a finalidade do procedimento é a de 

racionalizar os julgamentos no âmbito do TST em que há a repetição da mesma questão 

de direito, de forma idêntica, em variados processos, podendo ela ser afeta a direito 

material ou a direito processual do trabalho. O terceiro pressuposto diz respeito a 

“existência de entendimentos divergentes” e para que tal se efetive é necessário que a 

questão jurídica seja relevante ou recaia sobre ela controvérsia interpretativa.289 

A regulamentação do procedimento do Incidente de Julgamento dos Recursos 

de Revista e de Embargos à SBDI-I, pelo TST, segue a dinâmica prevista no art. 896-C, 

§§ 1º ao 17º, bem como pelas diretrizes fixadas pela Instrução Normativa n. 38/2015, do 

TST, editada pela Resolução n. 201290, de 10 de novembro de 2015. 

Feito esse introito, tem-se que, em sessão ordinária realizada no dia 5 de 

outubro de 2017, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal 

Superior do Trabalho decidiu acolher, por unanimidade, a proposta de instauração de 

Incidente de Recurso Repetitivo apresentada pelo Exmo. Ministro Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, afetando à Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do TST, 

                                                 

 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso: 12 jan. 2018. 
289 MACHADO, Costa (Org.)… [et al]. Op. cit. p. 892. 
290 BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Resolução n. 201, de 10 de novembro de 2015. 

Disponível em: 

<https://juslaboris.tst.jus.br/handle/1939/72880?searchresult=true&query=&currentscope=&filter_relatio

nal_operator_3=contaIns&filter_relational_operator_2=contains&filter_relational_operator_5=notequals

&filter_relational_operator_4=notequals&filter_0=instru%C3%A7%C3%A3o+Normativa++IN&filter_re

lational_operator_1=equals&filter_2=38&filter_relational_operator_0=equals&filter_1=Brasil.+Tribunal

+Superior+do+Trabalho+%28TST%29&filter_4=N%C3%A3o+Revogado&filter_3=&filter_5=N%C3%

A3o+Cancelado&filtertype_0=especieato&filtertype_1=author&filtertype_2=numdoc&filtertype_3=dateI

ssued&filtertype_4=situacao&filtertype_5=situacao&rpp=45&sort_by=score&order=desc> 

. Acesso: 4 jan. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art896.c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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com a participação de todos os ministros que a integram, a questão jurídica relativa ao 

tema “Cumulação de Adicionais de Periculosidade e de Insalubridade amparados em 

fatos geradores distintos e autônomos”.291 

Em razão disso, instaurou-se o Incidente de Recurso Repetitivo (IRR) n. 239-

55.2011.5.02.0319 e, por sorteio, o IRR foi distribuído ao Ministro Vieira de Mello Filho, 

como Relator, e ao Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, como Revisor, afetando-

se ao IRR os seguintes processos: E-ARR-465-74.2013.5.04.0015, E-RR-10098-

49.2014.5.15.0151 e o E-RR-12030-26.2013.5.03.0027.292 Consoante preconiza o artigo 

4º293, da Instrução Normativa 38/2015, apenas poderão ser afetados recursos 

representativos da controvérsia que sejam admissíveis e que, a critério do relator do 

incidente de julgamento dos recursos repetitivos, contenham abrangente argumentação e 

discussão a respeito da questão a ser decidida. 

O Ministro Relator determinou a expedição de ofício aos Presidentes ou Vice-

Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) para que, no prazo de quinze 

dias, prorrogáveis por igual período, prestem as informações que julgarem relevantes ao 

deslinde da questão jurídica identificada; determinou, ainda, aos Presidentes ou Vice-

Presidentes dos TRTs que selecionem dois ou mais recursos representativos da 

controvérsia para encaminhamento àquela Corte e suspendam o trâmite de todos os feitos 

pendentes no âmbito da admissibilidade dos recursos de revista nos respectivos tribunais; 

determinou, também, a publicação em edital, que deverá permanecer destacado no sítio 

eletrônico do TST na Rede Mundial de Computadores (internet), oportunizando aos 

interessados a apresentação de manifestação acerca do tema objeto da controvérsia, 

                                                 

 
291 BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Resolução n. 201, de 10 de novembro de 2015. 

Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=

&numeroTst=239&digitoTst=55&anoTst=2011&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0319&submit=C

onsultar>. Acesso: 4 jan. 2018. 
292 BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Resolução n. 201, de 10 de novembro de 2015. 

Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=

&numeroTst=239&digitoTst=55&anoTst=2011&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0319&submit=C

onsultar>. Acesso: 4 jan. 2018. 
293 Cf. Instrução Normativa n. 38/2015, do TST: “Art. 4º. Somente poderão ser afetados recursos 

representativos da controvérsia que sejam admissíveis e que, a critério do relator do Incidente de julgamento 

dos recursos repetitivos, contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser 

decidida”. In: BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Instrução Normativa n. 38/2015. 

Disponível em: 

<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/72880/2015_res0201_in0038.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y>. Acesso: 4 jan. 2018. 
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inclusive quanto ao propósito de sua admissão no feito como amicus curiae. Por fim, 

determinou a comunicação ao Ministério Público do Trabalho (MPT) para ciência e 

acompanhamento do incidente instaurado, nos termos da lei, diante da natureza 

homogênea dos interesses dos trabalhadores.294 

O cumprimento destas determinações se deu em 19/12/2017 e a partir daí o 

IRR foi suspenso em virtude do recesso forense do TST até 31/01/2018. No entanto, a 

previsão do julgamento é a do prazo de um ano, conforme estatuído no artigo 11, caput e 

seus parágrafos295, da Instrução Normativa n. 38/2015. 

Com efeito, o tema continua intenso e o debate ainda persiste no âmbito 

daquela Corte Superior. A solução do IRR, em razão do rito dos recursos repetitivos, 

ainda caminhará por debates interessantes e a reconhecida relevância da matéria foi 

creditada com o acolhimento unânime do IRR pelos membros da SBDI-I. 

Ao final do rito do IRR, quando houver a deliberação final sobre o incidente, 

uniformizando a matéria, o conteúdo do acórdão paradigma abrangerá a análise de todos 

os fundamentos da tese jurídica discutida, favoráveis ou contrários296, e as decisões 

paradigmas deverão necessariamente observar e seguir sua respectiva ratio decidendi297. 

Na hipótese concreta de os julgadores de um novo caso não adotarem a razão 

de decidir do IRR, será preciso, sob pena de esta ser considerada desfundamentada, 

demonstrar inequívoca distinção em relação às premissas fáticas e jurídicas que balizaram 

                                                 

 
294 Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=

&numeroTst=239&digitoTst=55&anoTst=2011&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0319&submit=C

onsultar>. Acesso: 4 jan. 2018. 
295 Cf. Instrução Normativa n. 38/2015, do TST: “Art. 11. Os recursos afetados deverão ser julgados no 

prazo de um ano e terão preferência sobre os demais feitos. § 1º Na hipótese de não ocorrer o julgamento 

no prazo de um ano a contar da publicação da decisão de que trata o artigo 5º desta Instrução Normativa, 

cessam automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a suspensão dos processos, que 

retomarão seu curso normal. § 2º Ocorrendo a hipótese do § 1º, é permitida, nos termos e para os efeitos do 

artigo 2º desta Instrução Normativa e do artigo 896-C da CLT, a formulação de outra proposta de afetação 

de processos representativos da controvérsia para instauração e julgamento de recursos repetitivos para ser 

apreciada e decidida pela SbDI-1 deste Tribunal”. In: BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO. Instrução Normativa n. 38/2015. Disponível em: 

<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/72880/2015_res0201_in0038.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y>. Acesso: 4 jan. 2018. 
296 Cf. Instrução Normativa n. 38/2015, do TST: “Art. 12. O conteúdo do acórdão paradigma abrangerá a 

análise de todos os fundamentos da tese jurídica discutida, favoráveis ou contrários”. In: BRASIL. 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Instrução Normativa n. 38/2015. Disponível em: 

<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/72880/2015_res0201_in0038.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y>. Acesso: 4 jan. 2018. 
297 DELGADO, Gabriela Neves... [et al]. Op. cit. p. 248. 
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o julgamento do IRR (figura processualmente conhecida como distinguishing)298, ou 

demonstrar ter havido superação de entendimento.299 

A Instrução Normativa n. 38/2015, em seu artigo 17300, prevê, ainda, a 

possibilidade revisão da decisão firmada quando houver alteração de situação econômica, 

social ou jurídica, caso em que ser respeitada a segurança jurídica das relações firmadas 

sob a égide da decisão anterior, podendo o TST modular os efeitos da decisão que a tenha 

alterado. 

Urge assinalar que a função precípua da SBDI-I é a de preservar a integridade, 

a unidade e a coerência da ordem jurídica nacional trabalhista. Sua utilidade em prol da 

estabilidade do sistema judiciário e da celeridade processual são inegáveis, mormente 

porque seus propósitos favorecem a concretização do postulado da duração razoável do 

processo e dão verdadeira consistência às decisões judiciais. Em relação ao caso da 

cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, espera-se que o foco a ser 

mantido seja o de que a concretização do ideal de promoção de justiça social enraizado 

na controvérsia meritória não seja afetado pela incisiva preocupação com a redução do 

número de processos por aquela Corte Superior. 

 

2.8 PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL PELA 

CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS 

 

Na Câmara dos Deputados existem Projetos de Lei (PLs) em tramitação 

dispondo sobre a alteração do parágrafo segundo do artigo 193 da CLT e permitir a 

possibilidade de cumulação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade. 

                                                 

 
298 Cf. Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 896-C: […]. § 16.  A decisão firmada em recurso repetitivo 

não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes 

no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos”. 
299 DELGADO, Gabriela Neves... [et al]. Op. cit. p. 248. 
300 Cf. Instrução Normativa n. 38/2015, do TST: “Art. 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento 

de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será 

respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal 

Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado”. In: BRASIL. TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO. Instrução Normativa n. 38/2015. Disponível em: 

<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/72880/2015_res0201_in0038.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y>. Acesso: 4 jan. 2018. 
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 O Projeto de Lei301 n. 4.983/2013302, de relatoria do Deputado Federal Carlos 

Bezerra, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, de Mato Grosso, foi 

proposto em 19/02/2013 e está apensado ao Projeto de Lei n. 2.549/1992303, proposto pelo 

Senador Márcio Lacerda, também do PMDB de Mato Grosso. Há, igualmente, o Projeto 

de Lei n. 2.137/2015304, de relatoria da Deputada Federal Érika Kokay, do Partido dos 

Trabalhadores do Distrito Federal, proposto em 30/06/2015 e também está apensado ao 

Projeto de Lei n. 4.983/2013.305 

A justificativa inferida das referidas proposições legislativas (PLs n. 

4.983/2013 e 2.137/2015) mostra não ser plausível a escolha de um dos adicionais pelo 

empregado e enceta real valor à Carta de 1988 quando esta preconiza como direito 

fundamental o meio ambiente de trabalho saudável cuja garantia se concretiza mediante 

a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança (assegurada pelo artigo 7º, XXII, da CRFB). 

Outro argumento produzido foi a explicação de que inexiste qualquer razão 

constitucional ou legal que impeça o percebimento concomitante dos respectivos direitos 

sociais do trabalhador envolvidos no ordenamento jurídico nacional e que a efetiva 

diversidade de fatos geradores enseja o percebimento de ambos os direitos deles 

decorrentes (a compensação financeira pela insalubridade e a reparação financeira pela 

                                                 

 
301 O inteiro teor está disponível no Anexo IV da presente pesquisa. 
302 BRASIL. Projeto de Lei n. 4.983/2013. Altera o § 2º do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de permitir o recebimento 

cumulativo dos adicionais de periculosidade e de insalubridade. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1058886&filename=PL+498

3/2013>. Acesso: 5 jan. 2018. 
303 BRASIL. Projeto de Lei n. 2.549/1992. Dá nova redação ao art. 192 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT. Disponível em: 

<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD21MAR1992.pdf#page=76>. Acesso: 5 jan. 2018. Vale 

registrar que o fato de se tratar de objeto distinto (base de cálculo do adicional de insalubridade), entende-

se que o apensamento do Projeto de Lei n. 4.983/2013 – que tramita em conjunto com o Projeto de Lei n. 

2.137/2015 – ao Projeto de Lei n. 2.549/1992, não deveria ter seguido esse fluxo procedimental. Não 

obstante, há vantagens, por outro lado, percebida, isso porque o Projeto de Lei n. 2.549/1992 tramita sob 

regime de prioridade, já teve aprovação dos pareceres das Comissões CCJC – Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania, CTASP – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e CDEIC – 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e está pronto para figurar na 

Ordem do Dia da Câmara Federal.  
304 BRASIL. Projeto de Lei n. 2.137/2015. Altera a redação do § 2º do Art. 193 da Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 

possibilidade de pagamento simultâneo dos adicionais de periculosidade e de insalubridade. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1058886&filename=PL+498

3/2013>. Acesso: 5 jan. 2018. 
305 BUCK, Regina Célia. Op. cit. p. 154. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1058886&filename=PL+4983/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1058886&filename=PL+4983/2013
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD21MAR1992.pdf#page=76
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1058886&filename=PL+4983/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1058886&filename=PL+4983/2013
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periculosidade). Acréscimo de fundamentação relevante, também, é esgrimido da 

proposta da Deputada Érika Kokay no sentido de que o regime jurídico brasileiro 

incorporou as Convenções n. 148 e 155 da OIT e, por isso, inaplicável resulta a vedação 

imposta pelo art. 193, § 2º da CLT, que restringe o pagamento simultâneo dos dois 

adicionais.306 

Atualmente, os Projetos de Lei estão sujeitos à apreciação do Plenário daquela 

Casa Legislativa Federal307. Após, será encaminhado para votação no Senado Federal e 

se aprovado sem alterações será enviado ao Presidente da República para sanção. Caso 

ele seja alterado no Senado, portanto, ele volta para a Câmara para nova votação. O 

Presidente terá quinze dias úteis para sancionar ou vetar o Projeto de Lei. Todos os vetos 

são votados pelo Congresso Nacional. Para rejeitar um veto, é preciso o voto da maioria 

absoluta dos Deputados Federais (que hoje é de 257) e Senadores (que hoje é de 41).308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
306 Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1058886&filename=PL+498

3/2013>. Acesso: 5 jan. 2018. 
307 Disponível em:  

 <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565004>. Acesso: 5 jan. 

2018. 
308 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/481884-CONHECA-

A-TRAMITACAO-DE-PROJETOS-DE-LEI.html>. Acesso: 5 jan. 2018. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1058886&filename=PL+4983/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1058886&filename=PL+4983/2013
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3 A APLICABILIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS NA ÓTICA DA CUMULAÇÃO DOS 

ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE 

 

A grande controvérsia depreendida do julgamento exarado no âmbito da 

SBDI-I, do TST, foi a principal preocupação em trazer, neste capítulo, elementos 

jurídicos consistentes à incondicional aplicabilidade das Convenções Internacionais, 

sobretudo por versarem normas mais favoráveis aos trabalhadores. Para alcançar este 

alvo, entendeu-se ser imprescindível assinalar complementarmente as regras de 

obrigações firmadas pelo Brasil no âmbito de suas responsabilidades internacionais, 

agregar aspectos sobre a recepção dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos à luz 

do direito pátrio, e também do comparado, entender melhor o controle de 

convencionalidade das leis e a qualificação dos adicionais de remuneração como direitos 

essencialmente humanos. 

 

3.1. A VINCULAÇÃO OBRIGACIONAL FIRMADA PELO BRASIL QUANTO AO 

CUMPRIMENTO DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS  

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada como parte do 

Tratado de Versalhes que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, quando se estabeleceu a 

necessidade de se imprimir, do pensamento de proteção ao ser humano, mecanismos para 

concretização desta segurança global. Um dos seus objetivos é o de fomentar a justiça 

social promovendo normas internacionais sob a forma de convenções, protocolos, 
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recomendações, resoluções e declarações309. A ratificação de uma Convenção 

Internacional da OIT, como ato soberano de um Estado, implica sua incorporação total 

ao sistema jurídico, legislativo, executivo e administrativo do país em questão, tendo, 

portanto, caráter vinculante e inafastável310, cumprindo-se, assim, a finalidade do Direito 

Internacional do Trabalho consistente na uniformização das normas jurídicas e 

cooperação internacional para a melhoria das condições de vida do trabalhador311. 

A Constituição da OIT impõe aos Estados-Membros a garantia de condições 

de existência convenientes à proteção dos trabalhadores contra as moléstias e acidentes 

decorrentes do trabalho312. Trata-se de regra universal de conteúdo aberto dada a 

importante significância do alcance de seu objetivo estar voltada à proteção incondicional 

do ser humano. 

