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A responsabilidade civil encontra 
sua premissa no dever de repa-
rar dano, prejuízo ou risco cau-

sado a alguém, sendo possível através 
do seu estudo a identificação dos fa-
tores que determinam as condições 
que uma pessoa pode ser considerada 
responsável pelo dano sofrido por ou-
tro e em que medida está obrigada a 
repará-lo.

Ainda que existam critérios esta-
belecidos em nosso direito civil para a 
distinção destes pontos característicos, 
a responsabilidade civil não é um termo 
imutável e conforme a nossa sociedade 
evolui, ocorre a sua adaptação social. 

Nestes termos, a internet é uma 
importante ferramenta para o mundo 
moderno, provendo inúmeros benefí-
cios advindos de sua agilidade e vasto 
conteúdo. Através de seus recursos é possível a instan-
tânea obtenção de informações, realização de negócios 
diversos e a integração interpessoal. 

Nitidamente trata-se de um dispositivo revolucioná-
rio da nossa comunicação, sendo necessária uma atenção 
especial à responsabilidade civil de seus usuários, uma vez 
que o mau uso deste meio pode incorrer em malefícios 
relevantes. 

Primeiramente, é necessário desmistificar a pre-
missa de que a “internet é terra de ninguém”, pelo con-
trário, através do advento do Marco Civil da Internet (Lei 
12.965/14) e dos entendimentos mais recentes dos Tribu-
nais do nosso país, a responsabilidade civil existente na 
internet respeita e obedece aos parâmetros estabeleci-
dos fora dela. Ou seja, ao analisar o dever de responder 
proveniente de um dano causado em ambiente virtual, 
devemos vigiar os padrões legais que existem no cha-
mando “mundo real”, consistindo apenas em uma adap-
tação dos termos. 

Provedores de conteúdo e de 
hospedagem na Internet e  

SUAS RESPONSABILIDADES
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Por Gabriela Alcântara

O Superior Tribunal de Justiça 
no julgamento do Recurso Especial nº 
1.021.987/RJ, definiu tipos de ativida-
de desenvolvidas na prestação de ser-
viços e disponibilização de conteúdo 
na web, sendo, desta forma, possível 
a sua tipificação e posterior análise dos 
casos em que ocorrem lesões aos di-
reitos civis.  

Temos os provedores de acesso, 
provedores de serviços e provedores 
de conteúdo, existindo em cada um 
deles pontos específicos que distin-
guem a incidência de sua responsabi-
lidade legal. 

Os provedores de acesso são 
aqueles que garantem a estrutura ne-
cessária para o acesso à rede de com-
putadores, assim como os provedores 
de conteúdo e serviços disponibilizam 

seu conteúdo em páginas eletrônicas para a aquisição 
destas informações e atividades. 

Assim, temos como início a responsabilidade do 
provedor de internet, o qual é definido pelo ordenamen-
to jurídico como responsabilidade objetiva, em razão dos 
riscos inerentes desse serviço, não só para os direitos 
personalíssimos do usuário, mas também para seu patri-
mônio, impondo ao provedor de internet o dever de se-
gurança para o serviços que presta, nos termos do artigo 
927 do Código Civil. 

Há ainda os provedores de hospedagem, os quais 
consistem em grandes fontes de busca dos conteúdos elen-
cados na web, provendo espaço em equipamento de ar-
mazenagem e servidores para divulgação destes materiais. 

As decisões dos tribunais brasileiros mostram que 
grande parte dos danos que acontecem em ambiente 
virtual advém dos provedores do conteúdo, sendo este 
abarcado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). 
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Neste sentido, não há divergências, a responsabi-
lidade do provedor de conteúdo ocorre de forma objeti-
va, independente de culpa, sendo concedido ao usuário 
(consumidor) a inversão do ônus probatório. 

De forma clássica, as principais situações que po-
dem gerar a responsabilidade legal, são falhas relacio-
nadas às compras on-line e as operações feitas em sites 
bancários. 

