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A C Ó R D Ã O 

3ª Turma 

GMAAB/CMT/LSB 

 

I - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO - 

INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 

13.015/2014 E 13.105/2015. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Na Justiça 

do Trabalho, os pressupostos para 

deferimento dos honorários 

advocatícios, previstos no art. 14 da 

Lei nº 5.584/70, são cumulativos, sendo 

necessário que o trabalhador esteja 

representado pelo sindicato da 

categoria profissional e, ainda, que 

perceba salário igual ou inferior ao 

dobro do mínimo legal ou, recebendo 

maior salário, comprove situação 

econômica que não lhe permita demandar, 

sem prejuízo do sustento próprio ou de 

sua família. Ausente a assistência 

sindical, são indevidos os honorários 

assistenciais. Inteligência das 

Súmulas 219 e 329/TST. Recurso de 

revista conhecido e provido.  

II - RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO 

RECLAMANTE - INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS 

LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. O art. 193 

da CLT, que se reporta ao adicional de 

periculosidade, dispõe, em seu § 2º, que 

o empregado pode optar pelo adicional de 

insalubridade. Em exercício 

hermenêutico desse comando, usualmente 

procedido pelas Cortes Trabalhistas, é 

comum concluir-se que, mesmo exposto o 

trabalhador, simultaneamente, a 

agentes potencialmente nocivos à saúde 

e geradores de risco à integridade 

física ou à vida, não acumularia dois 

adicionais, de periculosidade e de 

insalubridade, devendo observar a 

determinação da lei quanto à opção. Ora, 

é cediço que as normas atinentes à saúde 

ostentam caráter de ordem pública e, 
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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. 

Sabido que a insalubridade compromete a 

saúde do trabalhador, enquanto a 
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periculosidade expõe a risco a sua vida 

ou integridade física, não haveria 

sentido falar-se em opção por um deles, 

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, 

com agentes agressores diversos, 

estar-se-ia precarizando o postulado 

nos arts. 6º e 194 da Constituição 

Federal, 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. Convém ressaltar que as 

Convenções 148 e 155 da Organização 

Internacional do Trabalho, ratificadas 

pelo Brasil, recomendam interpretação 

mais ampla, ou, ao menos, mais voltada 

ao aprimoramento das condições de 

trabalho e extensão da proteção a que o 

empregado faz jus, estabelecendo 

limites aos riscos profissionais. 

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. 

Procurando, no entanto, estabelecer o 

sentido e alcance da norma celetista à 

luz da Constituição de 1988, com 

interpretação conforme à Lei Maior, 

chego à conclusão de que o intuito da 

norma, em relação à opção por um dos 

adicionais, diz respeito a fatos que 

levam simultaneamente a uma situação de 

insalubridade e de risco. E aí a opção 

por um dos adicionais se impõe, com 

recepção da norma celetista. Por esse 

prisma, a interpretação a ser conferida 

à norma não pode ser a mesma quando os 

fatos geradores da insalubridade e da 
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periculosidade são diversos e não se 

confundem. Nesta hipótese, a norma do 

art. 193, § 2º, da CLT não incide, pelo 

simples fato de que não há opção a ser 

feita. São fatores distintos e cada qual 

faz incidir o adicional correspondente. 

Interpretação distinta corresponderia 

a negar um direito fundado na 

Constituição Federal. Assim, por 

quaisquer dos enfoques que se pretenda, 

seja pela não recepção do art. 193, § 2º, 

da CLT pela Constituição Federal, seja 

pela sua interpretação conforme aos 

princípios constitucionais, entendo 

plenamente cabível a cumulação dos 

adicionais de periculosidade e de 

insalubridade quando as circunstâncias 

que os ensejarem forem diversas. É 

precisamente a hipótese em exame, ao 

extrair-se dos autos que o autor estava 

sujeito ao agente periculoso 

inflamáveis e ao agente insalubre frio 

quando atuava em câmara fria. Recurso de 

revista conhecido, por violação do 

artigo 193, § 2º, da CLT, e provido. 

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso 

de Revista n° TST-RR-21024-82.2014.5.04.0026, em que são Recorrentes e 

Recorridos WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. e ANTONIO LUIZ MARTINS DOS 

SANTOS. 

Peço vênia para adotar o relatório do Exmo. Ministro 

relator originário, Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 

in verbis: 

"O Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, pelo 

acórdão de fls. 484/503-PE, deu parcial provimento aos recursos 

ordinários do reclamado e do reclamante. 