O reforço deste pensamento, inclusive, associa-se integralmente à definição 

de saúde defendida pela Organização Mundial de Saúde – OMS, quando se passou a 

entendê-la como: 

 

[...] um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a 

ausência de afecções ou enfermidades [...]; que [...] o gozo do grau máximo de 

saúde que se possa alcançar é um dos direitos fundamentais de todo ser 

humano, sem distinção de raça, religião, ideologia política ou condição 

econômica ou social [...]; que [...] a saúde de todos os povos é uma condição 

fundamental para se alcançar a paz e a segurança, e depende da mais ampla 

cooperação das pessoas e dos Estados [...]; bem como que [...] os governos têm 

                                                 

 
309 Disponível em: http://www.ilo.org/brasilia/temas/normas/lang--pt/index.htm>. Acesso: 7 ago. 2017. 
310 Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/temas/normas/lang--pt/index.htm>. Acesso: 7 ago. 2017. 
311 MARTINS FILHO, Ives Gandra. Manual esquemático de direito e processo do trabalho. 23. ed. rev. 

e atual. São Paulo : Saraiva, 2016. p. 461. 
312 Cf. Constituição da OIT: “Preâmbulo: ‘Considerando que a paz para ser universal e duradoura deve 

assentar sobre a justiça social; Considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande 

número de indivíduos, miséria e privações, e que o descontentamento que daí decorre põe em perigo a paz 

e a harmonia universais, e considerando que é urgente melhorar essas condições no que se refere, por 

exemplo, à regulamentação das horas de trabalho, à fixação de uma duração máxima do dia e da semana de 

trabalho, ao recrutamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à garantia de um salário que 

assegure condições de existência convenientes, à proteção dos trabalhadores contra as moléstias 

graves ou profissionais e os acidentes do trabalho, à proteção das crianças, dos adolescentes e das 

mulheres, às pensões de velhice e de invalidez, à defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no 

estrangeiro, à afirmação do princípio ‘para igual trabalho, mesmo salário’, à afirmação do princípio de 

liberdade sindical, à organização do ensino profissional e técnico, e outras medidas análogas; Considerando 

que a não adoção por qualquer nação de um regime de trabalho realmente humano cria obstáculos aos 

esforços das outras nações desejosas de melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios territórios. 

[...]’”. (negritou-se) Disponível em: 

 <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf>. 

Acesso: 3 jan. 2018. 
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responsabilidade pela saúde de seus povos, a qual só pode ser cumprida 

mediante a adoção de medidas sanitárias e sociais adequadas [...].313 

 

A proteção ampla ao trabalhador encontrou assento primeiro na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948, como forma de disseminar as mais 

salutares e sociais condições a serem balizadas pela comunidade internacional314. Sem 

dúvida alguma que esse instrumento, em particular, fixou-se como um mecanismo de 

proteção de direitos fundamentais ao correlacionar, com propriedade, a proteção dos 

direitos do trabalhador ao lado de garantias indissociáveis do ser humano como a vida e 

a sua segurança. Pode-se dizer, sem erro, que se tratou da pedra fundamental e núcleo das 

atenções da humanidade para vários cuidados inerentes à sobrevivência das liberdades e 

garantias individuais, ao prever, em seu preâmbulo, esta destinação: 

 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, 

sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser 

humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram 

promover o progresso social e melhores condições de vida em uma 

liberdade mais ampla, […] a Assembleia Geral proclama a presente Declaração 

Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos 

os povos e todas as nações [...]. (Negritou-se)  

 

Com base nessa pulsação frequente pela efetivação das normas e da justiça 

social, algumas disposições preconizadas na Constituição da OIT315 imprimem 

compromissos de os Estados-Membros envidarem esforços hercúleos para a sua 

aplicabilidade: 

 

Artigo 19. 

[...] 

5. Tratando-se de uma convenção: 

[...]. 

d) O Estado-Membro que tiver obtido o consentimento da autoridade, ou 

autoridades competentes, comunicará ao Diretor-Geral a ratificação formal da 

convenção e tomará as medidas necessárias para efetivar as disposições da 

dita convenção.  

[...]. 

8. Em caso algum, a adoção, pela Conferência, de uma convenção ou 

recomendação, ou a ratificação, por um Estado-membro, de uma 

convenção, deverão ser consideradas como afetando qualquer lei, 

sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores 

                                                 

 
313 SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Op. cit. p. 82. 
314 RUSSOMANO, Gilda Maciel Corrêa Meyer. Direitos humanos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2001. p. 12-13. 
315 Disponível em: 

 <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf>. 

Acesso: 3 jan. 2018. 
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interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção ou 

recomendação. (Negritou-se) 

 

 

 

 
 

Artigo 35. 

1. Excetuados os casos em que os assuntos tratados na convenção não se 

enquadrem na competência das autoridades do território e aqueles em que a 

convenção for aplicável, dadas as condições locais, os Estados-Membros 

comprometem-se a aplicar as convenções que -- de acordo com os 

dispositivos da presente Constituição -- houver ratificado aos territórios 

não metropolitanos, por cujas relações internacionais forem responsáveis, 

inclusive aos territórios sob tutela cuja administração lhes competir, 

admitindo-se reserva quanto às modificações necessárias para se adaptarem 

tais convenções às condições locais. (Negritou-se) 

 

Duas regras de observância transparecem dos artigos 19 e 35 pelo Estado 

membro. Há uma sensata conexão entre o item 5 da alínea “d” do artigo 19 e o 

mandamento do item 1 do artigo 35. Ambos preconizam mobilização pela efetiva 

aplicabilidade das disposições convencionais, isto é, uma preocupação recorrente pela 

implementação e cumprimento das diretrizes pelos Estados-Membros. Ora, não é demais 

lembrar que este sentido se revela consonante com vários aspectos ligados ao Direito 

Internacional, como o de regulamentar as normas jurídicas.316 

No que tange ao comando do item 8 do artigo 19, esta norma tem a 

sensibilidade de resguardar ao trabalhador qualquer tipo de condição mais benéfica, ou 

seja, não exige imposição indistinta e autoritária, mas sua compatibilização ou inovação 

como condição eventualmente mais benéfica ao conjunto de leis daquele Estado 

signatário, cujo fenômeno Paulo Henrique Gonçalves Portela define como coordenação 

de interesses317. Esta norma se adequa aos princípios do Direito do Trabalho e normas 

trabalhistas que visam a dignificação do trabalhador. 

A complexidade das relações internacionais lembra, em outro ponto, vários 

problemas que ultrapassam as fronteiras de um Estado e podem exigir a compreensão de 

fatores vinculados a outros segmentos como a política e a economia318. Mudanças 

significativas ocorrem no mundo com reflexos no Direito Internacional. Isto não pode ser 

                                                 

 
316 MARTINS FILHO, Ives Gandra. Manual esquemático de direito e processo do trabalho. Op. cit. p. 

461. 
317 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Op. cit. p. 40. 
318 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Op. cit. p. 33. 
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desprezado. De fato, as normas internacionais vêm abordando um rol cada vez mais 

diverso de matérias e também de sólidos argumentos jurídicos, questões relevantes da 

atualidade como o meio ambiente do trabalho e quanto a direitos humanos319. 

Nesse impulso vibrante, a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais 

no Trabalho, editada em 1998, recapitulou o compromisso universal dos Estados-

Membros de respeitarem, promoverem e aplicarem de boa-fé os princípios fundamentais 

de direitos no trabalho: 

 

[...] manter o vínculo entre progresso social e crescimento econômico, a 

garantia dos princípios e direitos fundamentais no trabalho reveste uma 

importância e um significado especiais ao assegurar aos próprios interessados 

a possibilidade de reivindicar livremente e em igualdade de oportunidades 

uma participação justa nas riquezas a cuja criação têm contribuído, assim 

como a de desenvolver plenamente seu potencial humano; [...]. (Negritou-

se). 

 

Quanto à efetividade e cumprimento de tais normas pelos Estados-Membros, 

Nicolas Váltico320 já chamava a atenção para que as obrigações travadas via Convenções 

da OIT fossem tratadas na medida e força de um pacto contratual: 

 

[...] La obligación de aplicar los convênios ratificados está inscrita em la 

Constituición de la O.I.T., que prevê (art. 19, § 5º, al. d) que todo Estado que 

comunique su ratificación de um convenio habrá de tomar las medidas 

necessárias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio. 

Manifestación del viejo principio según el cual pacta sunt servanda [...]. 

(Negritou-se) 

 

O Estado membro não pode, com isso, ignorar, revogar ou inaplicar suas 

obrigações convencionais, firmadas internacionalmente, porque delas se extraem 

compromissos jurídicos e impacto importante perante seu ordenamento jurídico. O 

respeito a elas é o mínimo que se espera de seu signatário e qualquer interpretação 

destoante caminha contra os próprios princípios que regem o Brasil em suas relações 

internacionais321, porquanto gera um rompimento com essa relação de unidade e 

solidariedade do gênero humano estampada pela sociedade internacional. 

                                                 

 
319 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Op. cit. p. 36. 
320 VALTICOS, Nicolas. Derecho internacional del trabajo. Madrid - ESP: Editorial Techos, 1977. p. 

485. 
321 Cf. Constituição Federal: “Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: [...]; II - prevalência dos direitos humanos; [...]; IX - cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade; [...].”. 
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Acrescente-se que a infração ao dever de respeito aos princípios e normas do 

Direito Internacional implica, de igual forma, na responsabilidade do Estado no plano 

internacional, portanto a regra fundamental do pacta sunt servanda e o princípio da boa-

fé no Direito dos Tratados322 devem balizar os compromissos exteriores assumidos no 

campo das relações internacionais pelo Estado membro. 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados323, em seu artigo 26324, 

impõe o aspecto de que todo tratado em vigor "obriga as partes e deve ser cumprido por 

elas de boa fé"325. O Estado membro não está autorizado, ainda, a invocar disposições de 

seu Direito Interno para justificar o inadimplemento de um tratado (artigo 27326).  Ainda 

nesse sentido, não pode evocar violação de Direito Interno sobre competência para 

concluir tratados após seu consentimento em obrigar-se a cumpri-lo (segundo reza o 

artigo 46, item 1327), exceção fazendo-se apenas se esta violação fosse manifesta e 

dissesse respeito a uma norma de importância fundamental. 

O Direito Internacional e o Direito Interno integram uma mesma unidade de 

ordem jurídica de um país328. Mesmo depois de celebradas no âmbito internacional, as 

normas internacionais obedecem a um processo de aprovação adotado pelos 

ordenamentos jurídicos nacionais. No direito pátrio brasileiro, compete ao Presidente da 

República celebrar tratados, convenções e atos internacionais (CRFB, artigo 84, 

                                                 

 
322 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Op. cit. p. 109-110. 
323 BRASIL. Decreto n. 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>. Acesso: 30 dez. 2017. 
324 Cf. Decreto n. 7.030, de 14 de dezembro de 2009: “Art. 26. Todo tratado em vigor obriga as partes e 

deve ser cumprido por elas de boa fé”.  
325 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 412-413. 
326 Cf. Decreto n. 7.030, de 14 de dezembro de 2009: “Art. 27. Uma parte não pode invocar as disposições 

de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. [...].”. 
327 Cf. Decreto n. 7.030, de 14 de dezembro de 2009: “Art. 46. 1. Um Estado não pode invocar o fato de 

que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu 

direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e 

dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. [...].”. 
328 Cabe destacar que na prática internacional os Estados, ao decidirem sobre o relacionamento entre o 

direito internacional e o interno, optam por uma de duas teorias, escolhem elementos de ambas ou afirmam 

expressamente não se vincularem a nenhuma delas: o dualismo é a teoria em que os ordenamentos jurídicos 

são distintos e totalmente independentes entre si; e o monismo, fundamenta-se na premissa de haver apenas 

uma única ordem jurídica, convivendo-se tai normas harmonicamente, e é o modelo adotado pela 

Constituição da República de 1988. In: PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Op. cit. p. 50-53.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm
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VIII329)330. Não obstante, o tratado internacional segue um processo legislativo interno 

que envolve a aprovação no Congresso Nacional, o qual, aprovando-o, retorna-se à 

Presidência da República para o ato de ratificação e de promulgação de recepção331.332 

As normas internacionais de direitos humanos, sobretudo aquelas 

consignadas nas Convenções Internacionais n. 148, 155 e 161 da OIT, devem imperar por 

meio dessa lógica material orientada por encetar valores e celebrar a prevalência da 

dignidade humana como esforço de articulação estimulado pela sociedade internacional. 

Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, como diplomas e fontes de 

direito, sobrepõem-se à legislação infraconstitucional incompatível com ela, revogando 

as normas domésticas anteriores que lhes sejam contrárias ou que paralisem seus efeitos. 

Esse é o motivo pelo qual o Brasil chancelou tais normas, com a certeza de que estaria 

cumprindo seu papel de cooperação, nesse processo de proteção, propagado pela 

comunidade internacional.333 

Na tradição firmada quanto ao cumprimento de suas obrigações 

internacionais, a preponderância material de um bem jurídico voltado a tornar o meio 

ambiente laboral mais protegido e salvaguardar direitos humanos robustece a necessidade 

de se enaltecerem tais normas no plano jurídico-normativo interno, sobretudo por 

reafirmarem diretrizes constitucionais ou por estarem, nesta hierarquia de normas, acima 

da legislação ordinária mais prejudicial ao trabalhador334. 

 

3.2 A HIERARQUIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS NO PLANO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A internacionalização das normas jurídicas para fins de controle jurisdicional 

da lei, a partir dos Tratados ou Convenções Internacionais de Direitos Humanos, teve 

                                                 

 
329 Cf. Constituição Federal: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]; VIII - 

celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; [...].”. 
330 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 128-129. 
331 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Op. cit. p. 123. 
332 Os tratados de direitos humanos apresentam uma distinção no processo de aprovação de tratados no 

Brasil após a EC/2004, quando se acresceu a possibilidade de se aprovar tratado com hierarquia superior 

no ordenamento interno pela regra do art. 5º, § 3º da CRFB. Todavia, não se excluiu a etapa de aprovação 

congressual, esse processo especial apenas a dificultou. In: PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Op. cit. 

p. 124. 
333 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 133. 
334 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 80-83.  
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grande importância e também implicações perante a ordem jurídica quando sofreu 

especial enquadramento dado há pouco tempo pelo STF. Este parâmetro de controle, no 

tocante ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, elevou-o a um patamar superior 

em razão do caráter humanístico depreendido de seu conteúdo. Compreender esse sistema 

de incorporação jurídico-normativa é o objetivo a que se empenhou a seguir. 

O tema da relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno é polêmico 

na doutrina e na prática jurídica, inclusive no Brasil. As normas internacionais se 

submetem ao critério hierárquico de solução de antinomias em confronto com espécies 

normativas da mesma hierarquia, ocasião em que se aplicam os critérios cronológico e a 

especialidade, salvo quando se revistam de status constitucional.335 

É consabido que os Tratados Internacionais são documentos obrigacionais, 

normativos e programáticos firmados entre dois ou mais Estados ou entes internacionais 

cuja adesão se concretiza voluntariamente pelos seus membros336. Sabe-se, ainda, que as 

Convenções, como Tratados Internacionais de Direitos Humanos, ingressam no 

ordenamento jurídico nacional em um processo de compatibilização vertical (sobretudo 

material) com as normas domésticas.337 

Antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45/2004338, o STF 

manteve, por um bom período de tempo, o entendimento de que os tratados 

internacionais, aí incluídos os de direitos humanos, teriam simples valor de direito 

ordinário339, ou seja, o tratado, acordo ou ato internacional, ao adquirirem executoriedade 

junto ao sistema jurídico interno, guardavam paridade normativa com as leis ordinárias 

editadas pelo Estado brasileiro340. 

Em busca da plena eficácia universal dos direitos humanos, a Constituição 

Brasileira seguiu importante tendência internacional aparelhada por diversos 

                                                 

 
335 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Op. cit. p. 128-130. 
336 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 163. 
337 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 164. 
338 BRASIL. Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 

36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 

168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. 