Neste sentido, o Tribunal do Rio de Janeiro pro-
feriu decisão extremamente relevante para defi nir a res-
ponsabilidade objetiva de grande companhia aérea que 
apresentou falha sistêmica em seu operacional eletrônico.  

A decisão do tribunal carioca foi exemplar para de-
terminar o entendimento de que o comércio eletrônico 
deve oferecer ampla segurança e confi ança ao consumi-
dor e que a pluralidade dos sujeitos envolvidos, enquan-
to instrumentos intermediários, não possui relevância 
para defi nir o dever de responder. 

Nesta mesma linha, entregas ocorridas após o pra-
zo informado e falhas bancárias advindas dos portais da 
internet também incidem no dever legal aqui discutido. 

Contudo, existe um nicho ainda mais obscuro 
dentro da responsabilidade no ambiente virtual, a qual 
se refere aos provedores de hospedagem. Posto que a 
propagação de redes sociais e sites de relacionamento 
promovem um fl uxo relevante nas ações judiciais decor-
rentes de ofensa à honra e à moral. 

Essa questão possui grande parte do entendimen-
to jurisprudencial para alinhar que não há responsabilida-
de do provedor de hospedagem pelo conteúdo ofensivo 
ou incorreto das informações, pois este não tem conheci-
mento do seu teor, exercendo atividade puramente téc-
nica e mecânica, não possuindo o poder de censura ou 
dever de controle do conteúdo gerado por terceiros, nos 
termos do artigo 18 da Lei nº 12.965/2014

Neste sentido, controle e fi scalização não é ativida-
de intrínseca do serviço, motivo pelo qual deve o usuário 
notifi car sobre eventual conteúdo ofensivo ou incorreto 
do material hospedado, sob pena das partes responde-
rem então de forma solidária com os geradores do con-
teúdo.

Após a notifi cação para retirada de conteúdo im-
próprio, parte da doutrina entende que a responsabilida-
de do provedor de hospedagem torna-se objetiva, com 
base no artigo 14 do CDC.

No entanto, o debate se infl ama quando os sites 
que hospedam conteúdo de terceiros adquirem o conhe-
cimento anterior de sua temática, ou que não conhecen-
do, negligenciam ofensa nítida à legalidade. 

Por fi m, a responsabilidade dos provedores pode 
advir da obrigação de fazer, isto porque, pode ser decidi-
do em juízo a extinção de informações danosas que são 
disponibilizadas nestes portais e, ainda, o provimento de 
dados que auxiliem na busca de identidade de usuários 
que cometem ato ilícito. 

 Contudo, a incidência do Código de Defesa do 
Consumidor ainda não é absoluta nestes casos, devendo 
ser analisados em suas especifi cidades. 

Baseado nos acontecimentos jurídicos recentes 
do país, deve se ter cada vez mais prudência na hora de 
utilizar os espaços virtuais, seja enquanto fornecedor de 
conteúdo e serviços, ou apenas no uso ordinário de suas 
funções, isto porque permanece o dever de responder 
civilmente pelos ilícitos cometidos no outro lado da tela. 



Veja o vídeo 
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Qual ICMS deve ser excluído da 
Base de Cálculo do Pis e da Cofi ns
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Muito se questiona ainda sobre 
qual ICMS deve ser excluído 
da base de cálculo do Pis e da 

Cofi ns, se exclui-se o ICMS das notas 
fi scais ou o ICMS recolhido, conforme 
entendimento exarado pela Receita 
Federal do Brasil na Solução de Con-
sulta Interna nº 13.

Inicialmente, importante desta-
car que, os embargos apresentados 
pela União, em minha opinião, não 
fazem o menor sentido no que tange 

a qual ICMS deve ser excluído, isso 
porque, em sede de embargos de-
claratórios, não cabe esclarecimentos 
sobre aquilo que não foi objeto de 
discussão no processo.

