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RESUMO 
 

O presente estudo visa realizar reflexões acerca da ação direta de 
inconstitucionalidade nº 5938 do Supremo Tribunal Federal perante o prisma dos 
direitos fundamentais, tendo como enfoque a proteção da maternidade e da infância. 
Ao longo do estudo foi abordado o trabalho da mulher gestante ou lactante em 
atividades consideradas insalubres, bem como a inconstitucionalidade da norma 
advinda com a Reforma Trabalhista, sendo pontuadas sob análise da Constituição 
Federal de 1988, as violações aos direitos de proteção à vida, à dignidade da 
pessoa humana, ao bem-estar e justiça social, aos valores sociais do trabalho, aos 
direitos do nascituro e do recém-nascido. O trabalho desenvolvido propõe a 
aplicação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, além 
do cumprimento do princípio da proibição do retrocesso social. 

 
Palavras-chave: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Insalubridade. Proteção da 
Maternidade.  
 

 

AN ANALYSIS OF ADI 5938 OF THE FEDERAL SUPREME COURT UNDER THE 

OPTICS OF FUNDAMENTAL RIGHTS   

 

ABSTRACT 
 
The present study aims to reflect on the direct action of unconstitutionality nº 5938 of 
the Federal Supreme Court before the prism of fundamental rights, focusing on the 
protection of motherhood and childhood. Throughout the study, the work of pregnant or 
lactating women in activities considered unhealthy was addressed, as well as the 
unconstitutionality of the norm arising from the Labor Reform, punctuated under the 
analysis of the 1988 Federal Constitution, violations of the rights to protect life, dignity of 
the human person, welfare and social justice, the social values of work, the rights of the 
unborn child and the newborn. The work developed proposes the application of the 
fundamental rights foreseen in the Federal Constitution of 1988, in addition to 
compliance with the principle of prohibition of social regression. 

 
Keywords: Direct Action of Unconstitutionality. Insalubrity. Maternity Protection.  



 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo visa realizar análise da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5.938 do Supremo Tribunal Federal sob o ponto e vista dos 

direitos fundamentais.  

A ADI tem como finalidade a declaração da inconstitucionalidade do art. 394-

A1 da Consolidação das Leis Trabalhistas, de forma que ocorra a proibição da 

gestante e lactante de laborar em local insalubre, uma vez que a norma impugnada 

ocasiona várias violações dos direitos fundamentais da mulher gestante, lactante, do 

recém-nascido e do nascituro.  

O artigo realizará breve contextualização histórica, de forma a demonstrar 

rapidamente a trajetória do avanço do direito da mulher no âmbito do trabalho.  

Ao longo da pesquisa serão apontados os fundamentos que sustentam o 

motivo pelo qual se faz tão necessária a efetivação da proibição da mulher gestante 

e lactante em manter o labor em ambiente que seja insalubre, ou de realizarem 

atividade que implique o contato com agentes insalubres, como forma de proteção à 

saúde da mulher e do recém-nascido e nascituro, assim como para proporcionar 

vida digna aos referidos indivíduos, tendo em vista a hipossuficiência desses em 

face do empregador.  

O presente artigo explanará de forma clara o papel da maternidade na 

sociedade, e a importância social de assegurar os direitos advindos com ela. 

O enfoque principal da análise gira em torno de demonstrar a 

inconstitucionalidade da norma em questão sob o prisma da efetiva aplicação das 

garantias e direitos fundamentais previstos na Carta Magna.  

Além disso, irá apontar as consequências e desdobramentos da inserção de 

uma norma inconstitucional no ordenamento jurídico, bem como apresentar solução 

para reatar a segurança jurídica e manter a ordem constitucionalmente prevista, de 

                                                           
1 BRASIL. Lei nº 13.287/2016. Consolidação das Leis Trabalhistas. Diário Oficial da União, Brasília 
em 11 de maio de 2016 
Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a 
empregada deverá ser afastada de: 
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação; 
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de 
saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a 
gestação;   
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, 
emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. 



 

 

forma a garantir a todos os cidadãos a manutenção e salvaguarda de seus direitos, 

e no presente artigo, com enfoque especial aos direitos fundamentais e sociais da 

trabalhadora gestante e lactante, e do nascituro e recém-nascido, em face da 

exposição a agentes nocivos. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: 

 

O pioneiro na regulamentação do trabalho das mulheres foi o Decreto n. 