Disponível em: 

 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm>. Acesso: 20 jan. 2018. 
339 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 4. ed. ampl., incluindo novo capítulo sobre princípios fundamentais. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 1.310. 
340 LENZA, Pedro. Op. cit. p. 293.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm
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ordenamentos jurídicos estrangeiros, como a Alemanha, Espanha, Portugal e Argentina, 

entre outros, ao prever, na EC n. 45/2004, a possibilidade de incorporação com status 

constitucional de tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos 

humanos.341 

Para Flávia Piovesan, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

ingressam no ordenamento jurídico brasileiro como normas constitucionais na medida em 

que o Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelo princípio da prevalência dos 

direitos humanos e os direitos expressos na Constituição não excluem outros decorrentes 

de tratados internacionais ratificados pelo Brasil, conforme determina o art. 5º, § 2º342, da 

CRFB.343 

Ratificando esse entendimento, Valério de Oliveira Mazuolli registra que os 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos em vigor no Brasil guardam nível 

materialmente constitucional e que cabe ao Poder Judiciário eventualmente torná-los 

incompatíveis com a legislação doméstica, exceto se esta última apresentar conteúdo mais 

benéfico344. Em outros termos, quando se emitiu no art. 5º, § 2º, da CRFB – que não se 

excluem dos direitos, garantias e princípios constitucionais outros direitos decorrentes de 

tratados internacionais em que o Brasil seja signatário – entendeu-se que os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos têm índole e nível constitucional, além de aplicação 

imediata345.346 

Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos têm, por conseguinte, 

posição de norma constitucional independentemente de qualquer outro tipo de 

interpretação jurídica que possa ser feita. Isto é, vale tanto para os tratados ratificados 

pelo Brasil antes da entrada em vigor da EC n. 45/2004 quanto para aqueles ratificados 

depois dela.347 

                                                 

 
341 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. Op. cit. p. 93. 
342 Cf. Constituição Federal: “Art. 5º. [...]. § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta 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”. 
343 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 82.   
344 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 172. 
345 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 138. 
346 Para os autores Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fernsterseifer, os Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos que versem sobre matéria ambiental devem ser sempre reconhecidos com status constitucional. 

In: SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Op. cit. p. 70.  
347 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 153. 
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Pela regra do § 2º do art. 5º da CRFB, então, os Tratados e Convenções 

Internacionais de Direitos Humanos, como as Convenções n. 148, 155 e 161, da OIT, têm 

eficácia constitucional à luz do referido dispositivo, mormente porque estas asseguram a 

eficácia social da dignidade humana no meio ambiente do trabalho – valor este intrínseco 

à pessoa humana do trabalhador.348 

Com base nesse entendimento, o momento em que o Tratado Internacional de 

Direitos Humanos foi ratificado pelo Brasil, no tempo, não gera importância ou relevância 

suficiente perante o cenário jurídico brasileiro, portanto, sua recepção, antes ou depois da 

EC n. 45/2004, seria o mesmo que traçar um marco imaginário incongruente e subestimar 

o próprio Texto Constitucional.349 

Este é o posicionamento firme de Ingo Wolfgang Sarlet e Outros ao 

advogarem que o status de direito ordinário aos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos legitimaria o Estado signatário a descumprir unilateralmente acordo 

internacional, afrontaria a ideia de Estado Constitucional cooperativo e inviabilizaria a 

tutela dos direitos humanos em nível supranacional.350 

A própria Constituição soube se expressar, em outras passagens, pela 

superioridade dos tratados internacionais sobre a legislação infraconstitucional. Quando 

se enunciou que o Brasil buscará a integração e formação de uma comunidade latino-

americana de nações (no art. 4º, parágrafo único351) e que o Estado brasileiro também se 

submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional (no art. 5º, § 4º352), regulamentaram-

se aspectos jurídicos atinentes à seara internacional e sem os quais não atingiria tais 

objetivos se não tivesse firmado Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Tanto para 

se promover um bloco continental de tamanha magnitude quanto para se defender em um 

Tribunal Internacional, o Brasil incondicionalmente necessitaria de Tratados de Direitos 

Humanos.353 

                                                 

 
348 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 145. 
349 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 154. 
350 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit. p. 1.310-1.311. 
351 Cf. Constituição Federal: “Art. 4º. [...]. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações.”. 
352 Cf. Constituição Federal: “Art. 5º. [...]. § 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.”. 
353 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit. p. 1.310-1.311. 
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Não se trata, definitivamente, de leitura distorcida ou inapropriada. É através 

do próprio Texto Constitucional que se vê a ênfase dada à dignidade dos Tratados 

Internacionais dos Direitos Humanos e a sua predominância no direito pátrio. 

Especificamente por causa desse imbróglio gerado pela EC n. 45/2004 – ao 

acrescer uma nova figura jurídica diferenciando os Tratados e as Convenções 

Internacionais de Direitos Humanos dos outros tipos de acordos internacionais – é que se 

decidiu explorar de forma mais consistente este tema. 

 

3.3 O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 

    

Como já referido anteriormente, após a EC n. 45/2004 e no julgamento do RE 

466.343, o STF entendeu pela supralegalidade do direito internacional dos direitos 

humanos – diante de seu caráter especial em relação aos demais atos normativos 

internacionais. E a este lugar especial reservado no ordenamento jurídico que se passa a 

explicar. 

Antes de tudo, para entender a respeito do controle de convencionalidade, é 

importante mencionar o dado histórico da mudança de entendimento no STF, quando, em 

virtude do não cumprimento do quórum qualificado (CRFB, art. 5º, § 3º), os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos foram alçados a nível de normas supralegais no 

sistema jurídico nacional. 

O STF se posicionou no sentido de que a prisão civil por dívida é aplicável 

apenas ao responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia (RE 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 03.12.2008)354. Isso se deu 

mediante interpretação no caso da prisão civil de depositário infiel interpretado à luz da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José 

da Costa Rica355.  

Em relação a essa forma de recepção da referida Convenção Americana de 

Direitos Humanos, o STF entendeu que a validade interna dessa norma internacional 

decorre do art. 5º, § 2º e a ausência do procedimento estatuído no § 3º do art. 5º fez com 

                                                 

 
354 DUTRA, Luciano. Op. cit. p. 124. 
355 LENZA, Pedro. Op. cit. p. 294. 
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que aquele tratado não fosse qualificado como norma constitucional. Por tal razão, este 

teria status normativo supralegal diante de seu caráter especial, estando abaixo da 

Constituição e acima dos demais atos normativos. Sob outro enfoque, não podem afrontar 

a supremacia da Constituição, mas reservam especial lugar no ordenamento jurídico 

interno e se forem aprovados pelo Congresso de acordo com a EC n. 45/2004, passam a 

ser admitidos com nível constitucional. 356 

A legislação infraconstitucional deve estar em alinhamento com a 

Constituição Federal e com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos para 

produzir efeitos. Nessa perspectiva, existem dois parâmetros de controle de validação do 

direito ordinário: além da Constituição, o direito supralegal também está a condicionar e 

a controlar a validade da lei.357 Passou-se, assim, a adotar a interpretação que atribui 

caráter supralegal aos Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos 

celebrados pelo Brasil, situando-os abaixo da Constituição, mas acima das demais normas 

pátrias. 

Por força deste reconhecimento, inclusive, o Pacto de San José da Costa Rica 

prevaleceu sobre a legislação civil brasileira na questão da prisão civil do depositário 

infiel358 e gerou a edição da Súmula Vinculante n. 25359, do STF360. 

Na opinião de Ingo Sarlet e Outro, o STF, desde o julgamento ocorrido do RE 

466.343/SP, embora alguns ministros tenham se posicionado pelo status constitucional 

de todos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, a tese da supralegalidade 

acabou sendo a chancelada, ressalvados apenas os tratados aprovados pelo rito previsto 

no § 3º do artigo 5º361. 

O STF mantém, então, posicionamento atual no sentido de que os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos aprovados antes da EC n. 45/2004 ou os posteriores 

aprovados por maioria simples em um turno de votação ingressam no sistema jurídico 

                                                 

 
356 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 133. 
357 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Op. cit. p. 1.310-1.313. 
358 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Vade mecum de jurisprudência dizer o direito. 2. ed. rev. e 

ampl. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 35. 
359 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante n. 25: “É ilícita a prisão civil de depositário 

infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=25.NUME.%20E%20S.FLSV.&

base=baseSumulasVinculantes>. Acesso: 16 jan. 2018.  
360 DUTRA, Luciano. Op. cit. p. 124. 
361 SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Op. cit. p. 70. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=25.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=25.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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nacional como norma superior à legislação ordinária362, estando abaixo da Constituição 

Federal ante a soberania desta.363 

Alexandre de Moraes ressalta a evolução na ampla proteção e garantia de 

efetividade dos direitos humanos reforçada pela alteração de posicionamento jurídico do 

Supremo Tribunal Federal quando proclamou o status da supralegalidade dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos incorporados antes da EC n. 45/2004, dando-lhes 

prevalência sobre o direito pátrio.364 

Esse entendimento consagrou o marco supralegal na hierarquia normativa 

nacional. Divorciou-se, dessa forma, da tese que havia a respeito da paridade entre 

tratados internacionais e leis federais, a qual subsiste, ainda e apenas, em relação aos 

Tratados Internacionais comuns. 

Coube ao STF o controle para compatibilizar a hierarquia normativa dos 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos365, gerando ao direito brasileiro seis tipos 

atuais de controle de normas internas: o de legalidade (quando houver, por exemplo, a 

compatibilização de um decreto com uma lei ordinária); o de supralegalidade (exercido 

em relação aos tratados comuns366); o de constitucionalidade concentrado; o da 

constitucionalidade difuso; o de convencionalidade concentrado (para os tratados de 

direitos humanos equivalentes às emendas constitucionais); e, por fim, o de 

convencionalidade difuso (para todos os tratados de direitos humanos em vigor no 

país)367. 

                                                 

 
362 A título informativo, inexiste hierarquia entre lei complementar e lei ordinária consoante a atual 

jurisprudência do STF, verbis: “O conflito entre lei complementar e lei ordinária não se resolve com base 

no princípio da hierarquia, mas pela análise do campo material delimitado pela Constituição. A CF/88 

reservou determinadas matérias para serem tratadas por meio de complementar, não sendo permitido que, 

em tais casos, seja editada lei ordinária para regulá-las. As matérias que não forem reservadas à lei 

complementar poderão ser tratadass por lei ordinária (matérias residuais). Assim, não existe relação 

hierárquica entre lei ordinária e lei complementar, mas sim campos de atuação diferentes. Vale ressaltar, 

no entanto, que, se lei ordinária tratar sobre matéria reservada à lei complementar, haverá 

inconstitucionalidade. (STF, Plenário, RE 509.300 AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

17/03/2016). In: CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Op. cit. p. 35-36. 
363 SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Op. cit. p. 71. 
364 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. Op. cit. p. 93. 
365 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 172. 
366 A calhar, Valério Mazuolli de Oliveira ressalva que a doutrina clássica do STF ainda permanece no 

plano hierárquico da legislação ordinária de paridade dos tratados internacionais comuns, isto é, aqueles 

que não versam sobre matéria afeta a direitos humanos. In: MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de 

direito internacional público. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 414. 
367 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 175-176. 
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Neste raciocínio, acaso não se entenda pelo enquadramento das Convenções 

n. 148, 155 e 161, da OIT, como normas constitucionais insculpidas do art. 5º, § 2º, da 

CRFB, por elas terem sido ratificadas antes da Emenda Constitucional n. 45/2004, 

ostentam eficácia supralegal e afastam a aplicação de toda legislação ordinária ou 

complementar com elas conflitantes368. Esta é a convicção, inclusive, de Sebastião 

Geraldo de Oliveira quando assevera que as Convenções da OIT sobre segurança, saúde 

e meio ambiente do trabalho alcançam esse formato jurídico como “convenções sobre 

direitos humanos”.369 

Acresça-se a opinião formada por Cléber Nilson Amorim Júnior ao referir 

que as Convenções da OIT ratificadas antes da EC n. 45/2004 ostentam natureza 

supralegal afastando o Direito Interno com ela em desarmonia, só não podendo se 

indispor com a Magna Carta pela sua supremacia sobre todo o restante do arcabouço 

jurídico brasileiro.370 

A bem oportuna ressalva posta pelos autores Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago 

Fernsterseifer encerra esta discussão quando mencionam que a incorporação não deve ser 

tomada em termos abrangentes, no sentido de abarcar todas as normas ambientais 

dispostas em tratados internacionais, sob pena de se subverter o sistema de proteção dos 

direitos humanos em si, mas especificamente dispostas em matéria ambiental ao tratarem 

como núcleo normativo da proteção do direito humano ao meio ambiente equilibrado.371 

Sob o abrigo destes ensinamentos se apura a necessidade de olhar para o 

Direito Internacional do Trabalho com um viés jurídico-integrativo e compreendê-lo, de 

uma vez por todas, a aplicabilidade e prevalência de tais Diplomas Convencionais sobre 

a norma potencialmente prejudicial ao trabalhador, especialmente a inconstitucionalidade 

ou incompatibilidade da regra da não cumulação dos adicionais de remuneração. 

                                                 

 
368 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. Op. cit. p. 413. 
369 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 84. 
370 AMORIM JÚNIOR, Cléber Nilson. Segurança e Saúde no Trabalho: princípios norteadores. 2. ed. 

São Paulo: LTR, 2017. p. 30. 
371 In: SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Op. cit. p. 71-72. (Esse comentário foi 

necessário para ressaltar que o ingresso das Convenções n. 148, 155 e 161, da OIT, não é analisado sob o 

foco abrangente e geral das cláusulas dos referidos Diplomas internacionais na presente pesquisa, mas 

apenas sob a fenda pontual da incompatibilidade externada entre as diretrizes aqui apontadas expressamente 

e a exegese do art. 193, § 2º, da CLT). 
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3.4 A RECEPÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 

À LUZ DO DIREITO COMPARADO372 

  

A internalização dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos tem sido, 

também, um campo fértil de interpretações e de diferentes formas de recepção 

depreendidas por outros países do cenário internacional. Não obstante tais instrumentos 

versarem matérias afetas a direitos humanos e o fato de que estas podem ser invocadas 

como elemento de exegese do direito interno pelos tribunais e juízes, o que deveria 

implicar automática incorporação como norma constitucional, o referencial comparativo 

de hermenêutica jurídica é necessário, dado o caráter relevante que tal ponto interfere na 

estrutura das organizações jurídicas das diferentes sociedades internacionais. 

 

3.4.1 CONTINENTE EUROPEU 

 

O Tratado da União Europeia foi assinado em Maastricht, em 7 de fevereiro 

de 1992, unificando o interesse econômico e monetário, bem como o espaço de livre 

circulação, tendo se alcançado o estágio de liberdade de circulação de mercadorias, de 

pessoas, serviços e capitais373. É sabido que os tratados internacionais representam uma 

importante fonte do Direito Internacional Público na atualidade. Eles dão segurança 

jurídica e estabilidade às relações internacionais. Tornam os direitos das pessoas mais 

representativos e autênticos, na medida em que se consubstanciam na vontade livre e 

conjugada dos Estados e das organizações internacionais374. 

No bloco europeu se tem adotado a regra de recepção plena dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos por muitos Estados. A Constituição Espanhola, por 

                                                 

 
372 Não serão objeto de pesquisa todos os países do bloco europeu e do continente sul-americano, mas 

apenas aqueles mais pertinentes para o presente estudo. 
373 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 144. 
374 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. Op. cit. p. 133. 
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exemplo (em seus artigos 2º375; 9º, incisos 1, 2 e 3376 e 96, I377), traz previsão de que os 

tratados internacionais farão parte da ordem interna daquele país imediatamente. Da 

conjunção dos três artigos, o último é o mais específico e explicitamente preconiza que 

após a publicação formal dos tratados internacionais devidamente celebrados suas 

disposições somente poderão ser revogadas ou modificadas na forma prevista em seus 

próprios tratados e de acordo com as normas gerais de Direito Internacional.378 

Sobre a Constituição Espanhola, Sérgio Pinto Martins consigna que a ela 

assegura que as normas relativas a direitos fundamentais e às liberdades públicas devem 

ser interpretadas de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos e os 

tratados internacionais sobre as mesmas matérias ratificadas pela Espanha.379 

A Carta Constitucional Portuguesa, por sua vez, determina que as normas e 

os princípios de direito internacional, geral ou comum, integrem, também de forma 

automática, o conjunto de leis daquele país (artigo 8380). Nesse mesmo sentido, as normas 

                                                 

 
375 Cf. Constitución Española: “Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 

Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Disponível 

em: 

<http://www.lamoncloa.gob.es/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_preliminar.aspx>. Acesso: 24 dez. 

2017. 
376 Cf. Constitución Española: “Artículo 9. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 

Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Libertad e igualdad. 2. Corresponde a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 

se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Garantías jurídicas 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, 

la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, 

la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. 

Disponível em: 

<http://www.lamoncloa.gob.es/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_preliminar.aspx>. Acesso: 24 dez. 

2017. 
377 Cf. Constitución Española: “Artículo 96.1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 

publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán 

ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las 

normas generales del Derecho Internacional.” Disponível em: 

<http://www.lamoncloa.gob.es/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_tercero.aspx>. Acesso: 24 dez. 

