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Prezados (as) Senhores (as), 
 

Para conhecimento, reproduzimos informações de diversas fontes, referentes à área de 
Segurança, Saúde e Medicina no Trabalho. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

16/12/2015 
 
 

               ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
       (BASE DE CÁLCULO) 

 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. 

1. O Tribunal Regional concluiu que enquanto o legislador e/ou norma coletiva não 
definir a base de incidência do adicional de insalubridade, o cálculo da parcela deve ser 
realizado sobre o salário-mínimo nacional. 

2. O Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 30/04/2008, julgando o 
Recurso Extraordinário nº 565.714/SP, entendeu que a vinculação do adicional de 
insalubridade ao salário mínimo ofende o artigo 7º, IV, da Constituição Federal. Na ocasião, 
aprovou o texto do enunciado da Súmula Vinculante nº 04, conforme o qual "Salvo nos 
casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de 
base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 
decisão judicial". 

3. Em face do efeito vinculante, o Tribunal Pleno desta Corte Superior, apreciando 
Incidente de Uniformização da Jurisprudência, aprovou a nova redação do enunciado da 
Súmula nº 228, a saber: "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. A partir de 
09.05.2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o 
adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso 
fixado em instrumento coletivo". 

4. Todavia, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a 
Medida Cautelar na Reclamação Constitucional nº 6266, ajuizada pela Confederação 
Nacional da Indústria - CNI, deferiu liminar para suspender a aplicação do enunciado da 
Súmula nº 228 do Tribunal Superior do Trabalho, na parte que em que permite a utilização 
do salário básico para o cálculo do adicional de insalubridade. Dessa forma, embora tenha 
sido reconhecida a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador da 
base de cálculo do adicional de insalubridade, a Suprema Corte veda estabelecer, 
judicialmente, novos parâmetros para a base de cálculo da parcela. 

5. A jurisprudência atual e iterativa deste Tribunal superior tem entendido que, em 
regra, o salário mínimo deve ser adotado como base de cálculo do adicional de 
insalubridade, salvo se a lei ou norma coletiva expressamente estipular que o piso nela 
fixado será considerado como a base para a parcela, premissa não informada no acórdão 
recorrido. 

6. Portanto, a decisão proferida na origem está em consonância com a 
jurisprudência atual e iterativa do Tribunal Superior do Trabalho, conforme revelam os seus 
precedentes, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 333 e obsta o seguimento 
do Recurso de Revista, nos termos do atual artigo 896, §7º, da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

(TST - AIRR nº 1510-16.2012.5.03.0003 - 1ª Turma - Rel. Luíza Lomba - J. 16.12.2015 
- DEJT. 18.12.2015) 
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FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 16/12/2015. 

 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

29/12/2015 
 
 

EMPRESA QUE NÃO TREINA FUNCIONÁRIO PODE RESPONDER POR ACIDENTE DE 
TRABALHO 

 
Mesmo sem culpa comprovada, o empregador pode ser responsabilizado pela 

morte de funcionário em serviço se não tiver lhe fornecido o treinamento adequado para as 
tarefas a serem executadas. Assim entendeu a juíza Silene Cunha de Oliveira, da Vara do 
Trabalho Guanhães (MG), ao condenar uma empresa a pagar indenizações por danos morais 
e materiais à viúva e aos filhos menores de um motorista que morreu em acidente durante 
o horário de trabalho. 

Testemunha do acidente, um colega do trabalhador que viajava na mesma estrada 
relatou que o motorista o ultrapassou na descida da serra e que estranhou a rapidez com 
que o caminhão era conduzido. Apesar do testemunho, não foi possível concluir que o 
veículo estivesse com problemas nos freios, como alegado pelos autores. 

Para a juíza, o acidente decorre do risco inerente às atividades desenvolvidas no 
trabalho de motorista. "A marcha utilizada pelo obreiro falecido não era condizente e 
adequada às condições da via, que apresentava uma descida íngreme e com curvas 
acentuadas, o que, inclusive, pode ter ocasionado a sobrecarga no sistema dos freios e 
comprometido a sua eficácia", disse. 