No que diz respeito à solução 
de consulta interna nº 13, é patente 
que seu enunciado desatende de for-
ma clara e cristalina a decisão do Su-
premo Tribunal Federal, que deixou 
evidenciado qual o ICMS que deve 
ser excluído da base de cálculo do Pis 
e da Cofi ns.

Em 2008 a Fazenda não trazia 
esse tema no processo, e passou a 
tratar dessa matéria somente a partir 
de 2015. No processo de repercussão 
geral a Fazenda não questiona qual o 
ICMS a ser deduzido e não pode ago-
ra inovar em um processo que já foi 
proferida decisão em última instância, 
isto porque, como a questão do ICMS 
a ser deduzido NUNCA constou no 
processo, não pode agora ser levan-
tada tal situação sob pena de cercea-
mento do direito de defesa, visto que 
esse novo fato em processo já deci-
dido poderia em tese, prejudicar os 
contribuintes.

É notório que os embargos 
de declaração opostos pela Fazenda 
não possuem fundamentos jurídicos 
quanto ao ICMS a ser excluído, isto 
porque não cabe em sede de embar-
gos declaratórios para suscitar ques-
tão que jamais foi levantada.

Por Luis Alexandre Oliveira Castelo

Por derradeiro, e no mesmo 
sentido de nosso entendimento, o RE 
370.218/SC trouxe a questão de qual 
ICMS deveria ser excluído, de modo 
que o Ministro Marco Aurélio deixou 
claro que os argumentos trazidos pela 
Fazenda tinham o condão de rediscu-
tir a matéria mediante uma inovação. 
Ora, é patente que não há como se 
esclarecer algo que não faz parte do 
processo. Logo, não há o que se falar 
em omissão, contradição ou obscuri-
dade na decisão proferida pelo Su-
premo Tribunal Federal.

Ainda nesse sentido, os demais 
Ministros acompanharam o voto do 
Marco Aurélio, logo, a decisão é mui-
to clara, não havendo o que se discu-
tir, portanto, o ICMS a ser excluído da 
base de cálculo do Pis e da Cofi ns, é 
o ICMS destacado na nota fi scal.

Posto isto, resta patente que 
a solução de consulta interna nº 13 
não faz nenhum sentido e tem como 
objetivo apenas postergar o aprovei-
tamento de créditos por parte dos 
contribuintes, o que até o momento 
não vem dando muito certo, pois STF 
é categórico ao afi rmar que o ICMS a 
ser excluído é das notas fi scais.



Veja o vídeo 
desta matéria
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Com o advento da Portaria PGFN 
n.º 33, de 08 de fevereiro de 2018, 
a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional veiculou novas regras relativas à 
sistemática de inscrição e cobrança da dí-
vida ativa da União, possibilitando, inclu-
sive, o protocolo de Pedido de Revisão de 
Dívida Inscrita (PRDI) e Oferta Antecipa-
da de Garantia em Execução Fiscal, que 
poderão ser acessados pelo contribuinte 
através da própria plataforma digital da 
PGFN, o REGULARIZE.

Em verdade, a referida portaria é 
fruto da Lei n.º 13.606/18, que acabou 
por trazer relevantes, porém controversas, 
alterações na atividade do Fisco em busca 
da satisfação do crédito tributário. Com 
efeito, a Lei n.º 13.606/18 introduziu, en-
tre outros, os artigos 20-B e 20-C na Lei 
n.º 10.552/2002, os quais são regulamen-
tados pela Portaria PGFN n.º 33/2018.

A supramencionada legislação já 
é objeto de diversos questionamentos 
judiciais, incluindo Ações Diretas de In-
constitucionalidade, na medida em que 
muitas de suas disposições revelam-se 
no mínimo polêmicas, para não dizer ile-
gais. Exemplo disso é que possibilita o 
bloqueio de bens de contribuintes que 
possuam débitos de natureza federal por 
ato administrativo, sem a necessidade de 
autorização judicial.

Controvérsias a parte, fato é que 
a Portaria PGFN n.º 33/2018 está em ple-
no vigor e, como já mencionado, trouxe a 
previsão de signifi cativos procedimentos 
e disposições que devem ser observados 
com o rigor necessário pelo contribuinte.