2017. 
378 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 95. 
379 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 167. 
380 Cf. Constituição da República Portuguesa: “Artigo 8º. 1. As normas e os princípios de direito 

internacional geral ou comum fazem parte integrante do direito português. 2. As normas constantes de 

convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua 

publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado Português. 3. As normas emanadas 

dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal seja parte vigoram directamente 

na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados constitutivos. 4. As 

disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no 
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constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas, as 

normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que 

Portugal seja parte, e as disposições dos tratados que regem a União Europeia, e as normas 

emanadas das suas instituições, conquanto haja respeito e compatibilidade com os 

princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático381. Mais a frente (no artigo 

16, incisos 1 e 2382), sobre os direitos fundamentais, descreve que os direitos 

constitucionalmente consagrados não excluem quaisquer outros constantes das leis e das 

regras aplicáveis de direito internacional383, bem como que os preceitos constitucionais e 

legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados, 

harmonicamente, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem384. 

A Constituição Italiana assevera (no artigo 10385), de modo bem amplo, que 

o direito italiano adequa-se às normas geralmente reconhecidas pelo direito internacional. 

Há um mandamento interessante (artigo 35386), no sentido de o Estado Italiano promover 

e favorecer os acordos e as organizações internacionais empenhadas em afirmar e 

disciplinar o direito do trabalho. Há menção387 de que o ingresso dos tratados 

internacionais no ordenamento jurídico italiano se dará por lei e após a ratificação pelo 

Presidente da República388. 

                                                 

 
exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos pelo direito 

da União, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de direito democrático”. Disponível em: 

<https://www.parlamento.pt/legislacao/documents/constpt2005.pdf>. Acesso: 24 dez. 2017. 
381 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 95. 
382 Cf. Constituição da República Portuguesa: “Artigo 16. 1. Os direitos fundamentais consagrados na 

Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito 

internacional. 2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser 

interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem”. Disponível 

em: <https://www.parlamento.pt/legislacao/documents/constpt2005.pdf>. Acesso: 24 dez. 2017. 
383 Cumpre ressaltar que esse preceito é juridicamente compatível com a disposição do artigo 5º, § 2º da 

Constituição Federal Brasileira de 1988. 
384 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 95. 
385 Cf. Constituição Italiana: “Artigo 10. O ordenamento jurídico italiano adequa-se às normas do direito 

internacional geralmente reconhecidas. [...].”. Disponível em: 

<http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839>. Acesso: 24 dez. 2017. 
386 Cf. Constituição Italiana: “Artigo 35. [...] Promove e favorece acordos e organizações internacionais 

destinados a afirmar e regular os direitos trabalhistas [...]”. Disponível em: 

 <http://www.governo.it/costituzione-italiana/parte-prima-diritti-e-doveri-dei-cittadini/titolo-iii-rapporti-

economici/2850>. Acesso: 24 dez. 2017. 
387 Cf. Constituição Italiana: “Artigo 87. O Presidente da República é o chefe de Estado e representa a 

unidade nacional. [...]. Credita e recebe os representantes diplomáticos, ratifica os tratados internacionais, 

requerendo, quando necessário, a autorização das Câmaras”. Disponível em: 

 <http://www.governo.it/costituzione-italiana/parte-prima-diritti-e-doveri-dei-cittadini/titolo-iii-rapporti-

economici/2850>. Acesso: 24 dez. 2017. 
388 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 95. 



116 
 

 

 

 

Na Constituição Francesa, os tratados internacionais são efetivados apenas 

após terem sido ratificados ou aprovados em virtude de uma lei (artigo 53389). Explicitou-

se (no artigo 55390) a informação de que os tratados ou acordos, ratificados ou aprovados, 

têm autoridade superior à das leis. Esta hierarquia, portanto, trata-se da supralegalidade 

dos tratados internacionais, sobretudo quanto à sua importância em questões afetas a 

direitos humanos. 

Na Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, há cláusula geral de 

recepção plena de prevalência do direito internacional (no artigo 25391) prevendo 

expressamente que as normas internacionais se sobrepõem às leis e constituem fonte 

direta de direitos e obrigações para os habitantes do território federal392. 

Como visto, verifica-se que no continente europeu vários países têm 

desenvolvido em sua ordem jurídica formas de incorporação das normas internacionais 

que prestigiam a célere aplicabilidade dos tratados. Nesse mesmo passo, passa-se a 

análise do comportamento jurídico adotado por alguns Estados Estrangeiros sul-

americanos. 

 

3.4.2 CONTINENTE SUL-AMERICANO 

  

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado pelo Tratado de Assunção 

em 1991 com a finalidade de instituir um mercado comum entre Argentina, Brasil, 

                                                 

 
389 Cf. Constituição Francesa: “Artigo 53. Os tratados de paz, os tratados de comércio, os tratados ou 

acordos relativos à organização internacional, os que comprometem as finanças do Estado, os que alteram 

disposições de natureza legislativa, os que são relativos ao estado das pessoas, os que comportam cessão, 

troca ou adição de território somente podem ser ratificados ou aprovados em virtude de uma lei. São 

efetivados somente após terem sido ratificados ou aprovados. [...]”. Disponível em: 

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf>. Acesso: 24 dez. 2017. 
390 Cf. Constituição Francesa: “Artigo 55. Os tratados ou acordos regularmente ratificados ou aprovados 

têm, a partir da sua publicação, autoridade superior à das leis, sujeito, para cada acordo ou tratado, à sua 

aplicação pela outra parte”. Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf>. Acesso: 24 dez. 2017. 
391 Cf. Constituição da República Federal da Alemanha: “Artikel 25. Die allgemeInen Regeln des 

Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und 

Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes”. (Tradução: “Artigo 25. As regras gerais do 

direito internacional público são parte integrante do direito federal. Sobrepõem-se às leis e constituem fonte 

direta de direitos e obrigações para os habitantes do território federal”). Disponível em: 

<https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02/245124>. Acesso: 

26 dez. 2017. 
392 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 95. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf
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Paraguai e Uruguai. Na parte propedêutica do Tratado393 já se vê a sinalização compatível 

com as diretrizes internacionais de proteção dos direitos do cidadão-trabalhador, 

podendo-se identificar o equilíbrio das relações entre os países ao pronunciar o 

desenvolvimento econômico ligado à preservação do meio ambiente com a justiça 

social394. 

A ideia inicial de criação do bloco sul-americano, entretanto, não previa um 

sistema protetivo de direitos humanos de tamanha abrangência. O continente enfrentou 

recentemente períodos de regime ditatorial em vários países e isso fez reforçar as metas 

de cooperação dos Estados na implementação desses direitos. Em face da referida 

integração, protocolos e convênios de proteção foram gerados, o que fortaleceu a 

importância dos direitos humanos395. Em outras palavras, há uma espiral de políticas 

públicas de direitos humanos partindo que não se limita a crimes de direitos humanos, 

propriamente ditos, mas também circundam direitos fundamentais do trabalhador 

componentes do trabalho digno. 

Em relação aos Estados Membros do Mercosul396, a Constituição da 

Argentina reza no artigo 75, item 22397, que os tratados internacionais, em geral, têm 

                                                 

 
393 Cf. BRASIL. Decreto. 350, de 21 de novembro de 1991, que promulga o Tratado para a Constituição 

de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do 

Paraguai e a República Oriental do Uruguai. Preâmbulo: “[...] Considerando que a ampliação das atuais 

dimensões de seus mercados nacionais, através da integração, constitui condição fundamental para acelerar 

seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social; [...].”. Disponível em: 

 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0350.htm>. Acesso: 25 dez. 2017. 
394 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 118. 
395 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 118-119. 
396 Com exceção do Brasil, a forma de recepção dos tratados internacionais pela Constituição da República 

do Brasil, foi objeto de enfrentamento nos itens “3.1” e “3.3” do presente Capítulo. 
397 Cf. Constituição da Nação Argentina: “Artigo 75. [...]. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con 

las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los 

tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención 

y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 

constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 

complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, 

por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 

de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por 

el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara 

para gozar de la jerarquía constitucional.”. Disponível em: 

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/portugais/constitution_portugais.pdf>. Acesso: 24 dez. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0350.htm
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hierarquia infraconstitucional, mas supralegal. No entanto, os tratados de proteção de 

direitos humanos têm hierarquia constitucional, complementando os direitos e garantias 

constitucionalmente reconhecidas398. Nesse sentido, vale o destaque de Sérgio Pinto 

Martins no sentido de que a Constituição Argentina incorporou vários tratados a respeito 

de direitos humanos com a natureza de status constitucional, desde que aprovados pelo 

quórum idêntico ao das emendas constitucionais399. 

O Texto Constitucional Argentino também menciona, pontualmente, aqueles 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos que detêm imediato status constitucional. 

São eles: “Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos; a Convenção Americana sobre Direitos Humanos; o 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; o Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos e o seu Protocolo Facultativo; a Convenção sobre a 

Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; Convenção contra a Tortura e 

outros Tratamentos ou Punições Cruéis, Desumanos ou Degradantes; a Convenção sobre 

os Direitos da Criança”. Ao final, a Constituição Argentina ainda esclarece que os demais 

tratados e convenções sobre direitos humanos, depois de aprovados pelo Congresso, 

exigirão o voto de dois terços da totalidade dos membros de cada Câmara para desfrutar 

da hierarquia constitucional. 

Ambas as Constituições Política do Peru (cláusula quarta400, das Disposições 

Finais e Transitórias) e da República Bolivariana da Venezuela (artigo 23401), atribuem 

                                                 

 
398 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 90. 
399 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 167. 
400 Cf. Constituição Política do Peru: “Disposiciones Finales y Transitorias. [...] Cuarta.- Las normas 

relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú”. Vale destacar, ademais, que o Código Procesal Constitucional 

Peruano, aprovado pela Ley n. 28237, estabelece: “Artículo V.- Interpretación de los derechos 

constitucionales el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos 

regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los 

tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. 

Disponível em: 

<https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf>. 

Acesso: 25 dez. 2017. 
401 Cf. Constituição República Bolivariana da Venezuela: “Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones 

relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y 

prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más 

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/Compendio_Normativo.pdf
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hierarquia constitucional aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos402. Já a 

Constituição Política da Colômbia (artigo 93403) e a Constituição Política do Estado 

Plurinacional da Bolívia (artigo 13404) atribuem hierarquia supralegal, com prevalência 

sobre a legislação ordinária e o restante do Direito Interno405. 

Na Constituição Política da República do Chile (artigo 5º406) se consagrou o 

dever de respeitar e promover os direitos garantidos pelos tratados internacionais, em 

observância ao princípio pro ser humano407. Na Constituição Equatoriana, os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos ratificados têm aplicabilidade direta, cláusula aberta, 

não restrição de direitos e observância do princípio pro ser humano408. 

Denotam-se, claramente, regramentos destoantes entre si dos textos 

constitucionais dos países europeus e sul-americanos citados, com relação à forma de 

ingresso dos tratados internacionais nos respectivos ordenamentos jurídicos estatais. Os 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos se inserem de forma automática ou plena 

como normas constitucionais ou supralegais, na maioria deles. 

O que se viu, em verdade, foi o crescimento jurídico e o viés humanístico 

propagado pela comunidade internacional ao darem tratamento diferenciado e maior 

                                                 

 
favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación 

inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Disponível em: 

<http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf>. Acesso: 25 dez. 2017. 
402 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 90-91. 
403 Cf. Constituição Política da Colômbia: “Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados 

por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados em esta Carta, se 

interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia.”. Disponível em: 

<http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucio-politica-colombia-1991.pdf>. Acesso: 25 dez. 

2017. 
404 Cf. Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia: “Artículo 13. [...] Los tratados y convenios 

internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos 

y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y 

deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales 

de derechos humanos ratificados por Bolivia”. Disponível em: 

<http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf >. Acesso: 25 

dez. 2017. 
405 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 91. 
406 Cf. Constituição Política da República Democrática do Chile: “Artículo 5º.- [...]. El ejercicio de la 

soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 

Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

Disponível em: 

<http://www.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/constitucion_politica_2009.pdf>. Acesso: 25 dez. 2017. 
407 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 91. 
408 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 91. 

http://www.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/constitucion_politica_2009.pdf


120 
 

 

 

 

prestígio aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos comparativamente àqueles 

que estabelecem diretrizes comuns. Essa tem sido a veia pulsante que os têm distinguido 

universalmente no plano hierárquico constitucional, o que implicou, para fortalecer a 

aplicabilidade das Convenções Internacionais de Direitos Humanos, a construção da 

próxima etapa de desenvolvimento. 

 

3.5 O RECONHECIMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE COMO DIREITOS HUMANOS DO TRABALHADOR 

  

Como tudo no direito pode ser interpretativo, canalizou-se importância a este 

tema para afirmar que os direitos sociais do trabalhador, como espécie de direitos 

humanos, devem ser distinguidos enquanto manifestações positivas do direito para a 

produção de efeitos no plano jurídico, especialmente no âmbito do Direito Interno 

brasileiro. 

Os direitos humanos são direitos considerados imprescindíveis para uma vida 

humana pautada em liberdade, igualdade e dignidade. Historicamente, constituíram-se 

por conquistas de proteção do cidadão em face do poder autoritário do Estado409. Não 

existe um descritivo predeterminado desse conjunto mínimo de direitos essenciais a uma 

vida digna e as necessidades humanas variam de acordo com o contexto histórico de uma 

época410, sendo que novas proposições sociais são juridicamente transformadas e 

inseridas nesta listagem de direitos411. 

 Sem dúvida que o fato anterior que mais contribuiu para a formação do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, como aquele que visa proteger todos os 

indivíduos independentemente de sua nacionalidade ou lugar em que se encontrem, foi a 

Organização Internacional do Trabalho412. Com ela se estabeleceram critérios de proteção 

ao trabalhador no plano internacional regulando padrões de cidadania condizentes com a 

dignidade da pessoa humana e do bem-estar social413. Consubstanciaram-se padrões de 

                                                 

 
409 A corroborar: “[...] é inequívoco afirmar que o Direito do Trabalho é uma das vertentes dos Direitos 

Humanos, cuja dimensão ética requer a aglutinação dos conceitos de dignidade, de cidadania e de justiça 

social”. In: DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit. p. 67. 
410 PRATA, Marcelo Rodrigues. O direito ambiental do trabalho numa perspectiva sistêmica. São 

Paulo: LTr, 2013. p. 177. 
411 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 21. 
412 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit. p. 69. 
413 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 45. 
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humanidade e de reinvindicação moral que, com o passar dos tempos, mostram-se em 

constante processo de construção e de reconstrução, principalmente sob a órbita dos 

valores intrínsecos do ser humano414. 

Os direitos individuais e sociais trabalhistas ostentam a qualidade de direitos 

humanos sociais, econômicos e culturais, pois estão assistidos pelo mais amplo 

revestimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos415. São direitos humanos de 

segunda dimensão416. Essa proteção jurídica dos direitos das pessoas e também do 

cidadão trabalhador pode vir ou advir do ordenamento interno (estatal) ou externo 

(internacional), porquanto são derivadas de obrigações essencialmente prestacionais e 

cuja regulamentação se infere também do sistema constitucional brasileiro417. 

Na Carta de 1988, estão localizados no artigo 7º, XXIII418, dentro do Título 

II, que versa sobre “Direitos e Garantias Fundamentais”, especificamente no Capítulo II, 

que trata “Dos Direitos Sociais”. 

No entanto, a locução “direitos humanos” é uma figura jurídica atrelada ao 

Direito Internacional Público. Assim, os direitos humanos podem ser reconhecidos ou 

encontrados na ordem jurídica de um país com outra denominação, tais como direitos 

sociais ou fundamentais419. Estes significados podem sofrer outras modificações em nível 

global e regional. O que importa no geral, em relação a eles, é a substância que os 

sustentam, tornando-os essencialmente iguais em razão dos níveis de proteção por eles 

propagados. 

Os direitos humanos contemporâneos estão fincados em três princípios 

básicos que se complementam em si, conforme a Declaração Universal, de 1948. São 

eles: inviolabilidade, autonomia e dignidade da pessoa humana420. Normalmente são 

fixados por meio de acordos ou tratados bilaterais e/ou multilaterais, de modo a preverem 

proteção contra as violações e arbitrariedades que um Estado de Direito possa cometer às 

pessoas sujeitas à sua jurisdição. Trazem, essencialmente, um patamar protetivo mínimo 

                                                 

 
414 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit. p. 64. 
415 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Op. cit. p. 67. 
416 CRUZ, Vitor. Op. cit. p. 162. 
417 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit. p. 63-64. 
418 Cf. Constituição Federal: “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...]; XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas, na forma da lei; [...]”. 
419 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 19. 
420 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 23. 
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existencial do ser humano que se possa respeitar e ostentam várias características como 

direitos históricos por natureza, irrenunciáveis421, inalienáveis, indivisíveis, 

imprescritíveis e inexauríveis (no sentido da possibilidade de expansão), sendo vedado o 

retrocesso social em relação a eles (“proibição de regresso”)422. 

