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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 

10/08/2015 
 
 

TRT10 - INDEFERIDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA RESPONSÁVEL POR LIMPEZA 
DE GALERIAS DE ESGOTO RESIDENCIAL 

 
A Justiça do Trabalho negou a um empregado da Proclima Engenharia Ltda. que era 

responsável pela limpeza de vasos sanitários, caixas de gordura e galerias de esgoto 
residencial o pagamento de adicional de insalubridade. Para a juíza Raquel Gonçalves 
Maynarde Oliveira, em exercício na 5ª Vara do Trabalho de Brasília, a atividade desenvolvida 
pelo autor não se encontra listada no Anexo 14 da Norma Regulamentadora (NR) 15, do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que define atividades insalubres. 

O trabalhador acionou o Judiciário requerendo o pagamento do adicional, em grau 
máximo, sob a alegação de que manuseava detritos contaminados. Ele relatou que 
permanecia em contato com dejetos humanos, já que era responsável pela limpeza e 
desentupimento de vasos sanitários, além da manutenção e limpeza de caixas de gordura, 
de galerias de esgoto residencial e fossas, e da manutenção das bombas que drenam essas 
galerias. A empresa, por sua vez, disse que o trabalhador não tinha contato com detritos 
contaminados, e que fornecia Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).  

A magistrada requereu a realização de perícia. Em seu laudo, o perito concluiu que o 
reclamante faria jus ao adicional, uma vez que ficava exposto, de forma habitual, ao esgoto 
in natura. 

Ao negar o pleito, a magistrada disse que o juiz não é obrigado a decidir conforme as 
conclusões do perito, devendo analisar o laudo juntamente com as demais provas 
produzidas nos autos. Frisou, ainda, que a atividade do autor da reclamação não está 
descrita no anexo 14 da NR 15/MTE. A norma fala em “labor em galerias e tanques de 
esgoto” e, segundo ela, apenas as atividades explicitamente listadas no citado documento 
podem ser caracterizadas como insalubres, não se admitindo aplicação analógica. 

A omissão presente naquele regulamento no que tange à atividade de limpeza e 
manutenção de caixas de esgoto sanitário predial, caixas de gordura, caixas coletoras de 
águas pluviais e de pias e sanitários, por exemplo, tem exatamente o objetivo de não 
enquadrá-las como atividades insalubres, o que é exatamente o caso dos autos, salientou. 
Se fosse intenção da norma em comento enquadrar qualquer contato com esgoto como 
atividade insalubre, não teria feito restrição ao labor em galerias e tanques de esgoto. 

Como a manutenção de caixas de esgoto e gordura, pias e vasos sanitários não está 
prevista na NR 15 como atividade insalubre, a juíza indeferiu o pedido de adicional de 
insalubridade em grau máximo. 
 
Processo nº 0001438-91.2013.5.10.005 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 10/08/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

12/08/2015 
 
 

TRT3 - TRABALHADORA MENOR EXPOSTA A AGENTES INSALUBRES CONSEGUE RESCISÃO 
INDIRETA 

 
O trabalho em condições insalubres é proibido aos menores de dezoito anos. Essa 

vedação visa proteger a saúde do trabalhador menor, já que ele ainda está em fase de 
desenvolvimento físico e mental e, por essa razão, fica muito mais suscetível aos efeitos 
nocivos dos agentes insalubres, comparado a um trabalhador adulto. A esse respeito, dispõe 
a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, inciso XXXIII. Nesse sentido também, a CLT 
(artigo 405, inciso I) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 67, inciso II). 
 

E foi justamente a inobservância dessa proibição que levou a empregada de uma 
rede de lanchonetes a pleitear a rescisão indireta de seu contrato na Justiça Trabalhista. Ao 
apreciar o pedido, a juíza Vanda de Fátima Quintão Jacob, titular da 18ª Vara do Trabalho de 
Belo Horizonte, entendeu que a empregada tinha razão. Isso porque, determinada a 
realização de prova técnica, o perito constatou que a autora realizava atividades em rodízios 
com os demais colegas, trabalhando em todas as seções da lanchonete, que abrangiam o 
setor de batatas, o de sorvete e de apoio à cozinha. Todos os dias, pelo menos uma vez ao 
longo da jornada, a trabalhadora, que era menor de idade, acessava o interior da câmara 
congelada e lá permanecia por um minuto ou mais. 

Conforme frisou a julgadora, o trabalho em condições insalubres afeta a saúde do 
empregado, em ofensa a normas de caráter público que independem da vontade das partes, 
atraindo a incidência do artigo 483, letra ¿d¿ e artigo 3º da CLT. 

Nesse contexto, a magistrada decretou a rescisão indireta do contrato na data do 
último dia trabalhado, determinando que a rede de lanchonetes anote na CTPS a saída, 
considerando a projeção do aviso prévio. Isso sob pena de multa diária de R$ 200,00 por dia 
de atraso, nos termos do art. 461, § 4º, do CPC, até o limite de R$ 10.000,00, a ser revertida 
em favor da reclamante. 
 