A normativa inicia trazendo o 
que a PGFN convencionou chamar de 
“controle de legalidade dos créditos da 
União”, que consiste na análise, pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
dos requisitos de certeza, liquidez e exigi-
bilidade dos débitos encaminhados para 
inscrição em dívida ativa.

Interessante mencionar que, no 
exercício do aludido controle de legalida-
de, a PGFN homenageia o entendimento 
sedimentado pelos tribunais superiores, 
pelo que prevê expressamente que não 
serão objeto de inscrição em dívida ati-
va os débitos fundados em matéria sobre 
a qual exista jurisprudência consolidada 
favorável ao contribuinte no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça e até mesmo do CARF.

A par disso, após a inscrição em dí-
vida ativa, o devedor será notifi cado para 
pagar ou parcelar o débito, em cinco dias, 
ou ainda, de acordo com o novo regra-
mento instituído pela Portaria 33/2018, 
no prazo de trinta dias, apresentar Pedido 
de Revisão de Dívida Ativa Inscrita (PRDI) 
ou ofertar antecipadamente garantia em 
execução fi scal.

A revisão de dívida inscrita possi-
bilita ao contribuinte requerer a reanálise 
da situação dos débitos inscritos em dívi-
da ativa da União, podendo ser alegada 
qualquer causa de extinção ou suspensão 
do crédito tributário, ocorridas antes ou 
após a inscrição, bem como alegação de 
pagamento, parcelamento, suspensão de 
exigibilidade por decisão judicial, com-
pensação, retifi cação da declaração, pre-
enchimento da declaração com erro, vício 
formal na constituição do crédito, deca-
dência ou prescrição, quando ocorridos 
em momento anterior à inscrição.

Se o contribuinte requerer o pedi-
do de revisão de dívida inscrita dentro do 
prazo de trinta dias da notifi cação de pri-
meira cobrança encaminhada pela PGFN, 

enquanto o Procurador analisa o requeri-
mento será suspensa as práticas dos atos 
de cobrança extrajudicial, tais como o 
protesto extrajudicial, restrições de ban-
cos públicos e averbação pré-executória.

Caso o pedido de revisão seja de-
ferido, a inscrição será, conforme o caso, 
cancelada, retifi cada, ou suspensa a exi-
gibilidade do débito e, se indeferido o 
pedido, os atos de cobrança terão nor-
mal prosseguimento e será franqueado 
ao contribuinte o direito de recorrer no 
prazo de dez dias, contudo o recurso não 
terá efeito suspensivo.

Outrossim, o devedor também 
poderá antecipar a oferta de garantia em 
execução fi scal, podendo ser apresenta-
dos para fi ns de garantia, entre outros, 
depósito em dinheiro, seguro-garantia, 
carta de fi ança bancária, bens imóveis, 
veículos e quaisquer outros bens e direi-
tos passíveis de penhora e sujeitos a re-
gistro público.

No caso da oferta antecipada de 
garantia, embora não tenha o potencial 
de suspender a exigibilidade do crédito 
tributário, caso seja aceita, igualmente 
haverá a suspensão dos atos de cobran-
ça, além de viabilizar a emissão imediata 
da certidão de regularidade fi scal em fa-
vor do contribuinte, desde que o valor do 
bem ofertado seja sufi ciente para garan-
tia integral dos débitos garantidos acres-
cidos de juros, multas e demais encargos 
exigidos.

De modo geral, feitas as devidas 
ressalvas quanto à indisponibilidade uni-
lateral de bens, que se revela absoluta-
mente ilegal, a regulamentação realizada 
pela Portaria PGFN n.º 33/2018, ao disci-
plinar o pedido de revisão de dívida e an-
tecipação de garantia, certamente trouxe 
novos ares ao procedimento de cobrança 
dos tributos federais, sendo importante 
sua observação pelo contribuinte.