21.417-A2, datado de 1932, o qual positivou em norma o trabalho das mulheres nas 

indústrias e comércios, abarcando os primeiros direitos, como por exemplo: a 

igualdade salarial entre homens e mulheres3; vedação do trabalho nos subterrâneos, 

nas minerações, nas pedreiras, e em obras de construção4; a proibição do trabalho 

nos serviços perigosos e insalubres5; o descanso pré e pós-parto, com garantia de 

pagamento de metade do salário durante esse período6; a segurança do retorno ao 

trabalho nas mesmas funções que exercia antes do repouso pós-parto7, entre 

outros. Nesse ínterim, o artigo 8º8 do Decreto n. 21.417-A, previa o rompimento 

contratual do trabalho em caso de atividade em local que pudesse gerar prejuízo à 

gestação da mulher, mediante comprovação médica. 

                                                           
2 BRASIL. Decreto Lei nº 21.417. Poder Executivo Federal – PE. Decretada pelo Chefe do Governo 
Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Diário Oficial da União¸ Brasília em 17 de 
Maio de 1932.  
3 Ibid. Art. 1º. Sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor correspondente salário igual. 
4 Ibid. Art. 5º. É proibido o trabalho da mulher: 
a) nos subterrâneos, nas minerações, em subsolo, nas pedreiras, e obras de construção pública ou 
particular. 
5 Ibid. Art. 5º. É proibido o trabalho da mulher: 
b) nos serviços perigosos e insalubres, constantes do quadro anexo. 
6 Ibid. Art. 7º. Em todos os estabelecimentos industriais e comerciais públicos ou particulares, é 
proibido o trabalho à mulher grávida, durante um período de quatro semanas, antes do parto, e quatro 
semanas depois. 
7 Ibid. Art. 9º. Enquanto afastada do trabalho por força do disposto no art. 7.º e respectivos 
parágrafos, terá a mulher direito a um auxílio correspondente à metade dos seus salários, de acordo 
com a média dos seis últimos meses e, bem assim, a reverter ao lugar que ocupava. 
8 Ibid. Art. 8º. A mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de 
trabalho, desde que, mediante certificado médico, prove que o trabalho que lhe compete executar é 
prejudicial à sua gestação. 



 

 

A primeira Constituição Federal a seguir esse parâmetro foi a de 19349, o 

qual vedava a discriminação do trabalho da mulher em relação ao salário e proibia o 

labor em locais insalubres, além de garantir serviços de pudessem amparar a 

maternidade. Entretanto, a duração desta Constituição foi breve, sendo que a de 

193710 a substituiu, ocasionando limitação às garantias da gestante, a qual passou a 

ter somente garantia de assistência médica e o período de repouso pré e pós-parto, 

sem prejuízos no salário.   

A Constituição Federal posterior à de 1937 foi a de 194611, retomando a 

igualdade salarial entre os homens e as mulheres, bem como a vedação do trabalho 

das mulheres em atividades insalubres. 

A Constituição seguinte, qual seja a de 196712, optou por manter as 

garantias previamente estabelecidas. 

A vigente Lei Maior, promulgada em 198813, é a carta constitucional 

brasileira que mais luta pelo princípio da igualdade e isonomia entre homens e 

mulheres. 

Em 1922, foi promulgado no Brasil, o Pacto Internacional do Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais pelo Decreto 59114, sendo que foram abrangidas 

além da garantia de descanso pré e pós-parto da mulher, reconheceu-se o direito de 

que todas as pessoas devem usufruir do mais elevado nível de saúde física e 

mental, sendo que os Estados Parte devem realizar medidas que diminuam a 

mortinatalidade e a mortalidade infantil, assim como devem assegurar o 

desenvolvimento das crianças. Para satisfação da pretensão, sugere-se que isso 

ocorrerá pelo amparo através do acesso à água potável, de saneamento básico, da 

nutrição e alimentação, da habitação, do meio ambiente saudável, e da saúde e 

segurança no trabalho. 

                                                           
9 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1934. Diário Oficial de União, Brasília 
em 16 de julho de 1934. 
10 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1937. Diário Oficial da União, Brasília 
em 10 de novembro de 1937. 
11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1946. Diário Oficial da União, Brasília 
em 18 de setembro de 1946. 
12 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Diário Oficial da União, Brasília 
em 24 de janeiro de 1967. 
13 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília 
em 5 de outubro de 1988. 
14 BRASIL. Decreto nº 591. Pacto Internacional do Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Diário 
Oficial da União, Brasília em 6 de julho de 1992. 