Inconformado, o réu interpôs recurso de revista, com 

base no art. 896, "a" e "c", da CLT (fls. 506/511-PE). 

O apelo foi admitido pelo despacho de fls. 537/538-PE. 
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Recurso de revista adesivo e contrarrazões a fls. 

540/547 e 548/553-PE, respectivamente, pelo reclamante. 

Os autos não foram encaminhados ao d. Ministério 

Público do Trabalho (RI/TST, art. 83). 

É o relatório." 

 

V O T O 

 

Peço vênia para adotar o voto do Exmo. Ministro relator 

originário, Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, quanto 

ao recurso de revista do reclamado, in verbis: 

 

"I – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. 

Tempestivo o apelo (fls. 4 e 532-PE), regular a 

representação (fls. 425/427-PE), pagas as custas (fl. 424-PE) e recolhido 

o depósito recursal (fls. 421/423 e 512/514-PE), estão presentes os 

pressupostos genéricos de admissibilidade. 

 

1 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 

1.1 - CONHECIMENTO. 

O Regional deu provimento ao recurso ordinário do 

autor, sob os seguintes fundamentos, transcritos nas razões de recurso 

de revista, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (fls. 495/496-PE): 

 

"[...] 

O entendimento por mim perfilhado a respeito do tema é aquele 

expresso na Súmula 219 do E. TST, com redação dada pela Res. 197/2015, 

de 18/05/2015, bem como na Súmula 329 do E. TST, com redação da Res. 

121/2003, de 21/11/2003. 

Todavia, por razões de política judiciária, ressalvando meu 

entendimento, adoto a orientação vertida na Súmula n. 61 deste E. TRT:  

Atendidos os requisitos da Lei 1.060/50, são devidos os 

honorários de assistência judiciária gratuita, ainda que o 

advogado da parte não esteja credenciado pelo sindicato 

representante da categoria profissional. 
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Resolução Administrativa nº 13/2015 Disponibilizada no DEJT 

dias 02, 03 e 05 de junho de 2015, considerada publicada dias 

03, 05 e 08 de junho de 2015  

No caso dos autos, muito embora o procurador do reclamante não 

esteja credenciado pela sindicato representante da categoria profissional, 

foi acostada declaração de pobreza (Id e351515), preenchendo, assim, os 

requisitos da Lei nº 1.060/50. 

Assim, dou provimento ao recurso para acrescer à condenação o 

pagamento de honorários assistenciais à razão de 15% sobre o valor total 

da condenação". 

 

Sustenta o demandado ser indevida a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que os requisitos 

necessários para o seu deferimento não foram preenchidos, pois ausente 

a credencial sindical. Aponta violação dos arts. 11, § 1º, da Lei nº 

1.060/50 e 14 da Lei nº 5.584/70, além de contrariedade às Súmulas 219 

e 329 do TST. Oferece arestos. 

Razão lhe assiste. 

Na Justiça do Trabalho, os pressupostos para 

deferimento dos honorários advocatícios, previstos no art. 14 da Lei nº 

5.584/70, são cumulativos, sendo necessário que o trabalhador esteja 

representado pelo sindicato da categoria profissional e, ainda, que 

perceba salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou, recebendo 

maior salário, comprove situação econômica que não lhe permita demandar, 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Ausente a assistência sindical, fato incontroverso, 

são indevidos os honorários assistenciais. 

Esta é a inteligência das Súmulas 219 e 329 do TST. 

A decisão, portanto, mostra-se contrária ao 

entendimento consolidado nos citados verbetes sumulares. 

Conheço do recurso, por contrariedade às Súmulas 219 

e 329 desta Corte. 

 

1.2 - MÉRITO. 
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Diante do não preenchimento dos requisitos previstos 

no art. 14 da Lei nº 5.584/70, dou provimento ao recurso, para excluir 

os honorários advocatícios da condenação." 

 

II – RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO RECLAMANTE. 

 

1 – CONHECIMENTO 

 

1.1 - CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E DE 

INSALUBRIDADE. FATORES DE RISCO DIVERSOS 

A Corte Regional negou a cumulação dos adicionais, 

conforme os seguintes fundamentos: 

  

3. RECURSO DO RECLAMANTE  

3.1. CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE 

E PERICULOSIDADE  

A Magistrada singular indeferiu o pedido de cumulação dos adicionais 

de insalubridade e periculosidade, com base nas disposições do artigo 193, § 

2º, da CLT, determinando que o reclamante opte pela parcela que entender 

mais vantajosa. 

