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FONTE DE NOTÍCIAS 
26/02/2016 

 
 

TRT5 - VALE E PRESTADORA DE SERVIÇO INDENIZARÃO MINEIRO VÍTIMA DE SILICOSE 
 

Mantendo decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA), a 4ª Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou agravo da Vale S/A e Miner Service 
Engenharia Ltda., que pretendia rediscutir decisão que a condenou ao pagamento de R$ 70 
mil de indenização por dano moral a ex-empregado que desenvolveu silicose - tipo de 
pneumoconiose provocada pela inalação de poeira de sílica -e foi aposentado por invalidez. 
Considerando razoável a quantia, por se tratar de doença ocupacional, o relator do recurso, 
ministro João Oreste Dalazen, explicou que o TST só excepcionalmente intervém sobre o 
valor arbitrado, quando entende que foram violados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade previstos na Constituição Federal. 

O trabalhador atuou desde 1993 nas dependências da Vale por meio de empresas 
interpostas, sendo a última a Miner, exercendo suas funções em minas subterrâneas, 
perfurando rochas no subsolo, segundo ele em jornadas de 10 horas. Os sintomas da 
silicose- dores fortes no pulmão, fraqueza e falta de ar, entre outros- surgiram em 2001, e, 
em 2003, foi emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Em 2005, aos 43 anos, 
ele foi aposentado por invalidez e ajuizou a reclamação trabalhista, com pedido de 
indenização de 200 mil. 

A Vale procurou se isentar de culpa alegando que não era a empregadora e que 
adotava controles preventivos eficientes. A Miner, por sua vez, afirmou que o operador foi 
contratado por ela somente depois do aparecimento dos sintomas da doença. 

A perícia médica confirmou que o operador era vítima de silicose de origem 
ocupacional, pela exposição à sílica, e atestou incapacidade total para o trabalho em 
mineração subterrânea. A CAT emitida pela Miner, ratificada pela Previdência Social, 
também confirmou a doença, pela mesma razão. E o mapeamento de risco feito pelo Centro 
de Estudos da Saúde do Trabalhador (Cesat) apontou condições inadequadas e insalubres 
dos trabalhadores da Vale, entre elas exposição à poeira suspensa em excesso. Com base 
nesses documentos, o juízo da Vara do Trabalho de Conceição do Coité (BA) deferiu a 
indenização, fixada em R$ 100 mil. 

A 4ª Turma do TRT5-BA endossou os fundamentos da sentença, mas reduziu a 
indenização para R$ 70 mil. As empresas tentaram reduzir o valor no TST, mas para o 
ministro João Oreste Dalazen o valor arbitrado não violou o artigo 5º, incisos V e X da 
Constituição Federal. A revisão dos fundamentos das instâncias inferiores para a fixação do 
valor exigiriam o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 126 do TST. 
(Processo: ARR-141000-07.2007.5.05.0251) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, 26/02/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
29/02/2016 

 
 

EMPRESA TAMBÉM FOI CONDENADA A PAGAR EX-FUNCIONÁRIOS POR DANOS MORAIS E 
EXISTENCIAIS POR USO DE AMIANTO 

 
A Eternit, empresa que atua nos segmentos de louças, metais para cozinha e 

banheiro e componentes para soluções construção, foi condenada a pagar R$ 100 milhões, 
por danos morais coletivos, pelo uso de amianto na 9ª Vara do Trabalho de São Paulo. 
Ex-funcionários foram expostos à substância cancerígena e poderão ser indenizados 
Além dos danos morais coletivos, juíza Raquel Gabbai de Oliveira também condenou o 
pagamento por danos morais (R$ 300 mil) e existenciais (R$ 80 mil) a cada ex-funcionário 
que já tenha recebido diagnóstico de doenças relacionadas ao amianto, valor que poderá 
ser pleiteado pelo espólio dos ex-trabalhadores desde que o falecimento tenha ocorrido 
após o ajuizamento desta ação. 

Para aqueles que não foram diagnosticados com doenças relacionadas à substância, 
foi deferida a indenização por danos morais de R$ 50 mil para cada. 
Segundo a decisão, a empresa expôs a sociedade e seus ex-funcionários pelo uso da 
substância cancerígena, informação conhecida há mais de um século. A magistrada 
entendeu que a Eternit não fez nada para mudar o cenário - do que resultou algumas 
mortes e doenças graves, além da possível lesão à saúde de familiares dos trabalhadores. 
Na decisão, a magistrada destaca que a empresa poderia ter estabelecido medidas efetivas 
de segurança para proteção de seus empregados ou pela suspensão da utilização do 
amianto. Ao invés disso, a Eternit teria investido em campanha para defesa da substância e 
oferecido indenizações entre R$ 5 mil e R$ 15 mil. 