 

 

No atual ordenamento jurídico, a Constituição Federal de 1988 é a norma 

soberana, ao posto que, não se admite que normas de hierarquia inferior à 

Constituição Federal possam confrontar suas premissas, tendo em vista que acaba 

por gerar a desarmonia do sistema jurídico, causando insegurança jurídica aos 

detentores dos direitos.  

Para tal verificação do efetivo cumprimento dos preceitos constitucionais, 

necessário se faz que as normas passem pelo controle de constitucionalidade, cuja 

função é analisar se há conformidade da lei ou decreto em relação à Carta Magna, 

que é a Lei Maior do Estado, sendo que é nesta que se encontram os parâmetros 

acerca da efetiva proteção dos direitos fundamentais e sociais de todos os 

indivíduos, como preceitua o art. 6º15.  

A Consolidação das Leis Trabalhistas, por ser hierarquicamente inferior à 

Carta Constitucional, deve manter-se fiel a esta. Norteada por esse indicador, a Lei 

nº 13.287/201616 incluiu o art. 394-A, o qual aponta que as gestantes e lactantes não 

poderão submeter-se a atividades e locais que sejam insalubres, priorizando o 

afastamento e readequação de funções em local que seja salubre, analisemos: 

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

 
No entanto, com o advento da Lei nº 13.467/201717, que ocasionou a 

Reforma Trabalhista, houve a alteração do artigo supracitado, de forma a constar: 

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

                                                           
15 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília 
em 5 de outubro de 1988. 
Art. 6.º O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá estabelecer derrogações totais ou 
parciais às proibições constantes do quadro anexo, quando comprovado que, mediante aplicação de 
novos métodos de trabalho ou sistema de fabricação, ou pela adoção de medidas de prevenção, 
desaparece o caráter perigoso determinante da proibição. 
16 BRASIL. Lei nº 13.287/2016. Consolidação das Leis Trabalhistas. Diário Oficial da União, Brasília 
em 11 de maio de 2016. 
17 BRASIL. Lei nº 13.467/2017. Consolidação das Leis Trabalhistas. Diário Oficial da União, Brasília 
em 13 de julho de 2017. 



 

 

 

Nesse sentido, tendo em vista a afronta aos direitos fundamentais e sociais 

das mulheres gestantes e lactantes, assim como do recém-nascido e do nascituro, 

foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Metalúrgicos, em face do trecho: “quando apresentar atestado de 

saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento” 

do art. 394-A18, incisos II e III, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

 

 

2.2 DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

A parte autora da ação alegou que a referida citação: “quando apresentar 

atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o 

afastamento”19, fere a proteção da gestante, da maternidade, do nascituro e do 

recém-nascido, pelo fato que, viola a dignidade da pessoa humana, viola os valores 

sociais do trabalho, impossibilita a existência digna, afronta a ordem social brasileira, 

desrespeita o bem-estar e a justiça social, gera desequilíbrio ao ambiente de 

trabalho e ocasiona o retrocesso social. 

A ação visa assegurar que o referido artigo da Consolidação das Leis 

Trabalhistas esteja nos moldes da Lei Maior, de modo a garantir todas as proteções 

e direitos presentes nesta. O caso em análise visa uma solução para tornar certa a 

proteção da gestante e lactante em face ao trabalho insalubre. 

A insalubridade é preceituada pelo artigo 18920 da CLT, sendo atividade ou 

operação que exponha o empregado a agentes nocivos à saúde, além dos limites 

estabelecidos de tolerância, determinado pela natureza e intensidade do agente e 

pelo tempo de exposição. O art. 7º, XXIII21 da Constituição Federal, também abarca 

                                                           
18 Ibid. s.p. 
19 Ibid. s.p. 
20 BRASIL. Lei nº 13.287/2016. Consolidação das Leis Trabalhistas. Diário Oficial da União, Brasília 
em 11 de maio de 2016 
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.   
21 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília 
em 5 de outubro de 1988. 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 



 

 

a insalubridade, pontuando que os trabalhadores que são expostos aos agentes 

nocivos, deverão receber um adicional na remuneração. 

Luciano Martinez22 preceitua que: 

 
A identificação do agente nocivo, a indicação da natureza, das condições e 
dos métodos nocivos e o estabelecimento dos limites de tolerância cabem, 
por força de lei (art. 155, I, da CLT), ao Ministério do Trabalho.  É ele quem 
aprova, mediante atos administrativos, o quadro indicativo de atividades e 
de operações insalubres, sendo também o responsável pela adoção de 
normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de 
tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo 
de exposição do empregado a esses agentes.  
 