O autor recorre. Sustenta que os adicionais em comento possuem 

tratamento normativo distinto, seja quanto o seu cabimento, seja quanto aos 

percentuais e base de cálculo. Diz que a legislação infraconstitucional não 

pode instituir norma menos benéfica em detrimento da garantia prevista no 

artigo 7º, caput, da Constituição Federal. Afirma que o artigo 193, § 3º, da 

CLT, e o item 16.2.1 da NR-16 não foram recepcionados pela Constituição 

Federal. Pretende a cumulação dos adicionais, com reflexos em aviso prévio, 

férias com 1/3, 13º salários, FGTS e multa de 40%. 

Sem razão o recorrente. 

O Juízo de origem condenou a reclamada nos seguintes termos: 

 adicional de insalubridade em grau médio, 

no percentual de 20%, apurado sobre o salário mínimo nacional , ou 

do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário 

básico, nos termo do artigo 193, parágrafo único, da CLT e Súmula 

191 do TST, ambos com reflexos em férias com 1/3, 13º salários e 
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aviso-prévio, conforme opção do reclamante em liquidação de 

sentença;  

Dispõe o art. 193, § 2º, da CLT:  

"Art . 193 - São consideradas atividades ou 

operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 

Ministério do Trabalho, 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."  

O dispositivo consolidado prevê o direito ao pagamento dos adicionais, 

porém não garante o recebimento simultâneo, de onde se depreende que não 

há possibilidade de cumulação dos adicionais de periculosidade e de 

insalubridade. 

A matéria também encontra-se sumulada nesta Corte: 

"Súmula nº 76 - ADICIONAIS DE 

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. ACUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 

O pagamento cumulativo dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade encontra óbice no artigo 193, § 2º, da 

CLT, o qual faculta ao empregado o direito de optar pelo adicional 

mais favorável. Inexistência de violação aos incisos XXII e XXIII, do 

artigo 7º, da Constituição"  

Assim, reconhecido o trabalho do autor com exposição a agente 

insalubre e em atividade periculosa, deve ser remetida à fase de liquidação de 

sentença a escolha, pelo reclamante, do adicional que lhe for mais vantajoso, 

ante a impossibilidade de percepção dos adicionais em comento de forma 

simultânea. 

Recurso improvido. (fls. 494-495) 
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Ao analisar o recurso ordinário da empresa o Tribunal 

Regional apreciou os adicionais de insalubridade e de periculosidade, 

"in verbis": 

Assim constou no laudo pericial (Id 8672519):  

(...) A realização do ato de entrar e sair das 

câmaras frias submetia o organismo do autor a bruscos resfriamentos, 

que têm como conseqüência a diminuição das suas defesas biológicas, 

em condições assinaladas como insalubres em grau médio, de acordo 

com o disposto no Anexo nº 9, da Norma Regulamentadora número 15. 

(...) No desempenho das atividades de (1) 

receber veículo de entrega e acompanhar a descarga de óleo diesel, 

por caminhão tanque (superior a 5.000 litros), quinzenalmente; (2) 

acessar áreas de estocagem de GLP, para acompanhar a entrega do 

agente químico, e (3) acompanhar as entregas de cargas de GLP - Gás 

Liquefeito de Petróleo, 2 vezes por semana, por 30 minutos, o 

reclamante permanecia, enquanto eram realizadas descargas e 

entregas de líquidos e gases inflamáveis, em áreas de risco acentuado 

- VER FOTOS. 

(...) Conclui-se que em tais situações 

habituais, o reclamante encontrava-se em condições consideradas 

periculosas, de acordo com o disposto nas alíneas "III-b" e IV-a", do 

item 2 e "r", do item 3, do Anexo nº 2, da Norma Regulamentadora 

número 16, conforme transcrevemos: (...) Ainda, fazia parte das 

atribuições do autor, também, acompanhar a descarga de 

combustíveis por caminhão tanque, atuando, novamente, sob 

condições de risco acentuado. Em tais locais, onde existe alta vazão de 

inflamáveis, e onde são realizadas descargas de grandes quantidades 

de líquidos inflamáveis, o autor também realizava suas atividades 

habituais, bem como expunha-se a riscos de incêndios e explosões. 