Processo nº 0001004-24.2014.5.03.0018. Data de publicação da sentença: 09/07/2015 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 12/08/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/08/2015 

 
 

TST - AUSÊNCIA DE ÁREA DE ISOLAMENTO NÃO IMPEDE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DE 
RECEBER INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO 
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A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a recurso da 
Unimed Vale dos Sinos Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra decisão que 
a condenou a pagar adicional de insalubridade em grau máximo a uma técnica de 
enfermagem que trabalhava em contato direto e permanente com pacientes com doenças 
infectocontagiosas, mas recebia o adicional em grau médio. 

Na ação movida contra o Hospital da Unimed, a técnica disse que também 
trabalhava como instrumentadora cirúrgica. Laudo pericial atestou que ela trabalhava no 
bloco cirúrgico preparando pacientes e fazendo curativos, limpeza das mesas cirúrgicas e 
instrumentos, e que os equipamentos de proteção individual (EPis) utilizados, como óculos, 
máscara, touca e luvas, apenas amenizavam os riscos da exposição a agentes biológicos, não 
os eliminando. 

A Unimed, em sua defesa, alegou que as condições de trabalho da empregada eram 
apenas medianamente nocivas, e que o adicional era pago no grau correspondente. O 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, porém, deferiu o grau máximo, com base na 
perícia e no depoimento de testemunha da própria Unimed, segundo o qual não havia área 
de isolamento no hospital. 

No exame do recurso da empresa ao TST, o relator, ministro Augusto César de 
Carvalho, assinalou que o fato de o hospital não destinar área específica para o isolamento 
dos pacientes com doenças infectocontagiosas não afasta o enquadramento da profissional 
no Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 do Ministério de Trabalho e Emprego, pois é 
certa a existência do contato com o agente insalubre. O relator ainda observou que a norma 
deve ser ajustada à atual realidade dos hospitais, que não mais mantêm unidades de 
isolamento destinadas a pacientes com doenças infectocontagiosas. A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-245-22.2012.5.04.0303 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 17/08/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/08/2015 

 
 

TRT10 - AUXILIAR DE MARCENEIRO EXPOSTO A THINNER TEM DIREITO A ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE 

 
Um auxiliar de marceneiro que trabalhava exposto frequentemente a thinner teve 

garantindo o direito de receber adicional de insalubridade, em grau médio, referente a todo 
período que laborou para a Marino Gonçalves Bomfim - ME. A juíza Débora Heringer 
Megiorin, em exercício na 21ª Vara do Trabalho de Brasília, levou em consideração laudo 
pericial que comprovou a utilização habitual do produto, em marcenaria, sem os 
equipamentos de proteção individual necessários. 

O reclamante requereu o pagamento do adicional alegando que, no exercício de sua 
função, trabalhava em contato direto com thinner, selador, verniz, solvente, massa plástica, 
cola de sapateiro - agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância estabelecidas 
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pelo Anexo 14 da Norma Regulamentadora (NR) 15 do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). A empresa, que, segundo a magistrada, deixou de existir e não compareceu à 
audiência inaugural, foi considerada revel e teve aplicada contra si a chamada confissão 
ficta. 
 
Insalubridade 

Em sua decisão, a magistrada explicou que, conforme prevê a Consolidação das Leis 
do Trabalho (artigos 189 e 190), há insalubridade quando o empregado sofre agressão de 
agentes físicos, químicos ou biológicos acima dos níveis de tolerância fixados pelo MTE, em 
razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. “O 
objetivo da lei é que sejam adotadas medidas para a eliminação ou neutralização da 
insalubridade, inclusive com fornecimento gratuito pela empresa de equipamentos de 
proteção individual que ao menos reduzam a intensidade do agente agressivo”, lembrou a 
juíza. 
 
Perícia 

Como a empresa Marino Gonçalves Bomfim foi fechada, a perícia foi realizada em 
marcenaria com ambiente laboral similar à que o auxiliar trabalhava. Segundo o perito, 
produtos químicos como thinner e cola fórmica eram usados habitualmente. E, durante o 
manuseio dessas substâncias, que contém hidrocarbonetos aromáticos em sua composição, 
não havia proteção adequada, como máscaras de proteção contra vapores orgânicos ou 
luvas de proteção para produtos químicos, revelou o laudo. 

Uma vez que a empresa reclamada não compareceu à audiência inaugural, atraindo 
a chamada confissão ficta, a juíza considerou como verdade processual o narrado na 
reclamação quanto ao uso de thinner com habitualidade, sem o uso de EPIs. 

Com esse argumento, e com base no Anexo 14 da NR 15, a magistrada deferiu o 
pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio (20%), referente a todo o período 
que vigorou o contrato de trabalho. 
 
