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Prezados (as) Senhores (as), 
 

Para conhecimento, reproduzimos informações de diversas fontes, referentes à área de 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

24/05/2016 
 
 

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO 
RESOLUÇÃO Nº 591, DE 24 DE MAIO DE 2016 

(DOU de 27/05/2016 Seção I Pág. 92) 
 

Altera a Resolução CONTRAN nº 293, de 29 de setembro de 2008. 
 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando da competência que lhe 
confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que 
trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - S N T; 
Considerando o disposto no art. 102 do CTB e seu parágrafo único, que determinam que o 
veículo de carga deve estar devidamente equipado, quando transitar, de modo a evitar o 
derramamento da carga sobre a via e dão ao CONTRAN poderes para fixar os requisitos 
mínimos e a forma de proteção da carga, de acordo com sua natureza; 
Considerando o disposto no art. 103 do CTB, que determina que o veículo deve transitar 
pela via somente quando atendidos os requisitos e as condições de segurança estabelecidos 
no CTB e em normas do CONTRAN; e Considerando o que consta no processo administrativo 
nº: 80000.002030/2016-65, resolve: 

Art. 1º Esta Resolução altera a Resolução CONTRAN nº 293, de 29 de setembro de 
2008, que fixa os requisitos de segurança para circulação de veículos que transportem 
produtos siderúrgicos. 

Art. 2º Acrescentar o parágrafo único ao art. 3º da Resolução CONTRAN nº 293, de 
2008: 

"Art. 3º (...) 
Parágrafo único. O órgão máximo executivo de trânsito da União regulamentará as 
características necessárias para a análise e a comparação de material siderúrgico 
transportado em veículos rodoviários de carga." 

Art. 3º Fica revogada a alínea "c" do inciso IV do art. 10 da Resolução CONTRAN nº 
293, de 2008. 

Art. 4º O § 1º do art. 10 da Resolução CONTRAN nº 293, de 2008, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 10 (...) 
§ 1º Admite-se, também, a arrumação de tubos de grande diâmetro, até o máximo de 
1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), em forma de pirâmide, desde que as 
dimensões da carga não ultrapassem a 3,20m (três metros e vinte centímetros) de largura, 
4,70m (quatro metros e setenta centímetros) de altura e 23m (vinte e três metros) de 
comprimento, sem excesso de peso, conforme especificado no Anexo VI, figura C." 

Art. 5º Acrescentar os §§ 6º e 7º ao art. 10 da Resolução CONTRAN nº 293, de 2008: 
"Art. 10 (...) 

"§ 6º Opcionalmente, será admitido o transporte de tubos de mais de 0,40m (quarenta 
centímetros) de diâmetro na forma piramidal, com a utilização de cintas de amarração, de 
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redes de contenção e de berços intermediários feitos sob medida, de forma a permitir o 
perfeito encaixe dos tubos e a perfeita distribuição de pesos e a evitar deslocamentos 
laterais 
(Anexo VI, figura E e F)." 

"§ 7º Todas as cargas deverão estar amarradas com cabos de aço ou cintas com 
resistência total à ruptura correspondente a duas (2) vezes o peso da carga transportada, 
travados e contidos no chassi do veículo." 

Art. 6º Incluir no Anexo VI da Resolução CONTRAN nº 293, de 2008, as figuras "E" e 
"F". 

Art. 7º O Anexo desta Resolução contempla a inclusão estabelecida no artigo 5º e 
encontra-se no sítio eletrônico do DENATRAN, a saber: www.denatran.gov.br. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
ALBERTO ANGERAMI 
Presidente do Conselho 
GUILHERME MORAES REGO 
p/Ministério da Justiça e Cidadania 
ALEXANDRE EUZÉBIO DE MORAIS 
p/Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
RAFAEL SILVA MENEZES 
p/Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
EDILSON DOS SANTOS MACEDO 
p/Ministério das Cidades 
THOMAS PARIS CALDELLAS 
p/Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços 
 
 
 
 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
25/05/2016 

 
 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

PORTARIA Nº 540, DE 25 DE MAIO DE 2016 
(DOU de 27/05/2016 Seção I Pág. 112) 

 
Determina a utilização do Sistema de Comunicação de Obras - SCPO e dá outras 

providencias. 
 