Conclui-se, novamente, que em tais 

situações habituais, o reclamante encontrava-se em condições 
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consideradas periculosas, sob condições de risco acentuado, de 

acordo com o disposto nas alíneas "e", do item 1 e "j" e "l", do item 3, 

do Anexo nº 2, da Norma Regulamentadora número 16, como 

transcrevemos: (...) Os fatos observados e relatados no presente laudo 

pericial, em decorrência de inspeção realizada, permitem concluir que 

as atividades desempenhadas pelo reclamante são consideradas 

insalubres em grau médio do início do contrato de trabalho até março 

de 2013, de acordo com o disposto no Anexo nº09, da Norma 

Regulamentadora nº15, da Portaria 3.214/78, e periculosas do início 

do contrato de trabalho até março de 2013, de acordo com o disposto 

nas alíneas "III-b" e "IV-a", do item 2 e "r", do item 3, do Anexo nº 2, 

da Norma Regulamentadora nº16, e de acordo com o disposto nas 

alíneas "e", do item 1 e "j" e "l", do item 3, do Anexo nº2, da Norma 

Regulamentadora nº16 , da Portaria 3.214/78. 

Compulsando os autos, verifico que a recorrente não impugnou o laudo 

acima transcrito, tampouco trouxe aos autos elementos capazes de infirmar 

as conclusões periciais. 

Outrossim, constou no laudo pericial que o reclamante recebeu apenas 

calçados como equipamentos de proteção individual, informação que desafia 

a alegação da reclamada no sentido de que fornecia os EPI's necessários à 

proteção da saúde do empregado. Nesse sentido, não há prova do 

fornecimento de outros equipamentos de proteção individual. 

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação. 

No que tange aos reflexos, aplicável o entendimento vertido na Súmula 

139 do TST, no sentido de que o adicional de insalubridade possui natureza 

remuneratória, de modo que persistem os reflexos deferidos pelo Juízo a quo, 

exceto quanto aos reflexos em aviso-prévio e em depósitos do FGTS com 

multa de 40%, já que a presente decisão afasta a rescisão indireta do contrato 

de trabalho, permanecendo este em plena vigência. 
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Por fim, quanto à obrigação de anotação de trabalho insalubre na CTPS 

do reclamante, permanece à obrigação de fazer imposta pela origem, já que 

mantida a condenação principal. 

Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso para excluir da 

condenação relativa aos adicionais de insalubridade e periculosidade os 

reflexos em aviso-prévio e em depósitos do FGTS.  (fls. 491-492) 

 

O reclamante pretende o recebimento cumulativo do 

adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade, sob o 

argumento de que possuem natureza jurídica diversa. Afirma que a 

insalubridade decorre do agente frio e a periculosidade da exposição em 

área com armazenamento de inflamáveis. Aponta má aplicação do art. 193, 

§ 2º, da CLT, que não subsiste frente à Convenção nº 155 da OIT. Colaciona 

aresto. 

Ao exame. 

A matéria tem suscitado debates em razão do que dispõe 

o artigo 193, § 2º, da CLT. Consoante o referido dispositivo, "o empregado 

poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja 

devido.", pelo que, segundo essa regra, mesmo exposto a agentes 

potencialmente nocivos à sua saúde e, concomitantemente, de situações 

de risco à sua integridade física ou vida, o trabalhador não acumularia 

dois adicionais, de periculosidade e de insalubridade. 

Inicialmente tive dúvidas quanto à recepção do 

referido dispositivo da CLT pela Constituição Federal de 1988. Isso 

porque, nos termos do inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

foi assegurado ao trabalhador o pagamento de "adicional de remuneração 

para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei".  

As normas atinentes à saúde ostentam caráter de ordem 

pública e, portanto, 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 
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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 100% isento dos riscos à saúde/perigo, o pagamento dos 

adicionais visam compensar o risco à saúde e à vida/ 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. 

Os referidos dispositivos, em especial o § 2º do art. 

193, devem ser interpretados à luz da Constituição Federal, em especial 

em face dos princípios nela insculpidos como da dignidade da pessoa 

humana, da valorização social do trabalho, da proteção à saúde e meio 

ambiente do trabalho e ao princípio da redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, visto que a saúde e a integridade física não se vendem e não 

se compram, se preservam, sendo fundamentais à dignidade do ser humano. 

Sabido que a insalubridade compromete a saúde do 

trabalhador, enquanto a periculosidade expõe a risco a sua vida ou 

integridade física, não haveria sentido falar-se em opção por um deles, 

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, com agentes agressores diversos, estar-se-ia, 

precarizando o postulado nos arts. 6º e 194 da Constituição Federal, 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. 