“Com tal conduta a empresa buscou ocultar dos trabalhadores a possibilidade do 
adoecimento e, mais importante, o diagnóstico precoce para tratamento." 

O iG entrou em contato com a assessoria de imprensa da Eternit que respondeu, por 
telefone, que a empresa não tinha sido oficialmente notificada e que não iria se pronunciar. 
 
FONTE: www.ig.com.br, 29/02/2016. 
 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
04/03/2016 

 
 

TRT3 - EMPREGADO NÃO PODE RECEBER MAIS DE UM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 
AINDA QUE EXPOSTO A DOIS OU MAIS AGENTES NOCIVOS 

 
O empregado que presta serviços em condições insalubres tem direito ao 

recebimento de adicional de insalubridade, em percentual variável, conforme classificação 
nos graus máximo, médio e mínimo (artigo 192 da CLT). Mas, e quando o trabalhador se 
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sujeita a mais de um fator insalubre, ele poderá cumular os adicionais? Não. Nesse caso, de 
acordo com a jurisprudência majoritária no TST (Tribunal Superior do Trabalho), caberá ao 
empregado optar pelo adicional que lhe for mais vantajoso, sendo vedada a percepção 
cumulativa de dois ou mais adicionais de insalubridade. 

Essa foi a situação encontrada pelo juiz Ronaldo Antônio Messeder Filho, em sua 
atuação na 1ª Vara do Trabalho de Passos-MG, ao apreciar a ação trabalhista ajuizada por 
um lavador de carros, que pretendia receber adicional de insalubridade, sob a alegação de 
que o trabalho o expunha a agentes nocivos à saúde. 

No caso, após visitar o local de trabalho do empregado e proceder às entrevistas, 
avaliações e medições de praxe, o perito nomeado pelo juízo concluiu que ele trabalhava 
exposto a HIDROCARBONETOS (insalubridade em grau máximo) e ALCALIS CAUSTICO (grau 
médio). O magistrado verificou, portanto, que houve cumulação de agentes insalubres nas 
atividades desempenhadas pelo lavador de veículos. Entretanto, o julgador ressaltou que, 
de acordo com o artigo 192 da CLT, não existe previsão de cumulação desses agentes para o 
pagamento do adicional de insalubridade, havendo, apenas, uma classificação em relação às 
condições insalubres de trabalho, em grau máximo, médio e mínimo. 

Lembrou ainda o magistrado que o item 15.3. da NR-15 do Ministério do Trabalho e 
Emprego estabelece que, no caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será 
apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada 
a percepção cumulativa. Com base nesses fundamentos, deferiu ao reclamante o 
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, tendo como base de cálculo o 
salário mínimo (Súmula Vinculante 4 do STF). Houve recurso da decisão, que se encontra em 
trâmite no TRT-MG. 
 
Processo nº 01459-2014-070-03-00-9. Publicação da decisão: 21/01/2016 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 04/03/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/03/2016 

 
 

TRT10 - JUSTIÇA DO TRABALHO DETERMINA IMEDIATA SUSPENSÃO DO USO DE 
CALDEIRAS EM HOSPITAL QUE CORREM RISCO DE EXPLODIR 

 
Na análise de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministro Público do Trabalho 

contra o Distrito Federal e a empresa Técnica Construção, Comércio e Indústria Ltda., a juíza 
Júnia Marise Lana Martinelli, titular da 20ª Vara do Trabalho de Brasília, concedeu 
antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão da utilização de duas caldeiras 
do Hospital Regional de Sobradinho (HRS) que, com mais de 25 anos de uso sem a devida 
manutenção, correm risco de explodir, expondo a risco os trabalhadores do setor. 

Em um procedimento preparatório instaurado contra o DF e a empresa – prestadora 
de serviços responsável pela operação e manutenção dos equipamentos referente a 
problemas no Hospital Regional de Taguatinga, o Ministério Público do Trabalho detectou 
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que as irregularidades encontradas naquele hospital também ocorriam em outras unidades, 
entre eles o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Na Ação Civil Pública, o Ministério 
Público apontou que as caldeiras do HRS contam com mais de 25 anos de operação sem a 
devida manutenção, com risco iminente até mesmo de explosão, expondo em risco os 
trabalhadores que, no desempenho de suas atividades, lidam com esses equipamentos. 