É nítido perceber que tanto a natureza, características e finalidades dos 

direitos coincidem com aqueles expressos no Texto Constitucional e identificados pela 

doutrina jurídica com outras nomenclaturas, como direitos sociais, fundamentais ou, 

também, humanos fundamentais. Nesse sentido, a expressão “direitos fundamentais” foi 

a adotada no art. 5º, § 1º, da CRFB. Por sua vez, quando o mandamento constitucional 

faz referência às normas internacionais de proteção da pessoa humana, menciona a 

expressão “direitos humanos” na dicção do art. 5º, § 3º. Ao se referir a direitos previstos 

pelo arcabouço jurídico interno brasileiro e pela ordem jurídica internacional não se 

utilizou diretamente de nenhuma das expressões anteriores na exegese do artigo 5º, § 

2º.423 

A distinção normativa da proteção ambiental como direito humano e 

fundamental, de onde se erige também a espécie do meio ambiente laboral, ainda nos 

ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fernsterseifer, consubstanciou-se com a 

Declaração de Estocolmo das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano (1972). Ela 

foi o marco histórico-normativo, no plano jurídico internacional, do direito humano a 

viver em um ambiente equilibrado e saudável, sendo elemento essencial para uma vida 

humana com dignidade e bem-estar.424 

Insta trazer à baila, igualmente, a colocação de Gustavo Filipe Barbosa Garcia 

no sentido de que tanto o meio ambiente do trabalho como também os adicionais de 

insalubridade e de periculosidade (estes últimos como importantes direitos trabalhistas 

diretamente relacionados à segurança e medicina do trabalho) são direitos humanos 

fundamentais425. 

                                                 

 
421 Segundo Sérgio Pinto Martins: “Os direitos humanos são irrenunciáveis. Eles até podem deixar de ser 

exercidos, mas são irrenunciáveis, pois representam garantias mínimas e fundamentais da pessoa humana” 

In: MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 64. 
422 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 24-25. 
423 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 22-23. 
424 SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Op. cit. p. 49. 
425 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 1.168-1.169. 
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Quando se fala especificamente da dinâmica laboral, em tese configurada 

como meio ambiente de trabalho, seguro e saudável, os direitos humanos são 

fundamentais para manter esse objetivo, porquanto intimamente ligados à qualidade de 

vida digna também do homem como trabalhador. É preciso ter a sensibilidade de olhar 

para um novo horizonte de direitos sociais do trabalhador que evoluíram pelas novas 

formas de trabalho e modernas invenções tecnológicas. Em uma sociedade na qual o 

homem vive cada vez mais inserido no seu trabalho não há como se excluir do conceito 

de direitos humanos os direitos fundamentais do trabalhador, os quais são indispensáveis 

à sua dignidade e ao pleno desenvolvimento de sua qualidade de vida426. 

Não se pode olvidar a lição de Vólia Bonfim Cassar ao lembrar que os direitos 

sociais são cláusulas pétreas da Constituição Federal. Estão no núcleo imodificável e 

protegido contra o retrocesso, visto que o artigo 60, § 4º, IV427, da CRFB, impede que 

qualquer reforma ou revisão constitucional restrinja ou suprima “direitos e garantias 

individuais”. Por isso, eles são direitos fundamentais e humanos, e devem ser 

interpretados de forma ampliativa e jamais reducionista428. 

Nesse trilhar, as Convenções n. 148, 155 e 161 da OIT, são Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos429 e os adicionais de insalubridade e de 

periculosidade são espécies de direitos humanos. Todos, em suas essências, são dotados 

de mesmas características, atributos e finalidades inerentes à proteção incondicional do 

indivíduo. Isso porque o legislador constituinte brasileiro adotou-o desta forma em razão 

do caráter especial dos referidos tratados, e também dos aludidos direitos, face à 

importância que deles ressaem como normas voltadas à salvaguarda dos próprios seres 

humanos, sobrepondo-se a interesses particulares ou econômicos - em verdadeira 

mobilização contra todos os tipos de dominação e repressão de direitos430. 

 

3.6 O PRINCÍPIO INTERNACIONAL PRO HOMINE E SUA APLICAÇÃO NA 

CONTROVÉRSIA DA PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS ADICIONAIS 

 

                                                 

 
426 RUSSOMANO, Gilda Maciel Corrêa Meyer. Op. cit. p. 11. 
427 Cf. Constituição Federal: “Art. 60. [...]. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir: [...]; IV - os direitos e garantias individuais”. 
428 CASSAR, Vólia Bonfim. Op. cit. p. 82. 
429 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Op. cit. p. 84. 
430 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 40.   
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A interpretação que deve sempre levar em conta pelo aplicador do direito aos 

Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos é aquela que persegue o rumo 

da incidência da norma mais favorável ao ser humano, ou seja, que melhor projeta o ser 

humano como sujeito de direitos431. De forma condensada, o princípio pro homine é um 

mandamento se erige para todos os tratados que guardam íntima conexão com a vedação 

do retrocesso social e valorização do gênero humano em relação a todas as suas 

necessidades existenciais432. 

O princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo (ou “princípio 

pro homine”) está previsto no art. 4º, II433, da CRFB, segundo o qual o Brasil deve reger-

se nas suas relações internacionais pelo princípio da “prevalência dos direitos 

humanos”434. A Constituição, no art. 60, § 4º, IV435, proíbe, ainda, qualquer proposta de 

emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Logo, os tratados de direitos 

humanos que conflitarem com a Constituição são inconstitucionais.  

Ao se atribuir aos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil o status 

de norma constitucional, não se pretende reformular a Constituição, mas aplicar, em caso 

de conflito, a norma que agasalhe de forma amplificada os direitos da pessoa humana, 

complementando-se, por meio de um diálogo, ao invés de simplesmente dissipá-la do 

mundo jurídico436. Uma espécie de solução de conflitos normativos via comunicação, 

harmonização ou coordenação entre as fontes de direito437. 

Essas cláusulas interligam a ordem jurídica internacional e o sistema positivo 

interno justapondo-se um regramento sobre o outro em determinados casos, gerando entre 

esses ordenamentos (o internacional e o interno) uma forma de “diálogo” de modo que 

seu equacionamento permite que uma norma jurídica prevaleça quando houver antinomia 

com outra438. 

                                                 

 
431 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. Op. cit. p. 302-303. 
432 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 158. 
433 Cf. Constituição Federal: Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: [...]; II - prevalência dos direitos humanos; [...]”. 
434 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 147. 
435 Cf. Constituição Federal: “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...]. § 4º. 

Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...]; IV - os direitos e garantias 

individuais. [...]”. 
436 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Op. cit. p. 53. 
437 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 149. 
438 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. Op. cit. p. 150. 



125 
 

 

 

 

Na perspectiva do direito constitucional contemporâneo, a Constituição é 

compreendida como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores 

jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de realização dos direitos 

fundamentais desempenham um papel central e essencial. O modelo jurídico tradicional 

anterior fora concebido apenas para a intepretação e aplicação de regras. A positivação 

de normas é feita atualmente de forma aberta e tal textura dá espaço à primazia das 

conexões sistemáticas que conferem legitimidade à interpretação jurídica. Em variadas 

situações, o intérprete torna-se coparticipante do processo de criação do direito, 

completando o trabalho do constituinte ou do legislador, ao fazer valorações de sentido 

para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções possíveis439. Prevalece a 

concepção de que o sistema jurídico ideal se consubstancia em uma distribuição 

equilibrada de regras e princípios, nos quais as regras desempenham o papel referente à 

segurança jurídica – previsibilidade e objetividade das condutas – e os princípios, com 

sua flexibilidade, dão margem à realização da justiça no caso concreto440. 

O critério da interpretação pro homine implica reconhecer, destarte, a 

superioridade das normas de direitos humanos. Sua aplicação em um conflito entre 

normas impõe a prevalência da interpretação que dê posição mais favorável à pessoa, no 

caso, o cidadão trabalhador. Nesse processo hermenêutico, o intérprete deve prestigiar a 

norma mais favorável, exprimindo a máxima eficácia das normas constitucionais e 

internacionais como forma de proteção ao trabalhador, alinhando-se, assim, com o mister 

da concretização de um meio ambiente de trabalho seguro e saudável441. 

Nesse passo, a extração interpretativa tem de ser integrada a um quadro de 

avanço hermenêutico e cultural, e não de retrocesso. Sempre que houver conflito entre 

normas internacionais ratificadas e o Direito Interno deve prevalecer a interpretação mais 

consentânea com a mais favorável proteção à pessoa humana, a quem se destina a tutela 

jurídica. Qualquer alteração interpretativa de tratados e convenções internacionais sobre 

direitos individuais e sociais trabalhistas não pode propiciar retrocessos culturais e 

sociais, mas garantir avanços civilizatórios em benefício do cidadão-trabalhador442. 

                                                 

 
439 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo : os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 323. 
440 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo... Op. cit. p. 316. 
441 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit. p. 108-109. Ainda, nesse mesmo sentido, Valério de Oliveira 

Mazuolli. In: MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. Op. cit. p. 409). 
442 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit. p. 165. 
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Essas novas leituras sinalizam pela fiel aplicabilidade dos modernos 

conceitos jurídicos protetivos e se unem aos princípios que regem o Brasil em suas 

relações internacionais443. Permitem, ainda, a intensificação da luta pela universalização 

dos direitos humanos e a garantia de concretização destes444. 

José Joaquim Gomes Canotilho não poderia ser esquecido quando, de forma 

resumida, explica que no campo dos direitos fundamentais, a regra quer dizer ser a 

interpretação mais favorável, ou seja, aquela que menos restrinja a sua aplicabilidade, dê-

lhe maior resguardo, amplie o seu âmbito e satisfaça com o maior grau possível a proteção 

ao titular da norma.445 

Rúbia Zanotelli de Alvarenga complementa que “não há direitos humanos 

sem que – de fato – as normas internacionais protetivas dos trabalhadores sejam 

respeitadas e aplicadas” e que a efetivação dos direitos sociais trabalhistas representa 

importante instrumento de realização dos direitos humanos fundamentais no âmbito das 

relações de trabalho, sejam eles oriundos da seara internacional, sejam os de natureza 

constitucional nacional, valorizando a cidadania, erradicando a pobreza e a 

marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais e reconhecendo o 

verdadeiro valor social do trabalho.446 

Nesse contexto, o Brasil deveria homenagear esse diálogo de fontes 

normativas447, cuidando desta integração dos direitos humanos ao sistema interno. Além 

disso, estar-se-ia redemocratizando normas desafinadas com a tônica internacional e 

também com o prisma constitucional levantado pela bandeira do direito contemporâneo. 

Essa transformação enfatizaria os direitos que dignificam o homem como um ser 

trabalhador por meio de normas internacionais tuteladoras de bens da vida primordiais 

(dignidade, vida, segurança, liberdade, honra, moral, entre outros)448. Cabe ao intérprete 

brasileiro assumir esse papel perante a comunidade internacional de interface do 

                                                 

 
443 Cf. Constituição Federal: “Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: [...]; II - prevalência dos direitos humanos; [...]; IX - cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade; [...].”. 
444 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. Op. cit. p. 93. 
445 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 28. 
446 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. A proteção internacional aos direitos humanos dos 

trabalhadores : a declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho de 1988. Revista 

Fórum Trabalhista – RFT, Belo Horizonte, ano 6, n. 26, p. 81-99, jul./set. 2017. p. 98. 
447 SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Op. cit. p. 73. 
448 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. Op. cit. p. 93. 
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reconhecimento e da internalização dos direitos humanos fundamentais, porquanto a 

estrutura normativa em vigor ainda não lhe dá esta importante conotação, como se vê no 

caso da cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

CONCLUSÃO 

  

A presente pesquisa teve por finalidade analisar, à luz da ordem jurídica 

brasileira, a possibilidade de cumulação dos referidos adicionais quando ocorre 

simultaneidade de agentes de risco, visando contribuir para a efetivação desses direitos 

sociais e humanos do trabalhador. 

A manutenção do entendimento de impossibilidade de cumulação dos 

adicionais de insalubridade de periculosidade não mais comporta espaço no atual cenário 

jurídico ante a incompatibilidade do art. 193, § 2º da CLT com outras normas que o 

integram. Há sólidos elementos de proteção que se erigem em prol do trabalhador, 

mormente em face do direito constitucional contemporâneo e também pelo imperativo 

verificado pelas normas internacionais de direitos humanos. 

A Constituição Federal tem imprimido um norte de que, em suas normas, há 

uma simbiose de direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana do trabalhador e 

o trabalho digno em um ambiente laboral seguro e saudável. São vários interesses e 

objetivos convergentes nesse feixe de proteção de direitos que, quando confrontados com 

o alto grau de exposição a agentes severos, retiram o trabalhador daquela faixa isonômica 

em relação aos demais colegas e o desloca para uma zona crítica, em termos sociais, dadas 

as mazelas em que a saúde e a previdência social estão inseridas no contexto atual 

brasileiro. 

Daí o porquê se preocupou em se associarem esses dois direitos de proteção, 

ao meio ambiente do trabalho saudável e à saúde, identificando o revestimento jurídico 

que os cercam. Foi preciso, inclusive, avançar pelas Convenções Internacionais n. 148, 

155 e 161, da OIT, posto que estas particularmente preconizam diretrizes inerentes à 

concretização daqueles direitos ao imprimirem normas a asegurarem a inocorrência de 

acidentes e doenças ocupacionais, propagam a revisão de riscos laborais e a atenção geral 

em matéria de segurança e saúde laboral. 

Constatou-se, com isso, panorama geral do ambiente em que se configura a 

atividade do trabalhador e o cuidado que se envidou, em termos jurídicos, para envolvê-

lo em um cenário de maior proteção pela maior exposição de sua saúde e vida. 

A seguir, o foco se estendeu a elementos básicos, jurídico-conceituais, até 

chegar-se ao plexo de argumentos que sustentam a plena possibilidade de pagamento dos 
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direitos de forma coexistente. A premissa de que a mera previsão em lei pela opção do 

trabalhador a um dos dois adicionais evidentemente não conseguiu resistir à força da 

arquitetura jurídica que abrange a proteção dos direitos sociais fundamentais do 

trabalhador. 

Desde a análise dos princípios estruturantes do Direito do Trabalho e do 

Direito Ambiental do Trabalho e também do Direito Constitucional do Trabalho, 

passando pela incompatibilidade extraída em cotejo com a legislação doméstica, 

avançou-se até a moderna doutrina juslaboral que enriquece esse debate com 

argumentação jurídica esclarecedora e convincente. 

A retórica do alto custo financeiro ao empregador se esvazia prontamente por 

subsistir acentuadamente questões de proteção à vida e à saúde do trabalhador nessa 

imbrincada avaliação. Nada mais é do que a enaltecer a supremacia do interesse público, 

posto que são estes trabalhadores os potencialmente mais atingidos pelos efeitos malignos 

de doenças ocupacionais e acidentes derivados do trabalho. Na verdade, o custo do 

trabalhador acidentado ou doente é muito elevado para o Estado e também para o próprio 

empreagdor. Vale dizer que é muito mais rentável, economicamente falando, o 

investimento do empregador na qualidade de vida do trabalhador do que arcar com a 

recapacitação profissional daquele ou ter que reparar danos advindos de fatalidades 

laborais. 

O fechamento daquela parte do estudo se deu com a descrição exata do 

percurso com que esta frente de proteção, ora investigada, seguiu perante o TST e até 

aonde ela pode chegar, visto que a questão ainda não está sedimentada no âmbito daquela 

Corte Superior e outros caminhos jurídicos ainda serão percorridos no âmbito do TST e 

também na seara legislativa brasileira. 

Apreciando os detalhes dos julgamentos dos recursos de natureza 

extraordinária no TST se extraiu a importância de robustecer a aplicabilidade dos 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos, no plano jurídico nacional, haja vista a 

forte resistência inferida do entendimento que subsidiou a corrente vencedora - que 

manteve a restrição dos direitos, de forma coexistente, ao empregado. 

Foi por este motivo que se reforçaram aspectos dos compromissos assumidos 

pelo Brasil em suas relações internacionais, dando maior credibilidade à hierarquia das 

Convenções Internacionais, como espécies de Tratados Internacionais de Direitos 
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Humanos, no cenário brasileiro, demonstrando-se, ainda, que tais Diplomas 

Convencionais devem ser respeitados como normas constitucionais ou supralegais no 

conflito normativo que se configura em relação ao direito interno pré-constitucional. 

Nesse ponto, houve uma preocupação enorme em assentar os principais 

pontos retratados pela moderna doutrina constitucional, a qual transmite com serenidade 

essa interpretação, que ecoou de forma mais abrangente após a cristalização do 

entendimento da hierarquia supralegal dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

pelo STF. 

