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RESUMO: O presente trabalho objetiva esboçar um pequeno momento da 
evolução da democracia no decorrer dos tempos, demonstrando com esta se 
encontra na atualidade, numa visão contemporânea do direito, perpassando pela 
chamada democracia constitucional, proposta pelo jurista Alfredo Copetti com 
premissa no garantismo de Ferrajoli, chegando a fase do governo por standards 
de Bernoit Frydman, no qual normas técnicas vêm a colaborar com a 
manutenção das benesses da proteção dos direitos da pessoa humana, 
principalmente no que se refere à empregada gestante ou lactante no ambiente 
de trabalho insalubre. O enfoque principal se dá sobre o art. 394-A da CLT, seus 
incisos e parágrafos, com redação atualizada pós reforma trabalhista, por 
intermédio da lei n° 13.467/2017, e os conflitos com a Norma Regulamentadora 
n° 15 (NR-15) baixada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, demonstrando 
uniformidade com o que preza a Constituição Federal de 1988 (CF/88), 
culminando no veto do texto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sob o n° 5398 ajuizada pela Confederação 
Nacional de Trabalhadores Metalúrgicos. A relevância temática se justifica no 
fato de que, mesmo tendo consciência que as atividades insalubres são aquelas 
que expõem os empregados e/ou empregadas a agentes nocivos à saúde, acima 
dos limites legais permitidos, normativamente, a insalubridade só é reconhecida 
quando a atividade ou operação passa a ser incluída em portaria baixada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Envoltas na leitura do art. 394-A, a 
empregada gestante ou lactante por receio de perder o emprego busca várias 
maneiras de se manter ativa no seu labor, apresentando atestado que não 
comprovam a veracidade de seu ambiente de trabalho, visto que não ocorreu 
uma visita anterior do seu “médico de confiança” ao local. A metodologia de 
pesquisa utilizada foi qualitativa e etnográfica. As hipóteses levantadas são de 
que pode o empregado reverter os dispositivos que lhe são mais prejudiciais em 
prol de conseguir se manter “estável” no emprego sem a preocupação de poder 
ser dispensado a qualquer tempo. A NR – 15 reconhecida como uma norma 
¬standard possibilita que uma mulher grávida ou lactante, hipossuficiente na 
relação empregado/empregador possua condições de se manter no emprego 
sem a preocupação de que com seu afastamento do ambiente insalubre seja 
demitida. O STF com o referido veto reconhece a prejudicial do dispositivo em 
questão conflitante com a Constituição Federal de 1988, visualizando, assim, o 
direito instrumental das mães e dos filhos e identificando que a permissividade 
do art. 394-A demonstra um retrocesso social. 
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