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RESUMO

O presente trabalho pretende analisar as controvérsias emergidas ao mundo jurídico decorrentes da vigência da Lei 12.997, de 18.06.2014, que 
considerou perigosa a atividade do trabalhador em motocicleta. Esta lei retornou ao mundo jurídico a antiga discussão da possibilidade ou não de 
cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar se a percepção simultânea dos 
adicionais mencionados viola a regra do § 2º do artigo 193 da Consolidação das Leis Trabalhistas-CLT. O caput do artigo 193 da CLT determina que 
são 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 determinadas situações. 
Para o trabalho perigoso, o trabalhador tem direito a adicional de 30% sobre o salário base. Já o artigo 192 da CLT determina que 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%, 20% e 10% do salário-mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. A lei trabalhista proíbe a 
cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Esta negação é fundada na tese que considera a existência de possível violação ao 
que dita o § 2º do artigo 193 da CLT, porém não se pode desconsiderar a regra do artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna de 1988, que determina 
que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. A Carta Magna não proibiu a cumulação dos adicionais objetos deste estudo. 
Salienta-se que a expressão “ou” é simplesmente conjunção coordenativa que serve para ligar palavras ou orações. A de se defender que não 
pode o trabalhador ser obrigado a optar por um dos adicionais, quando seu trabalho o submete a situação insalubre e perigosa ao mesmo tempo, 
pois, a escolha de um significa renuncia ao direito da proteção dos riscos de sua saúde ou da preservação de sua vida. Não é razoável e agride a 
dignidade do trabalhador submeter este à escolha de qual situação é menos gravosa à sua vida. O que você prefere? Receber pelo risco de morrer 
ou ser remunerado pelo risco de adquirir doenças, muitas vezes irreversíveis? Não, isto não é admissível, pois, agride literalmente princípios 
constitucionais e do direito do trabalho sujeitando o trabalhador a manifesto desequilíbrio e desvantagens na relação de emprego, comprometida 
que fica, em rigor, a equivalência das prestações dos sujeitos contratantes. Os julgados modernos vêm manifestando o entendimentoacerca do 
efeito paralisante das normas internas em descompasso com os tratados internacionais de direitos humanos. Para tanto, a jurisprudência faz uso 
do controle de convencibilidade e das normas de direito social no intuito de averiguar a compatibilidade das normas integrantes do ordenamento 
jurídico pátrio com as Convenções 148 e 155 da Organização Internacional do Trabalho, vez que referidas normas, retificadas pelo Brasil, por 
igual, não proíbe a cumulação dos adicionais em estudo. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa deste tema foi quantitativa, 
e os dados foram coletados a aprtir de pesquisa bibliográfica, documental, pura e quantitativa. Conclui-se com este estudo que é plenamente 
possível a cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade; que o disposto no artigo 7º, XXIII da Constituição vigente deve prevalecer 
ao que está determinado no § 2º, do art. 193 da CLT, que as normas internacionais já retificadas pelo Brasil devem ser respeitadas e cumpridas, 
ressaltando, ainda, que a Dignidade da Pessoa Humana deva ser respeitada com uma interpretação ampla, e não restritiva, a exemplo do direito 
alemão.
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