A obrigatoriedade da opção por um dos adicionais em 

caso de agentes distintos seria o mesmo que um paciente, ao chegar ao 

hospital, ter que optar pelo remédio para a dor de estômago ou para a 

dor muscular. Daí a minha dúvida inicial sobre a recepção, pela 

Constituição de 1988, do dispositivo contido no art.193, §2º, da CLT.   
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Saliente-se que a vedação contida no item 15.3 da 

NR-15, da Portaria nº 3.214/78 do MTE, diz respeito à vedação da cumulação 

do adicional de insalubridade, quando existente mais de um fator. 

Convém ressaltar que as Convenções 148 e 155 da 

Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil, 

recomendam interpretação mais ampla, ou, ao menos, mais voltada ao 

aprimoramento das condições de trabalho e extensão da proteção a que o 

empregado está sujeito, estabelecendo critérios e limites aos riscos 

profissionais. 

Segundo Vólia Bonfim Cassar "se o adicional visa a 

indenizar  a nocividade do trabalho executado pelo empregado, se as 

nocividades são múltiplas, os adicionais também deveriam ser. Ademais, 

não pode uma portaria impor obstáculo não criado pela lei". (Direito do 

Trabalho, Editora Método, 12ª ed. (2016), pág. 831).  

No mesmo sentido, cite-se precedente da SBDI-1 do TST, 

da lavra do Ministro João Oreste Dalazen: 

 

ADICIONAIS. PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. 

PERCEPÇÃO CUMULATIVA. ART. 193, § 2º, DA CLT. ALCANCE 

1. No Direito brasileiro, as normas de proteção ao empregado pelo 

labor prestado em condições mais gravosas à saúde e à segurança deverão 

pautar-se sempre nos preceitos insculpidos no art. 7º, incisos XXII e XXIII, 

da Constituição Federal: de um lado, a partir do estabelecimento de um meio 

ambiente do trabalho equilibrado; de outro lado, mediante retribuição 

pecuniária com vistas a "compensar" os efeitos nocivos decorrentes da 

incontornável necessidade de exposição do empregado, em determinadas 

atividades, a agentes nocivos à sua saúde e segurança.  

2. No plano infraconstitucional, o art. 193 da CLT, ao dispor sobre o 

direito à percepção de adicional de periculosidade, assegura ao empregado a 

opção pelo adicional de insalubridade porventura devido (§ 2º do art. 193 da 

CLT). 

3. A opção a que alude o art. 193, § 2º, da CLT não conflita com a 

norma do art. 7º, XXII, da Constituição Federal. Os preceitos da CLT e da 

Constituição, nesse ponto, disciplinam aspectos distintos do labor prestado 

em condições mais gravosas: enquanto o art. 193, § 2º, da CLT regula o 

adicional de salário devido ao empregado em decorrência de exposição a 
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agente nocivo, o inciso XXII do art. 7º impõe ao empregador a redução dos 

agentes nocivos no meio ambiente de trabalho. O inciso XXIII, a seu turno, 

cinge-se a enunciar o direito a adicional "de remuneração" para as atividades 

penosas, insalubres e perigosas e atribui ao legislador ordinário a 

competência para fixar os requisitos que geram direito ao respectivo 

adicional.  

4. Igualmente não se divisa descompasso entre a legislação brasileira e 

as normas internacionais de proteção ao trabalho. As Convenções nos 148 e 

155 da OIT, em especial, 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. Não há, pois, em tais normas internacionais 

preceito em contraposição ao § 2º do art. 193 da CLT.  

5. Entretanto, interpretação teleológica, afinada ao texto 

constitucional, da norma inscrita no art. 193, § 2º, da CLT, conduz à 

conclusão de que a opção franqueada ao empregado, em relação à percepção 

de um ou de outro adicional, somente faz sentido se se partir do pressuposto 

de que o direito, em tese, ao pagamento dos adicionais de insalubridade e de 

periculosidade deriva de uma única causa de pedir.  

6. Solução diversa impõe-se se se postula o pagamento dos adicionais 

de insalubridade e de periculosidade, concomitantemente, com fundamento 

em causas de pedir distintas. Uma vez caracterizadas e classificadas as 

atividades, individualmente consideradas, como insalubre e perigosa, nos 

termos do art. 195 da CLT, é inarredável a observância das normas que 

asseguram ao empregado o pagamento cumulativo dos respectivos 

adicionais -- arts. 192 e 193, § 1º, da CLT. Trata-se de entendimento 

consentâneo com o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988. Do 

contrário, emprestar-se-ia tratamento igual a empregados submetidos a 

condições gravosas distintas: o empregado submetido a um único agente 

nocivo, ainda que caracterizador de insalubridade e também de 

periculosidade, mereceria o mesmo tratamento dispensado ao empregado 

submetido a dois ou mais agentes nocivos, díspares e autônomos, cada qual 

em si suficiente para gerar um adicional. Assim, se presentes os agentes 

insalubre e de risco, simultaneamente, cada qual amparado em um fato 
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gerador diferenciado e autônomo, em tese há direito à percepção cumulativa 

de ambos os adicionais. 