Por  Thiago Sanchez Thomaz

ATENÇÃO
ao novo procedimento de cobrança de 

débitos federais - Portaria PGFN n.º 33/2018
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Como todos nós sabemos, o Brasil a partir de se-
tembro de 2014 mergulhou na sua mais profunda, 
longa e cruel recessão econômica, política e moral 

que se tem registro na história, levando dezenas de milha-
res de empresas a falência, ou mesmo recorrerem ao au-
xílio da recuperação judicial, jogando mais de 14 milhões 
de desempregados em busca de uma nova oportunidade 
que tarda a chegar, pois, se somarmos os PIB´s dessa dé-
cada, teremos uma mediana de aproximadamente 0,5 % 
de crescimento, ou seja, mais uma década perdida.

As eleições trouxeram um pouco de alento aos 
agentes econômicos, prometendo uma guinada liberal 
na nossa economia, anunciando reformas estruturantes a 
fi m de fazer a “roda girar” novamente, mas infelizmente 
após 5 meses de governo ainda estamos assistindo 
passivamente o milagre acontecer, acreditando que 
somente a reforma da previdência será capaz de estimular 
a economia novamente para que os empregos apareçam. 
Pois acredito que essa premissa (embora a reforma da 
previdência seja imprescindível para o Brasil), ela isolada 
não será capaz de tal proeza, será necessário todo um 
conjunto para que isso possa ocorrer, e mais importante 
do que a reforma da previdência, será a reforma tributária, 
pois é necessário tirar o “peso do Estado“ das costas de 
quem quer investir e empreender, pois a carga tributária 
no nosso país beira ao confi sco. 

Tiradentes foi enforcado por protestar contra o 
“quinto dos infernos”, pois bem, nós estamos quase no 
“meio do inferno“ e a classe empresarial, os sindicatos 
as federações e confederações nada fazem a não ser 
reclamar, e pouco se faz para pressionar o governo a dizer 
“basta, não aguentamos mais tantos impostos e tanta 

burocracia para pagá-los” são dezenas de portarias todos 
os dias mudando as regras, um emaranhado de siglas, 
PIS, COFINS, CSLL, IPI, ICMS, IR, IPTU, IPVA, ITR, INCRA, 
ISS etc... que é quase impossível administrar tudo isso, 
somente as grandes corporações com um enorme efetivo 
conseguem. As micros, pequenas e médias empresas 
fi cam reféns dessa situação, quando não, reféns dos 
fi scais e da frieza dos servidores das receitas Federal e 
Estaduais principalmente. 

Pois bem, o Governo volta e meia lança programas 
de refi nanciamento das dívidas tributárias (REFIS e 
PEP´S) a fi m de aumentar a sua arrecadação com o 
recebimento dos impostos atrasados. Já foram feitos 
vários refi nanciamento, mas na sua maioria não consegue 
atingir o seu objetivo maior por uma simples razão. 

Enquanto não se fi zer uma reforma tributária 
decente, em que se amplie a base de arrecadação, 
diminuindo as alíquotas, simplifi cando o número de 
tributos e criando outros que abranjam toda a cadeia 
produtiva de nada vai adiantar esses refi nanciamentos, 
pois ao contrário de que muitos burocratas do governo 
e da receita pensam e alardeiam aos quatro ventos, esse 
tipo de programa realmente deveria acabar, desde que as 
empresas tivessem um cenário econômico salutar e que 
não tivessem uma carga desse tamanho para carregar nas 
costas. Além do mais, os burocratas insistem em dizer 
que esse tipo de programa é um desestímulo a quem 
paga seus impostos em dia, e que a maioria das empresas 
só aderem a esses programas no intuito de obterem as 
CND´S e depois voltam a fi car inadimplentes, e que esses 
programas são uma farra para empresários desonestos. 

OS REFINANCIAMENTOS TRIBUTÁRIOS E A
CRISE ECONÔMICA

OPINIÃO EMPRESARIAL
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Por Jose Antonio Pauleschi 
Sócio - DAGAN Indústria e Comércio 
de Produtos Siderúrgicos Ltda.