Abriu-se, ainda, um paralelo para comprovar, nesse sentido, a recepção dos 

Tratados Internacionais de Direitos humanos à luz do direito comparado europeu e sul-

americano, equalizando esse tema com outros países de modo a erigir a premissa de que 

o Brasil não está no caminho certo ao rejeitar normas convencionais de proteção do ser 

humano em seu ambiente laboral, onde indiscutivelmente, para aqueles que laboram com 

risco e agentes simultâneos, não serem compreendidas nesta antinomia de leis como 

prevalentes em virtude da soma de vários critérios de hermenêutica jurídica. 

Finalmente, harmonizou-se ainda o reconhecimento dos adicionais de 

remuneração e também do meio ambiente do trabalho seguro e saudável como direitos 

humanos do trabalhador, absorvendo-se conceitos e finalidades mais consistentes com a 

realidade da sociedade moderna, em termos de igualdade material e de melhor 

distribuição de renda. 

Já passou da hora de se girar a roda em rumo da verdadeira justiça, que bate 

à porta por mudança deste paradigma, voltando-se o olhar para a proteção incondicional 

do gênero humano. Os expressivos índices de morbidade e de mortalidade no trabalho 

são assustadores e dizem por si só. Acreditar em uma exposição totalmente segura do 

trabalhador e livre de consequências danosas ainda está um pouco distante da realidade 

nacional. No caso de riscos ocupacionais, os agentes maléficos ocupacionais colocam em 

risco a própria existência humana. Daí afirmar-se, inequivocamente, que o pagamento 

cumulativo dos adicionais de insalubridade e de periculosidade certamente retira o 

empregado dessa zona de exclusão e segregação, e contribui como mais um remédio 

jurídico a favor do meio ambiente laboral seguro e saudável, na linha do direito de se 

viver e conviver com mais dignidade. 
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Ao financiar corretamente os adicionais de remuneração devidos ao 

trabalhador promove-se verdadeira política social justa e democrática, sob o ponto de 

vista retributivo. Essa compensação econômica, ademais, imprime maior preocupação do 

empregador para com os próprios riscos ambientais existentes, tem efeito pedagógico – 

ao evitar estimular a cultura da impunidade ao empreendedor brasileiro –, além de se 

tornar mais um mecanismo de proteção contra a óbvia precarização das relações 

socioeconômicas e jurídicas no mundo do trabalho. 

Com efeito, não é salutar, plausível, prudente ou recomendável atribuir a 

modalidade de escolha de um dos aludidos direitos por um trabalhador que, às vezes, 

desconhece a própria essência dos institutos e as particularidades que o circundam. Note-

se que, primeiro, a faculdade de se optar por um dos dois adicionais se revela medida que 

atenta frontalmente contra a irrenunciabilidade dos direitos sociais trabalhistas e, em 

segundo lugar, sabe-se que cada um dos adicionais possui base de cálculo distinta, 

repercussões diretas e indiretas na composição global remuneratória etc.449. Nesse rumo, 

sendo o trabalhador, em sua maioria, leigo das questões jurídicas que circundam as 

peculiaridades de tais direitos, afirma-se, uma vez mais, que o critério de opção adotado 

pela norma do artigo 193, parágrafo 2o, da CLT não se mostra consentâneo com a 

realidade leiga que permeia a classe trabalhadora brasileira. 

Nesta nova realidade, fora do contexto temporal da criação daquela norma, a 

interpretação constitucional deixa de ter um caráter meramente retórico e passa a ser mais 

efetiva, nesta expectativa de concretização dos direitos fundamentais, servindo como 

verdadeira ferramenta para alcançar a máxima do Estado Democrático de Direito. As 

normas constitucionais devem produzir este efeito concretizador e axiológico de direitos 

em prol da consolidação da justiça distributiva, ainda que para isso seja necessário impor 

amplificações de ordem hermenêutica. 

Seja pelo ângulo da evidente hierarquia constitucional que derroga a regra de 

menor importância ou menos benéfica, ou ainda pelo prisma da incompatibilidade de 

restrição de direitos sociais e humanos (vinculado a um direito resultante de um meio 

ambiente de trabalho saudável e seguro), impossível o é, à luz do sistema constitucional 

                                                 

 
449 Cf. BUCK, Regina Célia. Op. cit. p. 153. 
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moderno, tornar ineficaz o imperativo constitucional e não permitir a cumulação de tais 

direitos. 
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ANEXO I 
 

    CONVENÇÃO N. 148 DA OIT SOBRE A PROTEÇÃO DOS 

TRABALHADORES CONTRA OS RISCOS PROFISSIONAIS DEVIDOS À 

CONTAMINAÇÃO DO AR, AO RUÍDO E ÀS VIBRAÇÕES NO LOCAL DE 

TRABALHO 

    A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição 

Internacional do Trabalho, e tendo-se ali reunido em 1º de junho de 1977, em sua 

sexagésima terceira reunião; 

Lembrando as disposições das Convenções e Recomendações Internacionais 

do Trabalho pertinentes, em especial, a Recomendação sobre a Proteção da Saúde dos 

Trabalhadores, 1953; a Recomendação sobre os Serviços de Medicina do Trabalho, 1959; 

a Convenção e a Recomendação sobre a Proteção contra as Radiações, 1960; a Convenção 

e a Recomendação sobre a Proteção da Maquinaria, 1963; a Convenção sobre as 

Prestações em Caso de Acidentes do Trabalho e Enfermidades Profissionais, 1964; a 

Convenção e a Recomendação sobre a Higiene (Comércio e Escritórios), 1964; a 

Convenção e a Recomendação sobre o Câncer Profissional, 1974; 

Depois de haver decidido adotar diversas propostas relativas ao meio 

ambiente de trabalho: contaminação atmosférica, ruído e vibrações, questão que constitui 

o quarto ponto da Agenda da reunião, e 

Depois de haver decidido que as referidas propostas tomassem a forma de 

uma Convenção Internacional, 

adota, aos vinte de junho do ano de mil novecentos e setenta e sete, a presente 

Convenção, que poderá ser mencionada como a Convenção sobre o Meio Ambiente de 

Trabalho (Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações), 1977: 

Parte I 

Campo de Aplicações e Definições 

    Artigo 1 

1. A presente Convenção aplica-se a todos os ramos de atividade econômica. 

2. Todo Membro que ratifique a presente Convenção, depois de consultar as 

organizações representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas, se tais 

organizações existirem, poderá excluir de sua aplicação os ramos de atividade econômica 

em que tal aplicação apresente problemas especiais de certa importância. 

3. Todo Membro que ratifique a presente Convenção deverá enumerar, no 

primeiro relatório que apresente sobre a aplicação da Convenção, de acordo com o Artigo 

22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, os ramos que houvessem 
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sido excluídos em virtude do parágrafo 2 deste artigo, explicando os motivos da referida 

exclusão, e indicando em relatórios subsequentes o estado da legislação e da prática sobre 

os ramos excluídos e o grau em que se aplica ou se propõe a aplicar a Convenção a tais 

ramos. 

    Artigo 2 

1. Todo Membro poderá, em consulta com as organizações representativas de 

empregadores e de trabalhadores, se tais organizações existirem, aceitar separadamente 

as obrigações previstas na presente Convenção, no que diz respeito: 

a) à contaminação do ar; 

b) ao ruído; 

c) às vibrações. 

2. Todo Membro que não aceite as obrigações previstas na Convenção a 

respeito de uma ou várias categorias de riscos deverá indicá-las no instrumento de 

ratificação e explicar os motivos de tal exclusão no primeiro relatório sobre a aplicação 

da Convenção, que submeta nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização 

Internacional do Trabalho. Nos relatórios subsequentes deverá indicar o estado da 

legislação e da prática sobre qualquer categoria de riscos que tenha sido excluída, e o grau 

em que aplica ou se propõe aplicar a Convenção a tal categoria. 

3. Todo Membro que, no momento da ratificação, não tenha aceito as 

obrigações previstas na Convenção, relativas a todas as categorias de riscos, deverá 

posteriormente notificar o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, quando 

julgue que as circunstâncias o permitem, que aceita tais obrigações com respeito a uma 

ou várias das categorias anteriormente excluídas. 

    Artigo 3 

Para fins da presente Convenção: 

a) a expressão "contaminação do ar", compreende o ar contaminado por 

substâncias que, qualquer que seja seu estado físico, sejam nocivas à saúde ou contenham 

qualquer outro tipo de perigo; 

b) o termo "ruído" compreende qualquer som que possa provocar uma perda 

de audição ou ser nocivo à saúde ou contenha qualquer outro tipo de perigo; 

c) o termo "vibrações" compreende toda vibração transmitida ao organismo 

humano por estruturas sólidas e que seja nociva à saúde ou contenha qualquer outro tipo 

de perigo. 
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Parte II 

Disposições Gerais 

    Artigo 4 

1. A legislação nacional deverá dispor sobre a adoção de medidas no local de 

trabalho para prevenir e limitar os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao 

ruído e às vibrações, e para proteger os trabalhadores contra tais riscos. 

2. Para a aplicação prática das medidas assim prescritas poder-se-á recorrer à 

adoção de normas técnicas, repertórios de recomendações práticas e outros meios 

apropriados. 

    Artigo 5 

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, a autoridade competente 

deverá atuar em consulta com as organizações interessadas mais representativas de 

empregadores e de trabalhadores. 

2. Os representantes dos empregadores e dos trabalhadores estarão associados 

na elaboração das modalidades de aplicação das medidas prescritas de acordo com o 

Artigo 4. 

 3. Na aplicação das medidas prescritas em virtude da presente Convenção, 

deverá ser estabelecida colaboração mais estreita possível, em todos os níveis, entre 

empregadores e trabalhadores. 

4. Os representantes do empregador e os representantes dos trabalhadores da 

empresa deverão ter a possibilidade de acompanhar os agentes de inspeção no controle 

da aplicação das medidas prescritas de acordo com a presente Convenção, a menos que 

os agentes de inspeção julguem, à luz das diretrizes gerais da autoridade competente, que 

isso possa prejudicar a eficácia de seu controle. 

    Artigo 6 

1. Os empregadores serão responsáveis pela aplicação das medidas prescritas. 

2. Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividade no 

mesmo local de trabalho, terão o dever de colaborar para aplicar as medidas prescritas, 

sem prejuízo da responsabilidade de cada empregador quanto à saúde e à segurança dos 

trabalhadores que emprega. Nos casos apropriados, a autoridade competente deverá 

prescrever os procedimentos gerais para efetivar esta colaboração. 

Artigo 7 

1. Deverá obrigar-se aos trabalhadores a observância das normas de 

segurança destinadas a prevenir e a limitar os riscos profissionais devidos à contaminação 

do ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho, e a assegurar a proteção contra tais 

riscos. 
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2. Os trabalhadores ou seus representantes terão direito a apresentar 

propostas, receber informações e orientação, e a recorrer a instâncias apropriadas, a fim 

de assegurar a proteção contra riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído 

e às vibrações no local de trabalho. 

Parte III 

Medidas de Prevenção e de Proteção 

    Artigo 8 

1. A autoridade competente deverá estabelecer os critérios que permitam os 

riscos da exposição à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho, e 

a fixar, quando cabível, com base em tais critérios, os limites de exposição. 

2. Ao elaborar os critérios e ao determinar os limites de exposição, a 

autoridade competente deverá tomar em consideração a opinião de pessoas tecnicamente 

qualificadas, designadas pelas organizações interessadas mais representativas de 

empregadores e de trabalhadores. 

3. Os critérios e limites de exposição deverão ser fixados, completados e 

revisados a intervalos regulares, de conformidade com os novos conhecimentos e dados 

nacionais e internacionais, e tendo em conta, na medida do possível, qualquer aumento 

dos riscos profissionais resultante da exposição simultânea a vários fatores nocivos no 

local de trabalho. 

    Artigo 9 

Na medida do possível, dever-se-á eliminar todo risco devido à contaminação 

do ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho: 

a) mediante medidas técnicas aplicadas às novas instalações e aos novos 

métodos de sua elaboração ou de sua instalação, ou mediante medidas técnicas aduzidas 

às instalações ou operações existentes, ou quando isto não seja possível; 

b) mediante medidas complementares de organização do trabalho. 

    Artigo 10 

Quando as medidas adotadas em conformidade com o Artigo 9 não reduzam 

a contaminação do ar, o ruído e as vibrações no local de trabalho a limites especificados 

de acordo com o Artigo 8, o empregador deverá proporcionar e conservar em bom estado 

o equipamento de proteção pessoal apropriado. O empregador não deverá obrigar um 

trabalhador a trabalhar sem o equipamento de proteção pessoal previsto neste Artigo. 

    

Artigo 11 
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1. O estado de saúde dos trabalhadores expostos ou que possam estar expostos 

aos riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações no local de 

trabalho deverá ser objeto de controle, a intervalos apropriados, segundo as modalidades 

e nas circunstâncias fixadas pela autoridade competente. Este controle deverá 

compreender um exame médico anterior ao emprego e exames periódicos, conforme 

determine a autoridade competente. 

2. O controle previsto no parágrafo 1 do presente Artigo não deverá implicar 

em despesa para o trabalhador. 

3. Quando, por razões médicas, seja desaconselhável a permanência de um 

trabalhador em uma função sujeita à exposição à contaminação do ar, ao ruído ou às 

vibrações, deverão, ser adotadas todas as medidas compatíveis com a prática e as 

condições nacionais para transferi-lo para outro emprego adequado ou para assegurar-lhe 

a manutenção de seus rendimentos, mediante prestações da previdência social ou por 

qualquer outro meio. 

4. As medidas tomadas para aplicar a presente Convenção não deverão afetar 

desfavoravelmente os direitos dos trabalhadores previstos na legislação sobre a 

previdência social ou seguros sociais. 

    Artigo 12 

A atualização de processos, substâncias, máquinas ou materiais - que serão 

especificados pela autoridade competente - que impliquem em exposição dos 

trabalhadores aos riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído e às 

vibrações no local de trabalho, deverá ser comunicada à autoridade competente, a qual 

poderá, conforme o caso, autorizá-la, de conformidade com as modalidades determinadas, 

ou proibí-Ia. 

    Artigo 13 

Todas as pessoas interessadas: 

a) deverão ser apropriada e suficientemente informadas sobre os riscos 

profissionais que possam originar-se no local de trabalho devido à contaminação do ar, 

ao ruído e às vibrações; 

b) deverão receber instruções suficientes e apropriadas quanto aos meios 

disponíveis para prevenir e limitar tais riscos, e proteger-se dos mesmos. 

    Artigo 14 

Deverão ser adotadas medidas, tendo em conta as condições e os recursos 

nacionais, para promover a pesquisa no campo da prevenção e limitação dos riscos 

devidos à contaminação do ar, ao ruído e ou às vibrações no local de trabalho. 

 

Parte IV 
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Medidas de Aplicação 

    Artigo 15 

Segundo as modalidades e nas circunstâncias fixadas pela autoridade 

competente, o empregador deverá designar pessoa competente ou recorrer a serviço 

especializado, comum ou não a várias empresas, para que se ocupe das questões de 

prevenção e limitação da contaminação do ar, do ruído e das vibrações no local de 

trabalho. 

    Artigo 16 

Todo membro deverá: 

a) adotar, por via legislativa ou por qualquer outro método conforme a prática 

e as condições nacionais, as medidas necessárias, incluído o estabelecimento de sanções 

apropriadas, para dar efeito às disposições da presente Convenção; 

b) promover serviços de inspeção apropriados para velar pela aplicação das 

disposições da presente Convenção ou certificar-se de que se exerce uma inspeção 

adequada. 

    Artigo 17 

As ratificações formais desta Convenção deverão ser comunicadas ao 

Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, para registro. 

    Artigo 18 

1. Esta Convenção será obrigatória apenas para aqueles Membros da 

Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tenham sido registradas junto 

ao Diretor-Geral. 

2. Esta Convenção entrará em vigor 12 meses após a data em que tenham sido 

registradas junto ao Diretor-Geral as ratificações de dois Membros. 

3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor para cada Membro, 

doze meses após a data em que sua ratificação tenha sido registrada. 

    Artigo 19 

1. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção poderá, no término de 

um período de dez anos, a partir da data em que entrou em vigor pela primeira vez, 

denunciar a Convenção em seu conjunto ou uma ou várias das categorias de riscos a que 

se refere o Artigo 2, através de um ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição 

Internacional do Trabalho, para registro. Tal denúncia surtirá efeito um ano depois da 

data em que tenha sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção e que não exerça, 

durante o ano seguinte à expiração do período de dez anos mencionado no parágrafo 
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anterior, o direito de denúncia previsto neste Artigo, estará obrigado por outro período de 

dez anos e, a partir de então, poderá denunciar esta Convenção ao término de cada período 

de dez anos, nos termos previstos neste artigo. 

    Artigo 20 

1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho deverá comunicar 

a todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho o registro de todas as 

ratificações, declarações e denúncias comunicadas pelos Membros da Organização. 

2. Ao comunicar aos Membros da Organização o registro da segunda 

ratificação, o Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros para a data em que a 

Convenção entrará em vigor. 