7. Incensurável, no caso, acórdão de Turma do TST que nega a 

percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e de periculosidade se 

não comprovada, para tanto, a presença de causa de pedir distinta. 

8. Embargos do Reclamante de que se conhece, por divergência 

jurisprudencial, e a que se nega provimento. (E-ARR - 

1081-60.2012.5.03.0064 Data de Julgamento: 28/4/2016, Redator Ministro: 

João Oreste Dalazen, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, 

DEJT 17/6/2016) 

 

Assim, em face de a Constituição Federal, no artigo 

7º, inciso 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.   

Procurando, no entanto, estabelecer o sentido e 

alcance da norma celetista à luz da Constituição de 1988, chego à 

conclusão de que o intuito da norma, em relação à opção por um dos 

adicionais, diz respeito a fatos que levam simultaneamente a uma situação 

de insalubridade e de risco. E aí a opção por um dos adicionais se impõe, 

com recepção da norma celetista, a exemplo do trabalhador que opera 

aparelho de raios X, gerador de risco à saúde e à integridade física.  

Todavia, a interpretação a ser conferida à norma não 

pode ser a mesma quando os fatos geradores da insalubridade e da 

periculosidade são diversos e não se confundem. Nesta hipótese, a norma 

do art.193, §2º, da CLT, não incide, pelo simples fato de que não há opção 

a ser feita. São fatores distintos e cada qual faz incidir o adicional 

correspondente. Interpretação distinta corresponderia a negar um direito 

fundado na Constituição Federal. 

Assim, por quaisquer dos enfoques que se pretenda, 

seja pela não recepção do art. 193, § 2º, da CLT pela Constituição Federal, 

seja pela sua interpretação conforme os princípios Constitucionais, 

entendo plenamente cabível a cumulação dos adicionais de periculosidade 

e de insalubridade quando as circunstâncias que os ensejaram forem 

diversas. 
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É, precisamente a hipótese em exame, ao extrair-se do 

laudo pericial transcrito pelo acórdão regional, e não impugnado pelo 

reclamado, que o autor estava sujeito ao agente insalubre frio e ao agente 

periculoso inflamável, concluindo que "as atividades desempenhadas pelo 

reclamante são consideradas insalubres em grau médio do início do 

contrato de trabalho até março de 2013, de acordo com o disposto no Anexo 

nº09, da Norma Regulamentadora nº15, da Portaria 3.214/78, e periculosas 

do início do contrato de trabalho até março de 2013, de acordo com o 

disposto nas alíneas "III-b" e "IV-a", do item 2 e "r", do item 3, do 

Anexo nº 2, da Norma Regulamentadora nº16, e de acordo com o disposto 

nas alíneas "e", do item 1 e "j" e "l", do item 3, do Anexo nº2, da Norma 

Regulamentadora nº16 , da Portaria 3.214/78" (fl. 492).   

Logo, merece reforma o acórdão Regional que negou a 

cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade. 

Conheço do recurso de revista adesivo do autor por 

violação do art. 193, § 2º, da CLT. 

 

2. MÉRITO 

 

2.1. CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E DE 

INSALUBRIDADE. FATORES DE RISCO DIVERSOS 

Conhecido o recurso de revista por violação de 

dispositivo de lei federal, DOU-lhe PROVIMENTO para autorizar a 

acumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. 

 

ISTO POSTO 

 

ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de revista 

do reclamado, por contrariedade às Súmulas 219 e 329 desta Corte, e, no 

mérito, dar-lhe provimento, para excluir os honorários advocatícios da 

condenação. Por maioria, vencido o Exmo. Ministro Alberto Luiz Bresciani 

de Fontan Pereira, conhecer do recurso de revista adesivo do reclamante, 

por violação do artigo 193, § 2º, da CLT, e, no mérito, dar-lhe provimento 
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para autorizar a acumulação dos adicionais de insalubridade e de 

periculosidade. 

Brasília, 7 de junho de 2017. 

 

 
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 

ALEXANDRE AGRA BELMONTE 
Ministro Relator 