Apesar disso, ela entendeu que o empregador contribuiu para o ocorrido por não ter 
promovido o treinamento do motorista e tê-lo feito trabalhar em estrada perigosa assim 
que o contratou. Desse modo, a juíza condenou o empregador a pagar indenização por 
danos morais no valor de R$ 60 mil, além de pensão mensal de R$ 1 mil aos reclamantes, da 
data do acidente até aquela em que o motorista completaria 65 anos. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a condenação, mas reduziu a 
pensão mensal a dois terços da última remuneração do funcionário, o que totaliza R$ 
666,66. O pagamento das quotas dos filhos menores também foi limitado à idade de 25 
anos, quando deverão ser revertidas em favor da viúva. 

Os demais parâmetros fixados em primeira instância foram mantidos. Com 
informações da Assessoria de Imprensa do TRT-3. 

 
FONTE: Conjur, 29/12/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

12/01/2016 
 
 

15ª TURMA: RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 
TEM DIREITO A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

  
Um trabalhador responsável pela instalação e manutenção de elevadores recorreu 

ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região depois de ver negado, na 1ª instância, seu 
pedido de adicional de periculosidade. O empregado, técnico em elevadores, realizava a 
manutenção elétrica dos elevadores, trocando fusíveis, contadores, placas eletrônicas, 
regulagem dessas placas, troca de disjuntores e de relês de sobrecarga, em equipamento 
com tensão de 220 Volts trifásica. 

A sentença fundamentou o indeferimento pelo fato de que o perito do Juízo 
constatara que o reclamante não mantinha contato com sistema elétrico de potência ou 
similar, sendo irrelevante a alegação de estar o equipamento energizado ou não. 

O processo foi distribuído para a 15ª Turma do Tribunal, cujos magistrados 
reformaram a decisão de origem e aceitaram o pedido do adicional. Segundo a relatora do 
acórdão, desembargadora Silvana Abramo Margherito Ariano, “O adicional de 
periculosidade é devido aos que trabalham na instalação ou manutenção de elevadores, 
sujeitos ao perigo da eletricidade, por se tratar de unidade consumidora de energia 
elétricaem equipamentos e instalações elétricas similares aos sistemas elétricos de 
potência, oferecendo risco equivalente, nos termos da O.J. nº 324 da SDI-1 do C. TST...” 

No seu voto, a relatora concluiu que “é devido pagamento de adicional de 
periculosidade, sob o fundamento de que, apesar de a atividade manutenção de elevadores 
não estar ligada ao Sistema Elétrico de Potência como descrita no Decreto 93.412/1986, 
ficou comprovado nos autos que estava exposto a equipamentos energizados correndo risco 
permanente.’’ 

Com isso, os magistrados da 15ª Turma do TRT da 2ª Região deram provimento ao 
recurso ordinário do reclamante, para acrescer à condenação o pagamento de adicional de 
periculosidade e seus reflexos em férias com 1/3, 13º salários e na conta vinculada do FGTS, 
além das diferenças de horas extras e reflexos por sua integração na base de cálculo. 

(Processo 0000502-43.2014.5.02.0041 / Acórdão 20150828092 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho, 12 Janeiro 2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

14/01/2016 
 

EMPRESA TEM CONDENAÇÃO AMPLIADA POR INFRINGIR NORMAS TRABALHISTAS 
 

VIVA AMBIENTAL NÃO ESTAVA FORNECENDO EPIS NEM OBEDECIA REGRAS DE 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO 

 
A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho acatou os pedidos propostos 

pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em Alagoas, em dezembro de 2015, e ampliou 
para R$ 400 mil a condenação da Viva Ambiental por submeter trabalhadores a condições 
indignas de segurança e higiene. A empresa já havia sido condenada pela 2ª Vara do 
Trabalho de Maceió, em fevereiro de 2014, devido às irregularidades. À época, a justiça 
fixou o valor da indenização em R$ 100 mil. 

De acordo com as investigações do Ministério Público do Trabalho em Alagoas 
juntamente com a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE), ficou 
constatado que a empresa não fornecia adequadamente Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI's), água potável, condições adequadas de uso dos banheiros, sem falar no 
labor, além das duas horas permitidas por lei e o não pagamento do adicional de 
insalubridade. Também foi considerada irregular a falta de planejamento do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). Por estar submetendo seus trabalhadores a um ambiente de trabalho 
indigno e oferecendo sérios riscos aos mesmos, a empresa foi condenada pelo juízo da 2ª 
Vara do Trabalho de Maceió a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil, 
reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

O MPT recorreu da decisão para o TRT da 19ª Região e obteve a majoração da 
indenização do dano moral coletivo, que foi fixado em R$ 400 mil. 