Importante salientar que a exposição aos agentes insalubres pode ocasionar 

prejuízos à trabalhadora, razão pela qual se torna tão importante a efetiva proteção 

dos direitos fundamentais à vida, à segurança, bem como dos direitos sociais de 

proteção à maternidade e infância. 

O voto do Ministro Relator, Alexandre de Moraes, foi favorável à tese da 

parte autora da ação de inconstitucionalidade, e julgou procedente a ação direta de 

inconstitucionalidade. 

Para discorrer e fundamentar seu posicionamento, o Ilustre Ministro Relator 

amparou-se à luz da Constituição Federal, expondo de forma brilhante que o direito 

em questão é de dupla titularidade:  

 
A imprescindibilidade da máxima eficácia desse direito social, proteção à 
maternidade, portanto, também decorre da absoluta prioridade que o art. 
227 do texto constitucional estabelece de integral proteção à criança, 
inclusive, ao recém-nascido. Na presente hipótese, temos um direito de 
dupla titularidade.23  
 

A Senhora Ministra Rosa Weber acompanhou o voto do Ministro Relator, 

defendendo pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, expondo que: 

 

(...) a alteração promovida pela Lei nº 3.467/2017 na redação do art. 394-A 
da CLT, implica inegável retrocesso social - por revogar a norma proibitória 
do trabalho da empregada gestante e lactante introduzida no sistema 
normativo trabalhista pela Lei nº 13.287/2016, além do menoscabo ao 
direito fundamental à saúde da mãe trabalhadora, no que transfere ao 

                                                                                                                                                                                     
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da 
lei; 
22 MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas 

do trabalho. 10ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 634. 
23 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.938. Supremo Tribunal Federal. 2019. Item 85. 
p. 9-10.  



 

 

próprio sujeito tutelado a responsabilidade pela conveniência do 
afastamento do trabalho.24  
 

De fato, é inegável que a norma impugnada acaba por reduzir a tutela dos 

direitos indisponíveis, de maneira que expõe as trabalhadoras gestantes ao grau 

mínimo e médio de insalubridade, e as lactantes aos graus mínimo, médio e 

máximo. 

A proteção dessas trabalhadoras deve ser a prioridade do Estado, ao invés 

de incumbi-las a um ônus excessivo, qual seja o de comprovar, através de um 

médico de confiança, a necessidade do afastamento do local ou da atividade 

insalubre que foi caracterizado grau médio ou mínimo.   

Nessa ótica, o Ministro Alexandre de Moraes, apontou que a proteção da 

gestante ou lactante é um direito social instrumental protetivo da mulher e da 

criança, haja vista que o intuito é resguardar tanto os direitos da mulher, como do 

feto ou recém-nascido. 

Por essa perspectiva, ao analisar o art. 22725 da Constituição Federal, tem-

se que o dever de proteção da criança não é somente da família, como é também do 

Estado e da sociedade, ou seja, a responsabilidade também pertence à figura do 

empregador. 

Em face disso, a obrigação do empregador, assim que for informado da 

gestação, é transferir a trabalhadora para um local ou atividade que seja salubre, 

que comporte todas as normas de segurança e proteção, que possa permitir o 

ambiente saudável e equilibrado do trabalho, priorizando o bem-estar social e a 

proteção da vida. 

Por outra ótica, a manutenção da proteção à maternidade resulta, 

consequentemente, na proteção do mercado de trabalho da mulher, nos preceitos 

do art. 7º26, XX da Lei Maior: 

 

                                                           
24 Ibid. p. 54. 
25 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília 
em 5 de outubro de 1988. 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 
26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília 

em 5 de outubro de 1988. 



 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei. 
 