Narra o MPT que, por conta da condição dos equipamentos, a direção do Hospital 
recebeu da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego sete laudos de infração e um 
termo de interdição das caldeiras e que, ao ser questionada sobre a possibilidade de 
celebrar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a Coordenação Geral de Saúde de 
Sobradinho respondeu que não poderia realizar as manutenções necessárias “por ausência 
de recursos disponíveis”. Com esses argumentos, o Ministério Público do Trabalho requereu 
a concessão de tutela antecipada para suspender o uso das caldeiras em questão, além de 
diversas outras medidas. 

Em sua decisão, a magistrada salientou o que o artigo 7º (inciso XXII) da Constituição 
Federal de 1988 diz ser dever do empregador, bem assim do tomador de serviços, oferecer 
aos trabalhadores ambiente de trabalho saudável e digno, adotando medidas que reduzam 
os riscos inerentes ao exercício da profissão, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança. 

Essa obrigação, revelou a magistrada, encontra fundamento no próprio princípio da 
dignidade da pessoa humana e, por corolário, impede que o Estado, ainda que com recursos 
financeiros escassos, deixe de garantir o mínimo existencial, compreendido como “um 
complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 
adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito 
geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 
plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção 
integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito 
à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança”. 

No caso concreto, disse a magistrada, os documentos juntados aos autos revelam, 
em análise inicial, que o setor de caldeiras do Hospital Regional de Sobradinho apresenta 
irregularidades capazes de comprometer a saúde e a vida dos trabalhadores que ali 
desenvolvem suas atividades. 

Para a juíza, os requisitos autorizadores dos efeitos da tutela estão presentes, 
principalmente o periculum in mora (o perigo na demora da prestação jurisdicional), 
evidenciado pelo enorme risco de acidentes a que estão exposto os trabalhadores no setor 
de caldeiras do HRS. Com esses argumentos, a juíza deferiu a antecipação dos efeitos da 
tutela para que os requeridos suspendam, de imediato, o uso das caldeiras, até que se 
comprove a regularidade das condições informadas pela Secretaria Regional de Trabalho e 
Emprego, além de observar uma série de medidas elencadas na decisão, em respeito às 
Normas Regulamentadoras 1, 6, 7, 9, 10, 13, 15 e 24, do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), com fornecimento gratuito de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sob pena 
de aplicação de multa diária de R$ 5 mil, limitada a R$ 500 mil, a ser revertida ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 
 
Processo nº 0000206-91.2016.5.10.0020 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 09/03/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

09/03/2016 
 

TRT10 - EMPRESA DEVE INDENIZAR TRABALHADOR QUE SE ACIDENTOU EM OBRA NO 
MANÉ GARRINCHA 

 
A Justiça do Trabalho condenou a Altitude Vertical Eireli a pagar indenização a um 

trabalhador que teve perda parcial da capacidade laboral após sofrer acidente de trabalho 
durante as obras no Estádio Mané Garrincha, em 2014. A decisão foi tomada no último dia 
1º pelo juiz Cristiano Siqueira de Abreu Lima, em exercício na 11ª Vara do Trabalho de 
Brasília. 

O trabalhador ajuizou reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 
indenização por conta do acidente. Como a empresa não compareceu à audiência inaugural, 
apesar de devidamente citada, o magistrado pronunciou a revelia e confissão ficta quanto à 
matéria de fato posta nos autos, a teor do que dispõe o artigo 844 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). 

Em sua decisão, o juiz salientou que o acidente de trabalho é incontroverso, sendo 
que, diante da revelia da Altitude, fica presumida a relação de causalidade do acidente com 
omissão quanto às normas de segurança e saúde do trabalhador, em especial as alusivas à 
falta de fornecimento de equipamento adequado. 

Segundo consta do laudo pericial, revelou o magistrado, o acidente decorreu da 
ruptura de um cabo de aço que causou a soltura de peça que prensou a mão do trabalhador 
na estrutura metálica do estádio. Em decorrência de tal acidente, frisou o magistrado, o 
autor sofreu lesão de dedos das mãos esquerda e direita, “existindo sequelas definitivas no 
dedo médio da mão direito e no dedo anular da mão esquerda que importaram em perda 
da capacidade laborativa parcial, permanente e multiprofissional da ordem de 3%”. 