Processo nº 0001837-38.2014.5.10.021 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 18/05/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
20/08/2015 

 
 
TRT2 - PERICULOSIDADE É CARACTERIZADA PELAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, E NÃO PELA 

ATIVIDADE DA EMPRESA OU FUNÇÃO DO EMPREGADO. 
 

Trabalhador em empresa de logística era motorista de empilhadeira, e obteve em 1ª 
instância (5ª Vara do Trabalho de Santos-SP) o direito a adicional de periculosidade, por 
manter contato permanente com inflamáveis. A empresa recorreu contra essa decisão, e 
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também contra o pagamento de horas extras e outros títulos. O autor também recorreu, a 
respeito do cálculo das horas extras. 

A 2ª Turma do TRT-2 julgou os recursos, e não deu razão à empresa. Um dos pedidos 
dela, de exclusão do adicional de periculosidade, não cabia: no acórdão, a relatora, 
desembargadora Rosa Maria Villa, verificou que o laudo pericial aferiu a existência da 
potencialidade de infortúnio no trabalho do autor – sendo isso o que caracteriza o risco, 
conforme a norma regulamentadora competente (NR 16). Embora o juiz não esteja restrito 
à conclusão do laudo para julgar pedidos dessa natureza, a relatora destacou que não havia 
no processo nenhum elemento que permitia concluir em contrário à perícia judicial. 

Tampouco foram acolhidos os demais pedidos de ambas as partes: nem do autor, 
sobre as diferenças de horas extras, nem da ré, sobre esse mesmo tópico, e sobre a 
contestação de outros títulos: ressarcimento de contribuição assistencial e honorários do 
perito. Dessa forma, os magistrados da 2ª Turma do TRT-2 negaram provimento a ambos os 
recursos, ficando mantida a sentença de 1ª instância. 
 
(Processo 00017899520115020445 / Acórdão 20150487015) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 20/08/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
21/08/2015 

 
 

TRT9 - FALTA DE PROTEÇÃO ADEQUADA GERA DIREITO A ADICIONAL DE RISCO A 
TRABALHADOR DE MÍDIAS DE AEROPORTO 

 
A Justiça do Trabalho confirmou a concessão de adicional de periculosidade a um 

trabalhador de painéis eletrônicos em aeroportos que executava os serviços de manutenção 
sem a proteção devida, exposto ao risco de choque em corrente elétrica de 220 volts. 

A empresa condenada, a CODEMP Sul Marketing e Empreendimentos, deverá pagar 
o valor correspondente a 30% sobre o salário mensal do funcionário. A decisão, da qual 
ainda cabe recurso, é da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. 

Durante dois anos, de 2008 a 2010, o técnico fez a substituição das propagandas de 
painéis energizados nos aeroportos de São José dos Pinhais, Joinville, Navegantes e 
Florianópolis. O trabalho envolvia trocar lâmpadas, reatores e disjuntores, assim como 
mexer na fiação elétrica com corrente de 220 volts. Tudo era feito sem equipamentos de 
proteção adequados para afastar o risco da exposição ao contato com a energia elétrica. 

Após a rescisão do contrato, o funcionário ajuizou ação trabalhista reivindicando 
adicional de periculosidade. A CODEMP afirmou que a atividade exercida não pode ser 
enquadrada como perigosa, por se tratar de sistema elétrico de baixa potência (de 
consumo). Entendimento diferente teve a juíza Marcia Frazão da Silva, da 1ª Vara do 
Trabalho de São José dos Pinhais, que concedeu o adicional requerido. Ela afirmou que o 
funcionário exercia suas funções em condições de risco, com potencial lesivo à sua 
integridade física, pedra de toque para o direito ao adicional de periculosidade. 
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No processo, a prova pericial indicou que o equipamento de proteção fornecido pela 
empresa não era suficiente para diminuir o risco à saúde. A perícia demonstrou também 
que, mesmo sendo de baixa potência, a corrente elétrica poderia matar o trabalhador, caso 
houvesse algum acidente. 

A empresa contestou a decisão e o recurso foi distribuído para a 7ª Turma do TRT-
PR. O colegiado citou a Orientação Jurisprudencial nº 324 da Seção de Dissídios Individuais 
do TST, que estabelece o adicional de periculosidade aos empregados que trabalham em 
sistemas elétricos, ainda que em unidade apenas consumidora de energia elétrica, como é o 
caso dos monitores energizados manipulados pelo reclamante. 

Ao manter a decisão de primeiro grau, o relator do acórdão, desembargador 
Ubirajara Carlos Mendes, destacou a conclusão do perito de que, mesmo num sistema 
elétrico de consumo, em caso de curto-circuito o trabalhador poderia ser submetido a uma 
descarga elétrica capaz de provocar graves lesões ou até a morte. 
 
Da decisão, cabe recurso.  
 
Processo nº 00343-2011-670-09-00-6. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 21/08/2015. 