Os Ministros que acompanharam o voto do Ministro Relator foram: Celso de 

Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, 

Roberto Barroso e Edson Fachin. O único que se opôs ao voto foi o Ministro Marco 

Aurélio, defendendo que deve ser assegurado o tratamento isonômico, como é 

demonstrado a seguir: “Extraio da Constituição Federal princípio básico, que 

somente é afastável por ela, Constituição Federal: o do tratamento igualitário 

levando em conta os gêneros, o masculino e o feminino”.27  

Assegura o referido Ministro que a alteração surgiu com motivação, 

pontuando que com o acirrado mercado de trabalho, a mulher gestante e lactante 

deve ter liberdade profissional, analisa-se: 

 
Nada surge, já diziam os antigos, sem causa. E houve motivação, 
Presidente, para a reforma trabalhista ocorrida. Essa motivação foi 
justamente – cogito, de um lado, da globalização – o impiedoso mercado de 
trabalho, com oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos. 
Toda visão alargada da proteção ao gênero feminino acaba prejudicando o 
próprio gênero feminino, tendo em vista a arregimentação de mão de obra e 
postura que passa a haver – e repito que a vida econômica é impiedosa – 
pelo tomador dos serviços A mulher precisa ser tutelada além do que se 
mostra razoável? Tutelada além do que é considerada a Lei das leis? Não, 

Presidente. A mulher deve ter liberdade, e liberdade em sentido maior.28 
 

Ademais, o objeto de análise da ação direta de inconstitucionalidade gira em 

torno da proteção e salvaguarda dos direitos da trabalhadora gestante e lactante, 

assim como do nascituro e do recém-nascido, e as consequências da inserção de 

uma norma que viola os preceitos constitucionais pode ensejar no desnível da 

isonomia do trabalho do homem e da mulher. 

 

 

2.3 DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER 

 

A proteção do trabalho da mulher é estabelecida com intuito de extinguir a 

discriminação que ocorre no mercado de trabalho, seja em virtude de sexo, gravidez 

e qualquer outro ato discriminatório. 
                                                           
27 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.938. Supremo Tribunal Federal. 2019. Item 85. 
p. 84. 
28 Ibid. p. 84-85. 



 

 

A questão levantada pela norma impugnada oportuniza a reflexão dos vários 

pontos discrepantes presentes na situação. Um dos tópicos a ser discutido é que 

com a alteração do antigo artigo, foi incumbido à trabalhadora gestante e lactante 

um ônus excessivo, tendo em vista que deve partir de o empregador impor medidas 

que visem o zelo da saúde da trabalhadora, de forma a garantir um ambiente de 

trabalho digno, visando o resguardo e a proteção da vida. 

A trabalhadora gestante e lactante tornou-se a responsável por buscar um 

médico de confiança, para atestar a necessidade de afastamento das funções 

insalubres, e isso gera certa insegurança para a mulher, tendo em vista que ela 

poderá optar por não apresentar nenhum atestado para seu afastamento, seja por 

receio de perder o emprego, ou por não querer parecer vulnerável, como se fosse 

incapaz de realizar seu trabalho.  

É notória a elevada taxa de desemprego no presente cenário do mercado de 

trabalho, o qual acaba por atingir mais diretamente as mulheres, sendo que nesse 

contexto não é viável impor que a mulher escolha apresentar ou não um atestado 

médico, uma vez que ela terá que escolher entre a proteção de sua vida e de seu 

filho(a) ou de sua carreira, sopesando a decisão por pura insegurança e medo de 

apresentar o atestado médico solicitando afastamento das funções, e acabar por 

sofrer perseguição e retaliação por parte do empregador, ou até uma dispensa 

injusta. 

Quando a mulher precisa optar por sua vida profissional ou pela 

maternidade, é gerada a discriminação, perpetuando-se assim a desigualdade de 

gênero, fato este que é tão combatido pelos preceitos constitucionais. 

Outrossim, por outra ótica, há também o fato que nem todas as mulheres 

são acompanhadas por um médico, outras dependem de fila de espera nos hospitais 

públicos, o que pode acabar por se alastrar por boa parte da gestação ou lactação, 

sem receber ao menos um parecer médico.  

A legislação em análise é inconstitucional, haja vista que é oposta ao 

conceito de igualdade, colocando obstáculos que expõe a vulnerabilidade da mulher 

no mercado de trabalho, ao invés de reduzi-la, desfavorecendo a plena proteção dos 

interesses constitucionais. 



 

 

Nesse ínterim, a Convenção n.111 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT)29, promulgada no Brasil pelo Decreto n. 62.150/68, dispõe a respeito 

da discriminação em matéria de emprego e profissão, assegurando que todos, 

independente de raça, sexo, religião, possuem direito à segurança econômica e 

oportunidades iguais.  Aponta ainda, que a discriminação no âmbito trabalhista é 

uma violação dos direitos humanos previstos na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, dispondo o art. 5º30 que não são considerados atos discriminatórios as 

medidas que resguardem as necessidades particulares das pessoas que precisam 

de assistência especial, vejamos: 

 
Art. 5 — 1. As medidas especiais de proteção ou de assistência previstas 
em outras convenções ou recomendações adotadas pela Conferência 
Internacional do Trabalho não são consideradas como discriminação. 
2. Qualquer Membro pode, depois de consultadas as organizações 
representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, 
definir como não discriminatórias quaisquer outras medidas especiais que 
tenham por fim salvaguardar as necessidades particulares de pessoas em 
relação às quais a atribuição de uma proteção ou assistência especial seja, 
de uma maneira geral, reconhecida como necessária, por motivos tais como 
o sexo, a invalidez, os encargos de família ou o nível social ou cultural. 
 