Pois bem, a Receita Federal tem condições de 
identifi car as empresas que usam desses artifícios e as 
que não usam. Não é interessante para nenhuma empresa 
deixar de pagar os tributos (aqui falo das empresas 
honestas) pois os encargos incidentes em cima do 
imposto não recolhido são astronômicos, e, se ela já se 
encontra em situação difícil em recolher os impostos do 
mês pelo valor original, como ela vai conseguir recolher 
os atrasados, acrescidos de multas confi scatórias, juros 
altos, mais honorários advocatícios? simplesmente se 
torna impagável. 

Para dirimir essa questão, sugeriria aos técnicos 
da Receita, junto com o congresso que elaborassem um 
verdadeiro programa de refi nanciamento tributário, em 
que a Receita cobraria os valores históricos, acrescidos 
somente de juros da taxa Selic com prazos alongados, 
sinalizando que seria o ÚLTIMO PROGRAMA NESSES 
MOLDES. E, para as empresas que estão recolhendo os 
impostos em dia, seria adotado uma espécie de “bônus 
por adimplência“ prestigiando e incentivando que elas 
continuassem a recolher os impostos pontualmente, 
esse bônus seria usado com os recursos obtidos 
pelo recebimento dos impostos do programa de 
refi nanciamento.

A dívida ativa da UNIÃO passa de R$ 1 trilhão, 
muito desse dinheiro refere-se a empresas que já 
quebraram, então porque não tentar salvar as que 
ainda “respiram“ com isso (sem desembolsar nenhum 
centavo)? O governo daria uma injeção na economia, 
tentando recuperar essas empresas para que elas possam 
voltar a produzir mais e contratar mais empregados. Essa 
medida mais a liberação do crédito junto aos bancos para 
as micros, pequenas e médias empresas, que hoje por 
vários motivos não conseguem crédito junto aos bancos 
ofi ciais, daria um enorme impulso à economia.

Mas o que estamos assistindo é justamente o 
contrário de tudo isso. Empreender no Brasil virou 
risco de cadeia, pois mesmo você declarando todos 
os impostos corretamente e não conseguindo pagá-
los no dia, os Estados (aqui no caso do ICMS em São 
Paulo) estão protestando essas guias e ainda por cima, 
o empresário está sujeito a responder por CRIME 
TRIBUTÁRIO. Não estamos falando de fraudadores ou 
sonegadores contumazes, estamos falando de empresas 
que acreditaram num país, fi zeram seus investimentos 
e viram suas fi nanças nos últimos 3 anos entrarem em 
colapso devido à terrível crise econômica que nos 
abateu, portanto, hoje, empreender no Brasil virou risco 
de morte pois a qualquer momento você poderá estar 
dividindo cela com homicidas, assaltantes e trafi cantes, 
pois nós empresários também estamos sendo tratados 
como delinquentes. 

O Governo ao invés de ser o fomentador dos 
negócios, está simplesmente agindo como “coveiro“, 
pois ao protestar um título de ICMS ele negativa a 
empresa, que não mais conseguirá obter empréstimos 
em bancos, participar de licitações ou mesmo vender a 

empresas privadas que possuem sistema de compliance, 
ou seja, está dizendo para aquela empresa que seu fi m 
está próximo. Sem obter recursos será impossível manter 
a empresa funcionando ou seja o governo além de não 
receber os impostos do mês também não receberá os 
impostos atrasados, pois a essa empresa resta apenas 
liquidar o que sobrou e mais desempregados engordarão 
as fi las no centro da cidade.