    Artigo 21 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de registro e de conformidade com o Artigo 

102 da Carta das Nações Unidas, uma informação completa sobre todas as ratificações, 

declarações e atos de denúncia registrados por ele, de acordo com os termos dos Artigos 

precedentes. 

    Artigo 22 

Toda vez que julgue necessário, o Conselho de Administração da Repartição 

Internacional do Trabalho apresentará à Conferência um relatório sobre a aplicação da 

Convenção e examinará a conveniência de ser colocada na Agenda da Conferência a 

questão de sua revisão total ou parcial. 

    Artigo 23 

1. Caso a Conferência adote nova Convenção que modifique total ou 

parcialmente a presente Convenção, então, a menos que a nova Convenção determine em 

contrário: 

a) a ratificação por um Membro da nova Convenção modificativa 

implicará, ipso jure, na denúncia imediata da presente Convenção, não obstante as 

determinações do Artigo 19, quando a nova Convenção modificativa tenha entrado em 

vigor; 

b) a partir da data da entrada em vigor da nova Convenção modificativa, a 

presente Convenção deixará de estar aberta à ratificação pelos Membros. 

2. Esta Convenção entrará em vigor, em sua forma e conteúdo originais, para 

aqueles Membros que a tenham ratificado, mas que não tenham ratificado a Convenção 

modificativa. 

    Artigo 24 
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As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente 

autênticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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CONVENÇÃO N. 155 DA OIT SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE DOS 

TRABALHADORES 

E O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada 

em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e 

reunida nessa cidade em 3 de junho de 1981, na sua Sexagésima-Sétima Sessão; 

Após ter decidido adotar diversas proposições relativas à segurança, à higiene 

e ao meio ambiente de trabalho, questão que constitui o sexto item da agenda da reunião, 

e 

Após ter decidido que tais proposições tomariam a forma de uma Convenção 

Internacional, adota, na data de 22 de junho de 1981, a presente Convenção, que poderá 

ser citada como a Convenção sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 1981: 

PARTE 1. ÁREA DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES 

Artigo 1 

1. A presente Convenção aplica-se a todas as áreas de atividade econômica. 

2. Todo Membro que ratificar a presente Convenção poderá mediante 

consulta prévia, tão cedo quanto possível, às organizações representativas de 

empregadores e de trabalhadores interessados, excluir total ou parcialmente da sua 

aplicação determinadas áreas de atividade econômica, tais como o transporte marítimo ou 

a pesca, nas quais essa aplicação apresentar problemas especiais de uma certa 

importância. 

3. Todo Membro que ratificar a presente Convenção deverá enumerar, no 

primeiro relatório sobre a aplicação da Convenção que submeter, em virtude do artigo 22 

da Constituição da Organização internacional do Trabalho, as áreas de atividades 

econômica que tiverem sido excluídas em virtude do parágrafo 2 deste artigo, explicando 

os motivos dessa exclusão e descrevendo as medidas adotadas para assegurar a proteção 

suficiente dos trabalhadores nas áreas excluídas, e deverá indicar nos relatórios 

subsequentes todo progresso que for realizado no sentido de uma aplicação mais 

abrangente. 

Artigo 2 

1. A presente Convenção aplica-se a todos os trabalhadores das áreas de 

atividade econômica abrangidas. 

2. Todo o Membro que ratificar a presente Convenção poderá, mediante 

consulta prévia, tão cedo quanto possível, às organizações representativas de 

empregadores e de trabalhadores interessadas, excluir parcial ou totalmente da sua 

aplicação categorias limitadas de trabalhadores que apresentariam problemas particulares 

para sua aplicação. 



149 
 

 

 

 

3. Todo Membro que ratificar a presente Convenção deverá enumerar, no 

primeiro relatório sobre a aplicação que submeter, em virtude do artigo 22 da Constituição 

da Organização Internacional do Trabalho, as categorias limitadas de trabalhadores que 

tiverem sido excluídas em virtude do parágrafo 2 deste artigo, explicando os motivos 

dessa exclusão, e deverá indicar nos relatórios subsequentes todos os progressos 

realizados no sentido de uma aplicação mais abrangente. 

Artigo 3 

Para os fins da presente Convenção: 

a) a expressão "áreas de atividade econômica" abrange todas as áreas em que 

existam trabalhadores empregados, inclusive a administração pública; 

b) o termo "trabalhadores" abrange todas as pessoas empregadas, incluindo 

os funcionários públicos; 

c) a expressão "local de trabalho" abrange todos os lugares onde os 

trabalhadores devem permanecer ou onde têm que comparecer, e que esteja sob o 

controle, direto ou indireto, do empregador; 

d) o termo "regulamentos" abrange todas as disposições às quais a autoridade 

ou as autoridades competentes tiverem dado força de lei; 

e) 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. 

PARTE II. PRINCÍPIOS DE UMA POLÍTICA NACIONAL 

Artigo 4 

1. Todo Membro deverá, em consulta às organizações mais representativas 

de empregadores e de trabalhadores, e levando em conta as condições e a prática 

nacionais, formular, por em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional 

coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de 

trabalho. 

2. Essa política terá como objetivo prevenir os acidentes e os danos à saúde 

que forem consequência do trabalho, tenham relação com a atividade de trabalho, ou se 

apresentarem durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na medida que for razoável e 

possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho. 

 

 

Artigo 5 
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A política à qual se faz referencia no artigo 4 da presente Convenção deverá 

levar em consideração as grandes esferas de ação que se seguem, na medida em que 

possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho: 

a) projeto, teste, escolha, substituição, instalação, arranjo, utilização e 

manutenção dos componentes materiais do trabalho (locais de trabalho, meio ambiente 

de trabalho, ferramentas, maquinário e equipamento; substâncias e agentes químicos, 

biológicos e físicos; operações e processos); 

b) relações existentes entre os componentes materiais do trabalho e as pessoas 

que o executam ou supervisionam, e adaptação do maquinário, dos equipamentos, do 

tempo de trabalho, da organização do trabalho e das operações e processos às capacidades 

físicas e mentais dos trabalhadores; 

c) treinamento, incluindo o treinamento complementar necessário, 

qualificações e motivação das pessoas que intervenham, de uma ou de outra maneira, para 

que sejam atingidos níveis adequados de segurança e higiene; 

d) comunicação e cooperação em níveis de grupo de trabalho e de empresa e 

em todos os níveis apropriados, inclusive até no nível nacional; 

e) a proteção dos trabalhadores e de seus representantes contra toda medida 

disciplinar por eles justificadamente empreendida de acordo com a política referida no 

artigo 4 da presente Convenção. 

Artigo 6 

A formulação da política referida no artigo 4 da presente Convenção deverá 

determinar as respectivas funções e responsabilidades, em matéria de segurança e saúde 

dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho, das autoridades públicas, dos 

empregadores, dos trabalhadores e de outras pessoas interessadas, levando em conta o 

caráter complementar dessas responsabilidades, assim como as condições e a prática 

nacionais. 

Artigo 7 

A situação em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e meio 

ambiente de trabalho deverá ser examinada, em intervalos adequados, globalmente ou 

com relação a setores determinados, com a finalidade de se identificar os principais 

problemas, elaborar meios eficazes para resolvê-los, definir a ordem de prioridade das 

medidas que for necessário adotar, e avaliar os resultados. 

PARTE III. AÇÃO EM NÍVEL NACIONAL 

Artigo 8 

Todo Membro deverá adotar, por via legislativa ou regulamentar ou por 

qualquer outro método de acordo com as condições e a prática nacionais, e em consulta 

às organizações representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas, as 

medidas necessárias para tornar efetivo o artigo 4 da presente Convenção. 
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Artigo 9 

O controle da aplicação das leis e dos regulamentos relativos à segurança, à 

higiene e ao meio ambiente de trabalho deverá estar assegurado por um sistema de 

inspeção das leis ou dos regulamentos. 

Artigo 10 

Deverão ser adotadas medidas para orientar os empregadores e os 

trabalhadores com o objetivo de ajudá-los a cumprirem com suas obrigações legais. 

Artigo 11 

Com a finalidade de tornar efetiva a política referida no artigo 4 da presente 

Convenção, a autoridade ou as autoridades competentes deverão garantir a realização 

progressiva das seguintes tarefas: 

a) a determinação, quando a natureza e o grau de risco assim o requererem, 

das condições que regem a concepção, a construção e o acondicionamento das empresas, 

sua colocação em funcionamento, as transformações mais importantes que forem 

necessárias e toda modificação dos seus fins iniciais, assim como a segurança do 

equipamento técnico utilizado no trabalho e a aplicação de procedimentos definidos pelas 

autoridades competentes; 

b) a determinação das operações e processos que serão proibidos, limitados 

ou sujeitos à autorização ou ao controle da autoridade ou autoridades competentes, assim 

como a determinação das substâncias e agentes aos quais estará proibida a exposição no 

trabalho, ou bem limitada ou sujeita à autorização ou ao controle da autoridade ou 

autoridades competentes; deverão ser levados em consideração os riscos para a saúde 

decorrentes da exposição simultâneas a diversas substâncias ou agentes; 

c) o estabelecimento e a aplicação de procedimentos para a declaração de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais por parte dos empregadores e, quando for 

pertinente, das instituições seguradoras ou outros organismos ou pessoas diretamente 

interessadas, e a elaboração de estatísticas anuais sobre acidentes de trabalho e doenças 

profissionais. 

d) a realização de sindicâncias cada vez que um acidente de trabalho, um caso 

de doença profissional ou qualquer outro dano à saúde ocorrido durante o trabalho ou 

com relação ao mesmo possa indicar uma situação grave; 

e) a publicação anual de informações sobre as medidas adotadas para a 

aplicação da política referida no artigo 4 da presente Convenção e sobre os acidentes de 

trabalho, os casos de doenças profissionais ou outros danos à saúde ocorridos durante o 

trabalho ou com relação ao mesmo; 

f) levando em consideração as condições e possibilidades nacionais, a 

introdução ou o desenvolvimento de sistemas de pesquisa dos agentes químicos, físicos 

ou biológicos no que diz respeito aos riscos que eles representaram para a saúde dos 

trabalhadores. 



152 
 

 

 

 

Artigo 12 

Deverão ser adotadas medidas de conformidade com a legislação e a prática 

nacionais a fim de assegurar que aquelas pessoas que projetam, fabricam, importam, 

fornecem ou cedem, sob qualquer título, maquinário, equipamentos ou substâncias para 

uso profissional: 

a) tenham certeza, na medida do razoável e possível, de que o maquinário, os 

equipamentos ou as substâncias em questão não implicarão perigo algum para a segurança 

e a saúde das pessoas que fizerem uso correto dos mesmos; 

b) facilitem informações sobre a instalação e utilização corretas do 

maquinário e dos equipamentos e sobre o uso correto de substâncias, sobre os riscos 

apresentados pelas máquinas e os materiais, e sobre as características perigosas das 

substâncias químicas, dos agentes ou dos produtos físicos ou biológicos, assim como 

instruções sobre a forma de prevenir contra os riscos conhecidos; 

c) façam estudos e pesquisas, ou se mantenham a par de qualquer outra forma, 

da evolução dos conhecimentos científicos e técnicos necessários para cumprir com as 

obrigações expostas nos itens a) e b) do presente artigo. 

Artigo 13 

De conformidade com a pratica e as condições nacionais, deverá ser 

protegido, de consequências injustificadas, todo trabalhador que julgar necessário 

interromper uma situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela 

envolve um perigo iminente e grave para sua visa ou sua saúde. 

Artigo 14 

Medidas deverão ser adotadas no sentido de promover, de maneira conforme 

à pratica e às condições nacionais, a inclusão das questões de segurança, higiene e meio 

ambiente de trabalho em todos os níveis de ensino e de treinamento, incluídos aqueles do 

ensino superior, técnico, médico e profissional, com o objetivo de satisfazer as 

necessidades de treinamento de todos os trabalhadores. 

Artigo 15 

1. A fim de se assegurar a coerência da política referida no artigo 4 da presente 

Convenção e das medidas adotadas para aplicá-la, todo Membro deverá implementar, 

mediante consulta prévia, tão cedo quanto possível, com as organizações mais 

representativas de empregadores e de trabalhadores e, quando for apropriado, com outros 

organismos, disposições de acordo com a prática e as condições nacionais a fim de 

conseguir a necessária coordenação entre as diversas autoridades e os diversos 

organismos encarregados de tornar efetivas as Partes II e III da presente Convenção. 

2. Quando as circunstâncias requererem e a prática e as condições nacionais 

permitirem, essas disposições deverão incluir o estabelecimento de um organismo central. 

PARTE IV. AÇÃO EM NÍVEL DE EMPRESA 
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Artigo 16 

1.Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida que for razoável e 

possível, garantam que os locais de trabalho, o maquinário, os equipamentos e as 

operações e processos que estiverem sob seu controle são seguros e não envolvem risco 

algum para a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

2. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida que for razoável e 

possível, garantam que os agentes e as substâncias químicas, físicas e biológicas que 

estiverem sob seu controle não envolvem riscos para a saúde quando são tomadas medidas 

de proteção adequadas. 

3. Quando for necessário, os empregadores deverão fornecer roupas e 

equipamentos de proteção adequados a fim de prevenir, na medida que for razoável e 

possível, os riscos de acidentes ou de efeitos prejudiciais para a saúde. 

Artigo 17 

Sempre que duas ou mais empresas desenvolverem simultaneamente 

atividades num mesmo local de trabalho, as mesmas terão o dever de colaborar na 

aplicação das medidas previstas na presente Convenção. 

Artigo 18 

Os empregadores deverão prever, quando for necessário, medidas para lidar 

com situações de urgência e com acidentes, incluindo meios adequados para a 

administração de primeiros socorros. 

Artigo 19 

Deverão ser adotadas disposições, em nível de empresa, em virtude das quais: 

a) os trabalhadores, ao executarem seu trabalho, cooperem com o 

cumprimento das obrigações que correspondem ao empregador; 

b) os representantes dos trabalhadores na empresa cooperem com o 

empregador no âmbito da segurança e higiene do trabalho; 

c) os representantes dos trabalhadores na empresa recebam informação 

adequada acerca das medidas tomadas pelo empregador para garantir a segurança e a 

saúde, e possam consultar as suas organizações representativas sobre essa informação, 

sob condição de não divulgarem segredos comerciais; 

d) os trabalhadores e seus representantes na empresa recebam treinamento 

apropriado no âmbito da segurança e da higiene do trabalho; 

e) os trabalhadores ou seus representantes e, quando for o caso, suas 

organizações representativas na empresa estejam habilitados, de conformidade com a 

legislação e a prática nacionais, para examinarem todos os aspectos da segurança e da 

saúde relacionados com seu trabalho, e sejam consultados nesse sentido pelo empregador. 
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Com essa finalidade, e em comum acordo, poder-se-á recorrer a conselheiros técnicos 

alheios à empresa; 

f) o trabalhador informará imediatamente o seu superior hierárquico direto 

sobre qualquer situação de trabalho que, a seu ver e por motivos razoáveis, envolva um 

perigo iminente e grave para sua vida ou sua saúde. Enquanto o empregador não tiver 

tomado medidas corretivas, se forem necessárias, não poderá exigir dos trabalhadores a 

sua volta a uma situação de trabalho onde exista, em caráter contínuo, um perigo grave 

ou iminente para sua vida ou sua saúde. 

Artigo 20 

A cooperação entre os empregadores os trabalhadores ou seus representantes 

na empresa deverá ser um elemento essencial das medidas em matéria de organização, e 

de outro tipo, que forem adotadas para a aplicação dos artigos 16 a 19 da presente 

Convenção. 

Artigo 21 

As medidas de segurança e higiene do trabalho não deverão implicar nenhum 

ônus financeiro para os trabalhadores. 

PARTE V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 22 

A presente Convenção não revisa nenhuma das Convenções ou 

recomendações internacionais do trabalho existentes. 

Artigo 23 

As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas, para seu 

registro, ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do trabalho. 

Artigo 24 

1. Esta Convenção obrigará exclusivamente aqueles Membros da 

Organização Internacional do trabalho cuja ratificações tiverem sido registradas pelo 

Diretor-Geral. 

2. Entrará em vigor 12 (doze) meses após a data em que as ratificações de 2 

(dois) membros tiverem sido registrados pelo Diretor-Geral. 

3. A partir desse momento, a Convenção entrará em vigor, para cada Membro, 

12 (doze) meses após a data na qual a sua ratificação tiver sido registrada. 

Artigo 25 

1. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção poderá denunciá-la ao 

fim do período de 10 (dez) anos, a contar da data em que tiver entrado inicialmente em 
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vigor, através de um ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do 

Trabalho e por ele registrado. A denuncia não terá efeito se não 1 (um) ano depois da data 

em que tiver sido registrada. 