Nesse mesmo entendimento, Sergio Pinto Martins31, complementa que: 

 
A empregada terá direito a ser transferida para outra função, em razão das 
suas condições de saúde. Quando retornar ao trabalho terá direito a voltar à 
função de origem. Trata-se de hipótese de modificações das condições de 
trabalho da empregada autorizada pela lei, pelo motivo das condições de 

saúde da trabalhadora, como, por exemplo, a gravidez de risco. 
 

Nesse seguimento, pelos argumentos expostos resta nítida presença de 

inúmeras discriminações no art. 394-A da CLT, sendo que Carlos Henrique Bezerra 

Leite32 descreve com perfeição todas elas: 

 
Como se vê, esse novel art. 394-A e seus parágrafos da CLT revela dupla 
discriminação inconcebível no Estado Democrático de Direito: uma contra a 
mulher gestante ou lactante; outra contra o nascituro ou a criança. Ora, as 
normas de proteção ao trabalho da mulher são normas que visam, 
sobretudo, à igualdade material, de modo que a regra em apreço mostra-se 
em conflito com os princípios da vedação à discriminação e ao preconceito 
(CF, art. 3º, IV), da redução das desigualdades sociais (CF, art. 3º, III), da 
progressividade e da vedação ao retrocesso (CF, art. 7º) etc. Além disso, 
viola o art. 227 da CF, na medida que olvida o dever do Estado, de Família 

                                                           
29 BRASIL. Decreto nº 62.150. Conferência Internacional do Trabalho. Diário Oficial da União, 
Brasília em 16 de janeiro de 1968. 
30 Ibid. Art. 5º 
31 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 28ª Edição. São Paulo: Atlas, 2012. p. 633. 
32 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. Ed. 9ª. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. p. 690. 



 

 

e da Sociedade para assegurar, com absoluta prioridade, os direitos 
fundamentais das crianças, dentre eles o direito à vida, à saúde, à 
dignidade, ao respeito etc.  
 

A mulher na pretensão de manter seu emprego em médio prazo, acaba 

submetendo-se aos fatores de perigo trazidos com a insalubridade, deixando de 

apresentar atestado médico, atitude esta que pode gerar consequências, seja a 

curto, médio ou longo prazo, podendo ocasionar até um aborto espontâneo. 

Para solucionar a demanda, a prioridade é que o empregador elimine ou 

neutralize a insalubridade para a parte vulnerável, por meio da remoção da mulher 

gestante e lactante do local insalubre, realocando-a em outro setor ou função, onde 

não haja presença de agentes insalubres. 

Urge, ainda, quando a realocação da trabalhadora for impossível, caberá a 

percepção do auxílio-maternidade, incumbindo ônus ao INSS, mediante 

compensação mensal do empregador, a respeito do período “extra”, conforme 

pontuam brilhantemente os doutrinadores Maurício Godinho Delgado e Gabriela 

Neves Delgado, nos comentários à Reforma Trabalhista33. 

Expõe com excelência a Ministra Rosa Weber em seu voto, acerca de uma 

pesquisa realizada por um Professor de Medicina da USP, sugestão semelhante à 

dos doutrinadores acima nominados: 

 
Nesse contexto, avaliado pelo empregador o risco para a saúde e 
segurança da gestante, concepto, lactante e lactente e identificada a 
presença do agente de risco, no caso de não poder ser eliminado, o 
pesquisador sugere 3 ações possíveis:  
i) ajuste das condições de trabalho;  
ii) trabalho alternativo adequado nos mesmos termos e condições;  
iii) afastamento da trabalhadora com licença remunerada durante o tempo 
necessário à proteção da segurança e saúde da gestante e do seu filho.34 
 

Pelo exposto, nota-se que a maternidade possui sua função social, a qual 

deverá ser resguardada, não podendo ser alvo de discriminação, principalmente no 

ambiente laboral, sendo que deverão ser asseguradas as premissas de igualdade 

entre os sexos, a segurança nas condições de trabalho e a salvaguarda da função 

de reprodução, de modo que todas as medidas para proteção da vida da gestante e 

lactante, bem como do recém-nascido ou nascituro, não podem ensejar prejuízos à 

área profissional das trabalhadoras gestantes e lactantes. 