É imperativo que a sociedade civil organizada 
através da OAB, FIESP, SINDICATOS DE CATEGORIAS 
e EMPRESÁRIOS se unam para que seja aprovada 
uma reforma tributária urgente e que esse modelo de 
refi nanciamento seja aprovado o mais breve possível, 
com uma economia organizada, com um mercado 
saudável, será possível depois implantar um controle 
mais rigoroso na cobrança de impostos, mas nesse 
momento por qual passa nosso país, a regra número 
um seria salvas as empresas, principalmente as micros, 
pequenas e médias, pois é nessa categoria que estão 
concentrados o maior número de empregados, não será “ 
matando as empresas e prendendo os empresários “ que 
nós atingiremos o objetivo de reduzir esse astronômico 
número de desempregados que assola nosso pais. 

Como empresário há 30 anos e um otimista 
incorrigível, ainda acredito no Brasil, pois não quero 
mudar de país, mas sim que meu país mude, para que 
possamos continuar a gerar riqueza e renda para o bem 
do nosso país.

Veja o vídeo 
desta matéria

OPINIÃO EMPRESARIAL
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Grávidas e Lactantes em atividades Insalubres

As alterações do texto da Consolidação 
da Leis do Trabalho, inseridas pela Lei nº 
13.467/2017, trouxe uma questão polê-

mica, como a nova redação do artigo 394-A da 
CLT, inciso II e III, que versam sobre a permis-
são do trabalho das trabalhadoras grávidas e 
lactantes em atividades insalubres.

Com as inovações no texto da lei, o 
afastamento da gestante com exceção de ati-
vidades insalubres de grau máximo fi ca condi-
cionado à apresentação de atestado médico, 
senão vejamos: 

Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, 
nesta incluído o valor do adicional de insalu-
bridade, 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 
confi ança da mulher, que recomende o afasta-
mento durante a gestação; (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017) (Vide ADIN 5938) 

III - atividades consideradas insalubres em 
qualquer grau, quando apresentar atestado 
de saúde, emitido por médico de confi ança 
da mulher, que recomende o afastamento du-
rante a lactação. (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017) (Vide ADIN 5938) 

§ 1o (VETADO) (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

§ 2º O exercício de atividades e operações 
insalubres em grau médio ou mínimo, pela 
gestante, somente será permitido quando 
ela, voluntariamente, apresentar atestado de 
saúde, emitido por médico de sua confi ança, 
do sistema privado ou público de saúde, que 
autorize a sua permanência no exercício de 
suas atividades. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 808, de 2017) 

§ 3º A empregada lactante será afastada de 
atividades e operações consideradas insa-
lubres em qualquer grau quando apresentar 
atestado de saúde emitido por médico de 
sua confi ança, do sistema privado ou público 
de saúde, que recomende o afastamento du-
rante a lactação. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 808, de 2017)

Assim, grávidas ou lactantes, que antes 
não poderiam desempenhar atividades insa-
lubres no trabalho, agora precisam apresentar 
apenas um atestado emitido por um médico de 
sua confi ança para que possam ser afastadas do 
desempenho dessas atividades a depender do 
grau de insalubridade.

Como se observa, o Estado com essa 
nova disposição, realiza uma espécie de terceiri-
zação da proteção às trabalhadoras gestantes e 
lactantes para um profi ssional da saúde. 

Além disso, a aplicabilidade do artigo 
394-A da CLT contraria estudos da área da saú-
de, no sentido de que o trabalho em ambiente 
insalubre é prejudicial não só às trabalhadoras 
em qualquer situação, mas principalmente às 
gestantes e lactantes, ao feto e à criança em 
fase de amamentação, sendo correta a proibi-
ção do trabalho da gestante e da lactante em 
atividades ou locais insalubres. 

Ademais, as classifi cações de insalu-
bridade se limitam a dizer que o afastamento 
ocorre nas situações em que o grau de risco é 
médio ou mínimo, todavia, esta classifi cação 
contida na Norma Regulamentadora nº 15, em 
que há uma divisão por percentagem desses 
níveis de insalubridade, não observa as espe-
cifi cidades dos riscos inerentes ao trabalho da 
mulher grávida em ambiente insalubre. 

Observa-se que os critérios de insalu-
bridade determinados pelo Ministério do Tra-
balho, não parecem sensíveis à condição espe-
cial da gestante da lactante.