Assim, com suporte nos artigos 186 e 927 do Código Civil, o juiz considerou 
presentes os pressupostos necessários para o ressarcimento dos danos materiais e morais 
advindos das doenças ocupacionais que vitimam o trabalhador. “Afinal, por omissão da 
Reclamada - descumprimento de normas de segurança e saúde do trabalho -, o Reclamante 
sofreu lesão, de caráter permanente e incapacitante (ainda que parcial), em dedos de suas 
mãos”. 

De acordo com o juiz, como medida salutar para não apenas desestimular a conduta 
lesiva praticada mas igualmente para compensar a dor sofrida pelo empregado – a chamada 
reparação-sanção -, as lesões perpetradas pelo empregador reclamam precisa e integral 
reparação material, à luz dos artigos 402, 944 e 950 do Código Civil e 5º (inciso X) da 
Constituição da República. 

Atento à realidade do caso e considerando o grau de gravidade das lesões 
suportadas pelo trabalhador, que produzem perturbações permanentes à sua rotina e que 
ocasionaram redução permanente da capacidade laborativa à ordem de 3%; o grau de culpa 
e o porte econômico da empresa; e o salário mensal no mês anterior ao acidente, que 
expressa o potencial prejuízo do autor da reclamação, determino a condenação da Altitude 
Vertical ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15 mil, mais 
indenização correspondente a 13 pensões por ano, sendo doze mensais e a última conforme 
a lei vigente do 13º salário, no importe de 3% do salário devido ao trabalhador em janeiro 
de 2013. 
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Acordo 
Inicialmente, o processo foi ajuizado também contra o Consórcio ETAP / Protende / 

Birdair. Contudo, o magistrado homologou acordo parcial com quitação total e irrestrita em 
relação a essa reclamada, fazendo com o que o processo seguisse tramitando apenas contra 
a Altitude Vertical. 
 
Processo nº 0001339-69.2014.5.10.011 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região , 09/03/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
11/03/2016 

 
 
TRT3 - JUIZ NEGA INDENIZAÇÃO A TRABALHADORA QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO 

AO BATER COM MOTO EM VEÍCULO PARADO 
 

Na Vara do Trabalho de Teófilo Otoni-MG, o juiz Walder de Brito Barbosa julgou o 
caso em que uma vendedora pediu indenização por danos morais, estéticos, físicos e 
materiais, por ter se machucado em acidente de trânsito durante o trabalho. Mas, após 
analisar as particularidades da situação, o magistrado concluiu que nenhuma indenização 
era devida, já que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da trabalhadora. 

Para entender o caso: Ficou comprovado que a empregada se envolveu em acidente 
de trânsito quando pilotava uma moto usada em suas atividades externas de vendedora, o 
que lhe gerou danos. Embora a empresa tenha negado que ela estivesse a seu serviço no dia 
do acidente, a emissão da CAT (comunicação do acidente do trabalho), tornou evidente, 
segundo o juiz, a existência do acidente de trabalho. Assim, conforme explicou o julgador, 
comprovado o acidente de trabalho, o dano e o nexo causal entre eles, o dever de indenizar 
da empresa somente seria afastado se ela comprovasse a ocorrência de alguma excludente 
de responsabilidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. E foi exatamente o que 
aconteceu no caso. 

Isto porque, o Boletim de Ocorrência apresentado demonstrou que o acidente 
aconteceu porque a vendedora bateu na traseira de outro veículo que estava parado no 
fluxo normal da via, quando, então, caiu da moto e se machucou. Para o juiz, essa 
circunstância, não contestada pela reclamante, demonstra que foi exclusivamente dela a 
culpa pelo acidente, principalmente tendo em vista que não houve qualquer relato de falha 
mecânica na moto que ela pilotava. 

"A responsabilidade da empresa, no caso, é objetiva, já que as atividades de 
trabalhador em motocicleta são consideradas perigosas. Entretanto, a culpa exclusiva da 
vítima, ainda em tal situação, constitui excludente do dever de indenizar, nos termos do 
parágrafo 4º artigo 193 da CLT, recentemente alterado pela Lei 12.997/14", arrematou o 
magistrado, indeferindo as indenizações pretendidas pela trabalhadora. Houve recurso, mas 
o TRT de Minas manteve a decisão. 
 



 
Edição Nº 03| São Paulo, 01 de abril de 2016

 

8 

 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 
 

Processo nº 0010212-83.2013.5.03.0077. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 11/03/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