                                                           
33 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: 

com os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2018. 
34 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.938. Supremo Tribunal Federal. 2019. Item 85. 

p. 50. 



 

 

Além dos direitos que envolvem a vida profissional da mulher gestante e 

lactante, se faz necessária a proteção da vida, da segurança, da maternidade e da 

infância para garantir a aplicação constitucional das premissas fundamentais da 

Carta Magna. 

 

 

2.4 DA PROTEÇÃO DA MULHER GESTANTE E LACTANTE E DA INFÂNCIA 

 

As condições especiais da mulher gestante e lactante ocorrem em face dos 

riscos que envolvem os momentos gestacional e puerperal, os quais ensejam que 

hajam cuidados direcionados, visando intensificar a proteção da saúde e segurança 

da mulher, assim como da infância. 

A legislação impugnada na ação direta de inconstitucionalidade nº 5938 do 

Supremo Tribunal Federal acabou por gerar o retrocesso social, tendo em vista que 

a redação antiga do art. 394-A35 da CLT já previa o direito ao afastamento da 

gestante e lactante do exercício das funções que mantinham contato com agentes 

insalubres.  

As consequências advindas com a alteração do artigo ocasionam a violação 

do direito fundamental de redução dos riscos intrínsecos ao trabalho, considerando 

que consente com a exposição da trabalhadora gestante e lactante ao contato com 

agentes insalubres, sejam eles, físicos, biológicos ou químicos.  

A referida concessão ensejada pelo legislador abre brecha para possíveis 

danos futuros à saúde do feto, haja vista que não há como prever os efeitos da 

exposição à insalubridade por esses seres tão frágeis, da mesma forma, podem 

ocasionar danos ao recém-nascido, levando em consideração que a mãe lactante 

mantém contato direto com os agentes nocivos. 

Destarte, a prioridade precisa ser a salvaguarda dos direitos dos indivíduos 

que estão em hipossuficiência, requerendo por parte do Estado maior fiscalização, a 

fim de garantir a aplicação dos preceitos fundamentais constitucionais. 

A saúde da trabalhadora gestante e lactante deve ser preservada, dado que 

a partir do momento que é proposta uma escolha, seja de apresentar atestado 

                                                           
35 BRASIL. Lei nº 13.287/2016. Consolidação das Leis Trabalhistas. Diário Oficial da União, Brasília 

em 11 de maio de 2016. 



 

 

médico que recomende afastamento das funções ou não, muitas mulheres que 

dependem financeiramente do percebimento do adicional de insalubridade em sua 

remuneração, acabarão por deixar de procurar um médico e continuarão expostas 

aos agentes insalubres, colocando em perigo não só sua vida, como a de seu bebê. 

A mulher possui direito em manifestar suas escolhas, e isso é louvável, 

sendo que a intervenção do Estado, com finalidade de impor escolhas prejudiciais 

àqueles que desejam constituir família, é inaceitável.  

Sobretudo deve ser promovida a aplicação do direito a proteção da mulher 

gestante e lactante, e do feto e recém-nascido, além de ser resguardada a função 

social exercida pela mulher na sociedade e na família, de maneira a promover a 

manutenção da proteção integral e do melhor interesse da criança.  

É dever fundamental de a mulher nutrir-se e cuidar-se, assim como prestar 

assistência ao nascituro, e ao recém-nascido, não sendo cauteloso fazer com que 

essas trabalhadoras necessitem ponderar suas escolhas, seja de sustentar e manter 

seu lar ou de proteger sua vida e seu descendente, colocando de forma 

irresponsável a vida deste em risco. 

O êxito da gestação e da maternidade não deve ser somente prezado pela 

mãe, e sim toda a sociedade e o Estado, tendo em vista o caráter fundamental e 

social que advém destas. 

Nesse sentido, Alice Monteiro de Barros (apud BRASIL, 2019)36 dispõe que: 

 
A maternidade tem uma função social pois dela depende a renovação das 
gerações. As medidas destinadas a proteger as mulheres em decorrência 
de gravidez ou de parto, vinculadas a um contrato de trabalho, não 
constituem discriminação, seu fundamento reside na salvaguarda da saúde 
da mulher e das futuras gerações.  
 