Da leitura do artigo 7 º, inciso XX e XXII 
da Constituição Federal, dos direitos das traba-
lhadoras, ressalta-se da necessidade do Estado, 
por meio de edição de leis e normas, de prote-
ger o trabalho da mulher e também de buscar 
a redução dos riscos inerentes ao trabalho que, 
por sua natureza, é penoso e insalubre.

Entretanto, com a nova redação do arti-
go 394-A da CLT, o Estado deixa de tutelar, em 
certas hipóteses, o direito das grávidas e lac-
tantes à uma gravidez digna, bem como coloca 
em risco a saúde ou até mesmo a vida do feto.

Neste sentido, a Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores Metalúrgicos ajuizou no 
Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5938 para que seja 
declarada a inconstitucionalidade contidas nos 
incisos II e III do artigo 394- A da CLT, que admi-
tiam a possibilidade de trabalhadoras grávidas 
e lactantes desempenharem atividades insalu-
bres em algumas hipóteses. 

Na sessão de julgamento em 
29/05/2019, o plenário do STF, julgou proce-
dente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
ADI 5938 - artigo 394-A da CLT. O entendimen-
to da maioria dos ministros, é de que a norma 
está em desacordo com diversos direitos con-
sagrados na Constituição Federal e deles de-
rivados, entre eles a proteção à maternidade, 
o direito a licença maternidade e a segurança 
no emprego assegurada à gestante, além de 
normas de saúde, higiene e segurança. Sob 
essa ótica, a proteção da mulher grávida ou da 
lactante em relação ao trabalho insalubre carac-
teriza-se como direito social protetivo tanto da 
mulher quanto da criança.

Cumpre ressaltar, o voto da Ministra 
Rosa Weber, que afi rmou o valor da maternida-
de para trabalhadora, como sendo um período 
de maior vulnerabilidade devido as contingên-
cias próprias de conciliação dos projetos de 
vida pessoal, familiar e laboral. Dessa forma, os 
direitos fundamentais do trabalhador elenca-
dos no artigo 7º “impõe limites a liberdade de 
organização e administração do empregador 
de forma a concretizar, para a empregada mãe, 
merecida segurança do exercício do direito ao 
equilíbrio entre o trabalho e família”. A altera-
ção promovida pela Reforma Trabalhista, con-
clui a ministra, implicou “ inegável retrocesso 
social.” 

Isto posto, conclui-se que a expressão 
“quando apresentar atestado de saúde, emiti-
do por médico de confi ança da mulher”, conti-
da nos incisos II e III do artigo 394-A da Conso-
lidação da Leis do Trabalho, afrontava proteção 
constitucional à maternidade e à criança, vez 
que foi transferido o dever de proteção à saúde 
da trabalhadora e o recém-nascido a um ates-
tado médico emitido por profi ssional de saúde.

Além do mais, a declaração de inconsti-
tucionalidade da previsão legal, visa resguarda 
a vida do feto, bem como evitar crescente nú-
meros de ações trabalhistas, sob alegação de 
exposição da trabalhadora e o feto em ambien-
te insalubre.

Por outro lado, no contexto socioe-
conômico, a permissão legal das mulheres 
grávidas e lactantes em atividades insalubres, 
trazia a possibilidade de que muitas mulheres 
vulneráveis economicamente poderiam ser es-
timuladas a trabalhar em condições insalubres 
para receber o adicional de insalubridade com 
objetivo complementar a renda familiar e cobrir 
os custos da maternidade.

Diante do exposto, observa-se que 
alguns pontos da reforma trabalhista, infl uen-
ciadas por agentes econômicos, imprimiram 
a ideia de que uma legislação conhecida por 
consolidar direitos sociais era ultrapassada e 
defasada, sendo que a alternativa para resolver 
as questões problemáticas das relações de tra-
balho, implicaria necessariamente em abrir mão 
de direitos conquistados, afi m de gerar empre-
gos a qualquer custo.