 
Das obrigações 
 
Com a condenação, a empresa está obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, Equipamento de Proteção Individual adequado ao risco, em perfeito estado 
de conservação; utilizar jornada  extra apenas em caráter excepcional e, ainda assim, 
condicionada a prévio acordo escrito entre empregado e empregador, em número não 
excedente de 02 horas diárias; fornecer água potável em todos os locais de trabalho, não 
permitindo o uso de recipientes coletivos para o consumo de água; e disponibilizar 
bebedouros de jato inclinado e guarda protetora. 

A Viva Ambiental também foi condenada a articular o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; selecionar o 
EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à atividade 
exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e ao 
conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador; continuar proporcionando aos 
membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes os meios necessários ao 
desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas 
constantes do plano de trabalho; submeter os trabalhadores a exame médico admissional 
previamente à contratação e a exame médico periódico, além de manter a primeira via do 
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Atestado de Saúde Ocupacional arquivada no local de trabalho, à disposição da inspeção do 
trabalho. 

A empresa ainda terá que informar aos trabalhadores sobre os riscos ambientais 
que possam se originar nos locais de trabalho e terá que manter os gabinetes sanitários em 
bom estado de asseio e higiene. 
O descumprimento das obrigações pode render o pagamento de R$ 10 mil de multa. 

 
Entenda o caso 
 
O MPT/AL recebeu denúncia onde relatava que a empresa Viva Ambiental estaria 

praticando atos lesivos aos direitos dos trabalhadores, como não fornecimento de protetor 
solar, água potável e EPIs. Segundo a fiscalização realizada pela SRTE/AL, foi constatado que 
a empresa realizava prorrogação de jornada de trabalho de duas horas diárias, além de 
outras diversas irregularidades identificadas. 

Durante inspeção no estabelecimento, verificou-se que os motoristas e garis dos 
caminhões que fazem a limpeza urbana dividiam um mesmo recipiente térmico. As 
condições de trabalho na empresa eram péssimas, conforme informado por um ex-
empregado, que em depoimento ao MPT, disse que a Viva Ambiental fornecia água quente 
em garrafas térmicas; que trabalhava na empresa de domingo a domingo, inclusive feriados 
e que o trabalho era exaustivo. 

Ele ainda contou ter contraído uma doença de pele, após realizar limpeza de um 
valão. O mesmo ainda informou que a empresa não pagava adicional de insalubridade. 

O MPT/AL entendeu que a conduta da Viva Ambiental ofende incisivamente os 
direitos constitucionais e legalmente assegurados aos trabalhadores, ajuizando então a Ação 
Civil Pública que resultou na condenação da empresa. 
 
FONTE: Ministério Público do Trabalho-AL, 14 Janeiro de 2016. 

 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

14/01/2016 
 

EXPOSIÇÃO ESPORÁDICA A RISCO TAMBÉM DÁ DIREITO A ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE 

 
A exposição a substâncias perigosas, mesmo que não ocorra de maneira constante, 

é o suficiente para que o trabalhador tenha direito ao adicional de periculosidade. Assim 
entendeu a 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP) ao 
condenar um frigorífico a pagar o valor complementar a um inspetor de controle de 
qualidade que frequentava o almoxarifado da empresa. Entre os objetos guardados no local 
havia diversos produtos inflamáveis. 

Em depoimento, o preposto da empresa admitiu que o autor "entrava na área de 
risco", mas ressaltou que os quatro inspetores da empresa se revezavam, sendo um a cada 
mês. A testemunha apresentada pelo autor da ação confirmou essa alternância nas visitas, 
porém, explicou que essa prática existia formalmente, não na prática. 
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Segundo a testemunha, o autor da ação era requisitado a comparecer ao local quase 
que diariamente. Já a testemunha ouvida a pedido da empresa relatou que "havia um 
rodízio mensal entre os inspetores de qualidade, sendo que o reclamante adentrava no 
setor de almoxarifado eventualmente, e que a permanência em tal local se dava de 20 a 30 
minutos, uma única vez ao dia". 