Complementa o Ministro Luiz Fux em seu voto, que a família é a base da 

sociedade, com proteção especial pelo Estado, e por força do direito social de 

proteção da maternidade, não deve ser admitida qualquer ingerência alheia que vise 

restringir ou condicionar o planejamento familiar.  

É evidente que a norma ora veemente rejeitada por grande parte dos 

ministros é desproporcional, por se mostrar deficiente no dever de proteção da 

                                                           
36 BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.938. Supremo Tribunal Federal. 2019. Item 85. 

p. 46. 



 

 

saúde, bem-estar, segurança, dignidade da trabalhadora em evidência, e de seu 

bebê. 

Posto todo o exposto, entende-se a importância das leis que efetivem a 

proteção da maternidade, da infância, de maneira que se torna claro o motivo que a 

norma em análise foi rechaçada pelo Ilustre Ministro Alexandre de Moraes, tendo em 

vista que a não observância dos direitos fundamentais, ocasiona no desdobramento 

de várias consequências para os envolvidos, como amplamente acima demonstrado. 

Por fim, a ação direta de inconstitucionalidade nº 5938 para declaração da 

inconstitucionalidade do art. 394-A da Consolidação das Leis Trabalhistas contou 

com nove votos a favor e um contra, e mesmo com a adversidade apresentada pelo 

Ministro Luiz Fux, a ADI foi julgada procedente, ensejando na alteração no artigo 

impugnado e consequente retorno da proteção da mulher gestante, lactante, do 

nascituro e do recém-nascido, com consequente aplicação do princípio da isonomia, 

coibição da discriminação e do retrocesso social. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A ação direta de inconstitucionalidade nº 5938 do Supremo Tribunal Federal, 

foi o mecanismo utilizado para erradicar toda e qualquer discriminação e desrespeito 

aos direitos fundamentais e sociais advindos do art. 394-A da CLT. Tendo em vista a 

real necessidade de proteção da maternidade e da infância, bem como dos direitos 

decorrentes, quais sejam a proteção da vida e da segurança, proteção do trabalho 

da mulher, a proibição ao retrocesso, entre outros. 

Ao longo do artigo foram abordados e amplamente explanados os 

fundamentos demonstrados pelos Ministros, sendo que o voto do Ministro Relator, 

Sr. Alexandre de Moraes foi magnífico, dotado de toda sensibilidade à Constituição 

Federal e observância aos direitos fundamentais da mulher gestante e lactante, 

assim como do recém-nascido e nascituro. 

Com a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, houve a 

retomada da efetiva defesa e proteção dos direitos essenciais à vida.  

A abordagem realizada na pesquisa frisou a importância do cumprimento 

efetivo dos direitos fundamentais e sociais para proteção da maternidade e da 



 

 

infância, de maneira a apontar as lesões de direitos fundamentais, sociais, da 

maternidade, da infância em caso da não observância desses preceitos. 

O ambiente de trabalho insalubre não é viável para a mulher gestante e 

lactante, e nem para o recém-nascido e nascituro, tendo em vista que, desde as 

primeiras leis voltadas para a maternidade, já fora observado tudo isso, e a mera 

ignorância disso gera o retrocesso social, discriminação e a exposição da mulher ao 

risco no mercado de trabalho. 

Para coibir tais consequências, necessário a impugnação e exclusão da 

norma inconstitucional do ordenamento jurídico, de modo a permitir o afastamento 

das mulheres gestantes e lactantes das funções consideradas insalubres e 

readequação das atividades, sem necessidade de apresentar atestado médico para 

confirmar os danos que poderão ser causados. Em caso de impossibilidade de 

readequação das funções, fora apontada como sugestão a antecipação da licença 

maternidade, com o consequente recebimento do auxílio maternidade junto ao INSS, 

cabendo ao empregador realizar a compensação do período extra da licença. 

Pelo presente artigo houve a demonstração do impacto causado na 

sociedade quando há a inserção de norma inconstitucional no ordenamento jurídico 

brasileiro, para tal a ferramenta utilizada para assegurar os direitos fundamentais 

constitucionais é através do controle de constitucionalidade, o qual se mostra como 

uma armadura contra as tentativas de impermeabilização do retrocesso social, bem 

como da discriminação, da violação da isonomia, entre outras violações que geram o 

rompimento dos direitos essenciais constitucionalmente previstos e garantidos. 
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