2. Todo Membro que, tendo ratificado esta Convenção e que no prazo de 1 

(um) ano após a expiração do período de 10 (dez) anos mencionado no parágrafo 

precedente, não fizer uso da faculdade de denúncia prevista no presente artigo, 

permanecerá obrigado durante um novo período de 10 (dez) anos e, sucessivamente, 

poderá denunciar esta Convenção no fim de cada período de 10 (dez) anos, nas condições 

prevista neste artigo. 

Artigo 26 

1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a todos 

os membros da Organização Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações, 

declarações e denúncias a ele comunicadas pelos Membros da Organização. 

2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segunda ratificação 

que lhe tiver sido comunicada, o Diretor-Geral fará notar aos Membros da Organização a 

data em que a presente Convenção entrará em vigor. 

Artigo 27 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas, para efeitos do registro da segunda ratificação e de 

conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, um relatório completo sobre 

todas as ratificações, declarações e atos de denúncia que ele tiver registrado, de acordo 

com os artigos precedentes. 

Artigo 28 

Sempre que o considerar necessário, o Conselho de Administração da 

Repartição Internacional do Trabalho apresentará à conferência um relatório sobre a 

aplicação da convenção e considerará a conveniência de incluir na agenda da Conferência 

a questão de sua total ou parcial revisão. 

Artigo 29 

1. No caso da Conferência adotar uma nova Convenção que implique a 

revisão total ou parcial da presente, e a não ser que a nova Convenção contenha 

disposições em contrário: 

a) a ratificação, por um Membro, da nova Convenção revisora implicará, ipso 

jure, a denuncia imediata da presente Convenção, não obstante as disposições contidas 

no artigo 25, sempre que a nova Convenção revista tiver entrado em vigor; 

b) a partir da data de entrada em vigor da nova Convenção revisora, a presente 

Convenção deixará de estar aberta para ratificação por parte dos Membros. 
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2. A presente Convenção permanecerá em vigor em todos os casos, em sua 

forma e conteúdo atuais, para aqueles Membros que a tiverem ratificado e que não 

ratificarem a Convenção revisora. 

Artigo 30 

As versões inglesa e francesa do texto desta Convenção são igualmente 

autênticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

CONVENÇÃO N. 161 DA OIT SOBRE SERVIÇOS DE SAÚDE DO TRABALHO 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho; 
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Convocada em Genebra pelo Conselho Administrativo da Repartição 

Internacional do Trabalho e tendo ali se reunido a 7 de junho de 1985, em sua 

septuagésima primeira sessão; 

Observando que a proteção dos trabalhadores contra as doenças profissionais 

e as doenças em geral e contra os acidentes de trabalho constitui uma das tarefas da 

Organização Internacional do Trabalho em virtude da sua Constituição; 

Observando as Convenções e Recomendações Internacionais do Trabalho 

sobre a matéria, em particular a Recomendação sobre a Proteção da Saúde dos 

Trabalhadores, 1953; a Recomendação sobre os Serviços Médicos do Trabalho, 1959; a 

Convenção Relativa aos Representantes dos Trabalhadores, 1971, bem como a 

Convenção e a Recomendação sobre a Seguridade da Saúde dos Trabalhadores, 1981, 

documentos que estabelecem os princípios de uma política nacional e de uma ação em 

nível nacional; 

Após ter decidido adotar diversas propostas sobre os serviços médicos no 

trabalho, questão que constitui o quarto ponto da agenda da sessão; 

Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar a forma de uma 

Convenção Internacional. 

Adotada, neste vigésimo sexto dia de junho de mil novecentos e oitenta e 

cinco, a seguinte Convenção, que será denominada Convenção sobre os Serviços de 

Saúde do Trabalho, 1985. 

PARTE I 

Princípios de uma Política Nacional 

ARTIGO 1 

Para os fins da presente Convenção: 

a) a expressão "Serviços de Saúde no Trabalho" designa um serviço investido 

de funções essencialmente preventivas e encarregado de aconselhar o empregador, os 

trabalhadores e seus representantes na empresa em apreço, sobre: 

i) os requisitos necessários para estabelecer e manter um ambiente de trabalho 

seguro e salubre, de molde a favorecer uma saúde física e mental ótima em relação com 

o trabalho; 

ii) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em 

conta seu estado de sanidade física e mental; 

b) a expressão "representantes dos trabalhadores na empresa" designa as 

pessoas reconhecidas como tal em virtude da legislação ou da prática nacional. 

ARTIGO 2 
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A luz das condições e da prática nacionais e em consulta com as organizações 

de empregadores e de trabalhadores mais representativas, onde estas existam, todo 

Membro deverá definir, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política 

nacional coerente com relação aos serviços de saúde no trabalho. 

ARTIGO 3 

1 - Todo Membro se compromete a instituir, progressivamente, serviços de 

saúde no trabalho para todos os trabalhadores, entre os quais se contam os do setor 

público, e os cooperantes das cooperativas de produção, em todos os ramos da atividade 

econômica e em todas as empresas; as disposições adotadas deverão ser adequadas e 

corresponder aos riscos específicos que prevalecem nas empresas. 

2 - Se os serviços de saúde no trabalho não puderem ser instituídos 

imediatamente para todas as empresas, todo Membro em questão deverá, em consulta 

com as organizações de empregadores mais representativas, onde elas existam, elaborar 

planos que visam a instituição desses serviços. 

3 - Todo Membro em questão deverá, no primeiro relatório sobre a aplicação 

da Convenção que está sujeito a apresentar em virtude do Artigo 22 da Constituição da 

Organização Internacional do Trabalho, indicar os planos que tenha elaborado em função 

do parágrafo 2 do presente Artigo e expor, em relatórios ulteriores, todo progresso obtido 

com vistas à sua aplicação. 

ARTIGO 4 

A autoridade competente deverá consultar as organizações de empregadores 

e de trabalhadores mais representativas, sempre que elas existam, a respeito das medidas 

a serem adotadas para pôr em prática as disposições da presente Convenção. 

PARTE II 

Funções 

ARTIGO 5 

Sem prejuízo da responsabilidade de cada empregador a respeito da saúde e 

da segurança dos trabalhadores que emprega, e tendo na devida conta a necessidade de 

participação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho, os serviços 

de saúde no trabalho devem assegurar as funções, dentre as seguintes, que sejam 

adequadas e ajustadas aos riscos da empresa com relação à saúde no trabalho: 

a) identificar e avaliar os riscos para a saúde, presentes nos locais de trabalho; 

b) vigiar os fatores do meio de trabalho e as práticas de trabalho que possam 

afetar a saúde dos trabalhadores, inclusive as instalações sanitárias, as cantinas e as áreas 

de habitação, sempre que esses equipamentos sejam fornecidos pelo empregador; 
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c) prestar assessoria quanto ao planejamento e à organização do trabalho, 

inclusive sobre a concepção dos locais de trabalho, a escolha, a manutenção e o estado 

das máquinas e dos equipamentos, bem como, sobre o material utilizado no trabalho; 

d) participar da elaboração de programa de melhoria das práticas de trabalho, 

bem como dos testes e da avaliação de novos equipamentos no que concerne aos aspectos 

da saúde; 

e) prestar assessoria nas áreas da saúde, da segurança e da higiene no trabalho, 

da ergonomia e, também, no que concerne aos equipamentos de proteção individual e 

coletiva; 

f) acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho; 

g) promover a adaptação do trabalho aos trabalhadores; 

h) contribuir para as medidas de readaptação profissional; 

i) colaborar na difusão da informação, na formação e na educação das áreas 

da saúde e da higiene no trabalho, bem como na da ergonomia; 

j) organizar serviços de primeiros socorros e de emergência; 

k) participar da análise de acidentes de trabalho e das doenças profissionais. 

PARTE III 

Organização 

ARTIGO 6 

Com vistas à instituição de serviços de saúde no trabalho deverão ser adotadas 

iniciativas: 

a) pela via da legislação; 

b) por intermédio de convenções coletivas ou de outros acordos entre 

empregadores e trabalhadores interessados; 

c) por todos os demais meios aprovados pela autoridade competente após 

consultas junto a organizações representativas de empregadores e trabalhadores 

interessados. 

ARTIGO 7 

1 - Os serviços de saúde no trabalho podem ser organizados, conforme o caso, 

seja como serviços para uma só empresa seja como serviços que atendem a diversas 

empresas. 
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2 - De acordo com as condições e a prática nacionais, os serviços de saúde no 

trabalho poderão ser organizados: 

a) pelas empresas ou grupos de empresas interessadas; 

b) pelos poderes públicos ou serviços oficiais; 

c) pelas instituições de seguridade social; 

d) por todo outro organismo habilitado por autoridade competente; 

e) por qualquer combinação das possibilidades precedentes. 

ARTIGO 8 

O empregador, os trabalhadores e seus representantes, quando estes existam, 

devem cooperar e participar na organização de serviços de saúde no trabalho e de outras 

medidas a eles relativas, em bases equitativas. 

PARTE IV 

Condições de Funcionamento 

ARTIGO 9 

1- De acordo com a legislação e a prática nacionais, os serviços de saúde no 

trabalho deverão ser multidisciplinares. A composição do pessoal deverá ser determinada 

em função da natureza das tarefas a executar. 

2 - Os serviços de saúde deverão desempenhar suas funções em colaboração 

com os outros serviços da empresa. 

3 - Medidas deverão ser tomadas, de acordo com a legislação e a prática 

nacionais, para assegurar uma cooperação e uma coordenação adequadas entre os serviços 

de saúde no trabalho e, na medida em que for cabível, com os demais serviços envolvidos 

na prestação de serviços de saúde. 

ARTIGO 10 

O pessoal prestador de serviços de saúde no trabalho deverá gozar de 

independência profissional completa com relação ao empregador, aos trabalhadores e aos 

seus representantes, quando estes existirem, no que tange às funções estabelecidas no 

Artigo 5. 

ARTIGO 11 

A autoridade competente deverá determinar as qualificações exigidas do 

pessoal chamado a prestar serviços de saúde no trabalho em função da natureza das tarefas 

e executar e de acordo com a legislação e a prática nacionais. 
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ARTIGO 12 

O acompanhamento da saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho 

não deverá acarretar para estes e qualquer ônus; deverá ser gratuito e ter lugar, na medida 

do possível, durante o expediente de trabalho. 

ARTIGO 13 

Todos os trabalhadores devem ser informados dos riscos para a saúde 

inerentes a seu trabalho. 

ARTIGO 14 

Os serviços de saúde no trabalho devem ser informados, pelo empregador e 

pelos trabalhadores, de todo fator conhecido e de todo fator suspeito do ambiente de 

trabalho, que possa ter efeitos sobre a saúde dos trabalhadores. 

ARTIGO 15 

Os serviços de saúde no trabalho devem ser informados dos casos de doença 

entre os trabalhadores e das faltas ao serviço por motivos de saúde, a fim de estarem aptos 

a identificar toda relação que possa haver entre as causas da doença ou da falta e os riscos 

à saúde que possam existir no local de trabalho não deverá ser instado, pelo empregador, 

no sentido de averiguar o fundamento ou as razões de faltas ao serviço. 

PARTE V 

Disposições Gerais 

ARTIGO 16 

A legislação nacional deverá designar a autoridade ou autoridades 

encarregadas de supervisionar o funcionamento dos serviços de saúde no trabalho e de 

prestar-lhes assessoramento, uma vez instituídos. 

ARTIGO 17 

As ratificações formais da presente Convenção serão transmitidas ao Diretor-

Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registradas. 

ARTIGO 18 

1 - A presente Convenção somente vinculará os Membros da Organização 

Internacional do Trabalho cujas ratificações tenham sido registradas pelo Diretor-Geral. 

2 - Esta Convenção entrará em vigor doze meses após o registro das 

ratificações de dois Membros por parte do Diretor-Geral. 

3 - Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, 

doze meses após o registro de sua ratificação. 



162 
 

 

 

 

ARTIGO 19 

1 - Todo membro que tenha ratificado a presente Convenção poderá 

denunciá-la após a expiração de um período de dez anos contados da entrada em vigor 

mediante ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por 

ele registrado. A denúncia só surtirá efeito um ano após o registro. 

2 - Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção e não fizer uso 

da faculdade de denúncia prevista pelo presente Artigo dentro do prazo de um ano após 

a expiração do período de dez anos previsto pelo presente Artigo, ficará obrigado por 

novo período de dez anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção ao 

expirar cada período de dez anos, nas condições previstas no presente Artigo. 

ARTIGO 20 

1 - O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará todos 

os Membros da Organização Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações 

e denúncias que lhe sejam comunicadas pelos Membros da Organização. 

2 - Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segunda 

ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a atenção dos 

Membros para a data de entrada em vigor da presente Convenção. 

ARTIGO 21 

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de registro, conforme o Artigo 102 da Carta 

das Nações Unidas, as informações completas referentes a quaisquer ratificações ou atos 

de denúncia que tenha registrado de acordo com os Artigos anteriores. 

ARTIGO 22 

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição 

Internacional do Trabalho deverá apresentar à Conferência Geral um relatório sobre a 

aplicação da presente Convenção e decidirá sobre a oportunidade de inscrever na ordem 

do dia da Conferência a questão da sua revisão total ou parcial. 

ARTIGO 23 

1 - Se a Conferência adotar uma nova Convenção que revise total ou 

parcialmente a presente Convenção e a menos que a nova Convenção disponha 

contrariamente. 

a) A ratificação, por um membro, da nova Convenção revista, implicará de 

pleno direito, não obstante o disposto pelo Artigo 19, supra, a denúncia imediata da 

presente Convenção, desde que a nova Convenção revista tenha entrado em vigor; 

b) a partir da entrada em vigor da Convenção revistam a presente Convenção 

deixará de estar aberta à ratificação dos Membros. 
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A presente Convenção continuará em vigor, em qualquer caso, em sua forma 

e teor atuais, para os Membros que a tiverem ratificado e que não ratificarem a Convenção 

revista. 

ARTIGO 24 

As versões inglesa e francesa do texto da presente Convenção são igualmente 

autênticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
 

PROJETO DE LEI N. 4.983/2013 

 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2013 

(Do Sr. CARLOS BEZERRA) 
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 Altera o § 2º do Art. 193 da Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, de 

1º de maio de 1943, a fim de permitir o recebimento 

cumulativo dos adicionais de periculosidade e de 

insalubridade. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O § 2º do Art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 193 ........................................................................... 

........................................................................................... 

§ 2º - O percebimento do adicional de periculosidade 

não exclui o direito ao adicional de insalubridade que 

porventura lhe seja devido.” (NR). 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Atualmente, ainda que o trabalhador preste serviço em ambiente perigoso e 

também insalubre, não faz jus ao percebimento cumulativo dos respectivos adicionais de 

risco, tendo em vista o § 2º do Art. 193, que assim dispõe: 

 

“Art. 193 ............................................................................ 

........................................................................................... 

§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que 

porventura lhe seja devido.” 

 

Todavia não há razão plausível para a imposição pela escolha de 

percebimento de apenas um dos adicionais quando há exposição do trabalhador a ambas 

as situações de risco – ambiente de trabalho sob a incidência de agentes (físicos, químicos 
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e biológicos) nocivos à sua saúde e atividade desenvolvida sob condições que põe sua 

vida em risco (contato permanente com inflamáveis, explosivos e eletricidade). Ao 

contrário, a efetiva diversidade de fatos geradores enseja o percebimento de ambos os 

direitos que deles decorrem – a compensação financeira pela insalubridade e a reparação 

financeira pela periculosidade. 

 

Nesse sentido, assim argumenta Sebastião Geraldo de Oliveira, citado por 

Luã Lincoln Leandro Oliveira, em “A admissibilidade da cumulação do adicional de 

insalubridade e periculosidade” (disponível em http://www.ambito-juridico.com.br): 

 

“Em termos biológicos, está comprovado que a exposição simultânea a mais 

de um agente agressivo reduz a resistência do trabalhador, agravando-se ainda 

mais a situação pelo efeito sinérgico das agressões, isto é, a presença de mais 

de um agente insalubre além de somar, em muitas circunstâncias, multiplica 

os danos à saúde. 

(...) Dessarte, não há se falar em restituição do prejuízo do empregado por um 

só fato gerador, quando o obreiro laborar em circunstâncias de incidência, 

concomitante, de dois fatos geradores, pois suas sequelas são distintas.”. 

 

Afinal, a Carta de 1988 preconiza o meio ambiente de trabalho saudável como 

direito fundamental, assegurando aos trabalhadores urbanos e rurais: 

 

“Art. 7º ............................................................................... 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na forma da lei;” 

 

Contamos, pois, com o apoio de nossos Ilustres Colegas Congressistas para a 

aprovação do presente projeto de lei. 

 

Sala das Sessões, em          de         de           2013. 
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Deputado CARLOS BEZERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