O acórdão destacou o fato de que, nos demonstrativos de pagamento de salário do 
autor da ação, consta o pagamento de adicional de periculosidade em alguns meses. 
Segundo o colegiado, a própria empresa deixou claro que o trabalho por parte do autor se 
dava sob condições perigosas em determinados períodos do contrato. Em sua defesa, a 
empresa havia alegado que o trabalhador, "quando exposto a situação de perigo, percebeu 
o competente adicional". 

Para o colegiado, a afirmação da empresa e os relatos das testemunhas 
comprovaram que o contato do autor da ação com a área de risco ocorria de forma 
rotineira, pois era inerente às atividades exercidas. Segundo os julgadores, a alegação do 
empregador, de que havia rodízio entre os profissionais, não é válida, pois essa medida não 
era cumprida. Com informações da Assessoria de Imprensa do TRT-15. 
 
Processo 0000871-66.2012.5.15.0034 
 
FONTE: Conjur, 14/01/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/01/2016 

 
 

OPERÁRIO QUE AGIU COM IMPRUDÊNCIA NÃO SERÁ INDENIZADO POR ACIDENTE COM 
MÁQUINA 

 
Agência TST 
 

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de um 
auxiliar de fábrica que pedia indenização pelo acidente sofrido enquanto operava uma 
máquina na Laticínios Veneza Ltda. A Turma indeferiu o destrancamento do recurso por não 
encontrar nos autos provas que responsabilizassem a empresa pelo acidente. 
Fatalidade X imprudência 

O incidente aconteceu dez dias após a contratação do trabalhador, que, ao operar a 
máquina de embalar manteiga, teve um dos dedos da mão direita triturado. Na reclamação 
trabalhista, ele afirmou que nunca havia operado tal equipamento antes e que a empresa 
não forneceu qualquer treinamento para a execução do trabalho. Alegou ainda que a 
máquina estava com defeito naquele dia. 

Em sua defesa, a Laticínios Veneza afirmou que forneceu todas as instruções para a 
operação da máquina e que o equipamento estava em perfeito estado de conservação. A 
empresa apontou culpa exclusiva do empregado, sustentando que ele agiu de forma 
imprudente e negligente. 
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Com base em depoimentos de testemunhas, o Juiz da 13ª Vara do Trabalho de 
Goiânia (GO), concluiu que o acidente ocorreu por ato inseguro do trabalhador, que, mesmo 
após receber instruções, colocou a mão dentro do moedor, descumprindo as ordens que 
havia recebido. A sentença assinalou que ato inseguro é toda conduta indevida do 
trabalhador que o expõe, consciente ou inconscientemente, a risco de acidentes, ou seja, é 
o comportamento que leva ao risco. 

Na ausência de culpa da empresa, o pedido de indenização foi indeferido em 
primeira instância. Em recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) também 
isentou a empresa de qualquer responsabilidade no acidente. Para o TRT, ficou provado que 
o empregado recebeu orientação expressa no sentido oposto ao executado, uma vez que a 
testemunha por ele indicada afirmou categoricamente que "o empregado era orientado a 
não colocar a mão dentro da máquina, mas constantemente a colocava, apesar de 
advertido". 

O trabalhador tentou reformar a decisão no TST, mas a Sexta Turma negou 
provimento ao agravo de instrumento que destrancaria o recurso. A relatora do processo, 
ministra Kátia Magalhães Arruda, explicou que, no contexto analisado, não seria possível 
reconhecer a culpa exclusiva ou concorrente da empresa. Ao analisar o acórdão do TRT, a 
ministra concluiu que a empresa zelou pela manutenção adequada de suas máquinas, deu 
orientação expressa ao empregado sobre qual procedimento deveria adotar e fiscalizou o 
cumprimento das normas pertinentes, advertindo-o pelo descumprimento da orientação 
recebida. 

Para a magistrada, o empregado é que fazia procedimento perigoso que não era 
necessário para o desempenho de suas tarefas nem inerente à dinâmica empresarial. 
 
A decisão foi unanime. 
 
Processo: AIRR-1466-18.2010.5.18.0013 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 14/01/2016. 