O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe confere 
o Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004, resolve: 

 
Art. 1º Determinar que a Comunicação Prévia de Obras, prevista no item 18.2 da 
Norma Regulamentadora nº 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, seja feita por meio do Sistema de Comunicação Prévia de 
Obras - SCPO, disponível no sítio da internet do Ministério do Trabalho. 
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Parágrafo único. Durante o período de seis meses, contados da publicação desta Portaria, é 
facultado ao interessado protocolar a Comunicação Prévia de Obras diretamente nas 
unidades regionais do Ministério do Trabalho, juntamente com justificativa para a não 
utilização do sistema. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

30/05/2016 
 

 
TST - MALHARIA DE SC PAGARÁ A TECELÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU 

MÁXIMO 
 

A Malharia Indaial Ltda., de Santa Catarina, foi condenada a pagar o adicional de 
insalubridade em grau máximo a um tecelão que mantinha contato habitual com óleos 
minerais ao manipular diversas partes da máquina de tecelagem sem a proteção adequada. 
O recurso da empresa não foi conhecido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

O empregado pediu o adicional de insalubridade à Vara do Trabalho de Indaial (SC) 
alegando que manuseava permanentemente óleo mineral e querosene na sua atividade. 
Laudo pericial confirmou a existência de insalubridade no setor de tecelagem da empresa, 
relativa à presença do óleo mineral em diversas partes das máquinas, inclusive nas agulhas. 
O óleo era também aspergido diariamente no ambiente com ar comprimido durante a 
limpeza das máquinas.  

A malharia foi condenada a pagar a verba adicional em grau máximo ao empregado, 
e o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região manteve a sentença, ressaltando que o 
perito foi claro quanto ao contato do empregado com óleo mineral. Essa circunstância, de 
acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério de Trabalho e Emprego (MTE), 
garante o direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. 

A empresa sustentou, em recurso ao TST, que o contato do empregado com o 
agente nocivo não ultrapassava mais de três minutos diários, como atestado pelo perito. No 
seu entendimento, contato tão pequeno não pode gerar grau de insalubridade igual ao 
concedido ao trabalhador que manuseia o produto em tempo integral. 

O recurso foi examinado pela desembargadora convocada Cilene Ferreira Amaro 
Santos, relatora. Segundo ela, a decisão regional registrou que o empregado manuseava 
habitualmente óleos minerais, e não houve registro de eliminaçao do risco pelo uso de 
equipamentos de proteção individual (EPIs). 
 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-1553-08.2012.5.12.0033 
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FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 30/05/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
01/06/2016 

 
 

TRT5 – TRIBUNAL CONDENA DETRAN-BA POR FALHAS ERGONÔMICAS NO AMBIENTE DE 
TRABALHO 

 
O Tribunal Regional do Trabalho daBahia (TRT5-BA)determinou ao Departamento 

Estadual de Trânsito da Bahia (Detran/BA) a imediata correção de irregularidades 
identificadas em seu ambiente de trabalho, que interferem na saúde e no bem-estar de seus 
funcionários. A decisão, proferida em ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho na 
Bahia (MPT/BA), determinou, também, o pagamento de indenização por danos morais 
coletivos no valor de R$ 100 mil, a ser depositada no Fundo Estadual do Trabalho Decente 
(Funtrad), e multa no valor de R$1 mil por cada item descumprido. 

A ação teve início em 2014, a partir de denúncia sigilosa sobre a ergonomia de 
móveis localizados na sede do referido órgão, no Iguatemi. Na investigação, o perito do MPT 
constatou a inadequação dos móveis utilizados e a procuradoria pediu ao Detran-BA a 
elaboração de um projeto para melhoria das condições ergonômicas nos postos de trabalho. 

A5º Turma do TRT5-BA acompanhou o entendimento do relator, desembargador 
Paulino Couto, que acatou os argumentos contidos no recurso do MPT e afirmou que as 
irregularidades apontadas representam o desrespeito à legislação de medicina e segurança 
do trabalho. A referida Turma reformou decisão da 17ª Vara do Trabalho de Salvador, 
reforçando a tese de que o setor público é também responsável por garantir condições 
dignas de trabalho para seus servidores e funcionários, seguindo as normas 
regulamentadoras do MPT. 

Dentre os itens que o Detran deverá cumprir estão a instalação de assentos 
ergonômicos com apoio para pés, monitor e com dimensões adequadas e armários 
individuais. Ainda cabe recurso da decisão, mas a sentença, publicada no mês de abril, deve 
ser cumprida imediatamente. 
 
Secom TRT5 - Com informações do MPT/BA (ACP 0001001-18.2014.5.05.0017) - 31/5/2016 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, 01/06/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

07/06/2016 
 
 

TRT3 - EMPREGADO QUE TEVE PERDA AUDITIVA DEPOIS DE TRABALHAR MAIS DE 15 ANOS 
COMO MAQUINISTA RECEBERÁ INDENIZAÇÃO 

 
A PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído) é uma enfermidade que afeta milhares 

de trabalhadores que prestam serviços expostos a ruídos elevados e constantes. De forma 
lenta e silenciosa, a audição vai sendo gravemente prejudicada e a perda auditiva se torna 
definitiva. A patologia, classificada como doença ocupacional (aquela diretamente 
relacionada com a atividade desempenhada ou com as condições de trabalho) é muito 
comum entre os maquinistas, motoristas de ônibus e caminhões, engenheiros, 
trabalhadores em minas ou em obras de construção civil, operadores de telemarketing, 
entre outros. Tudo devido ao ruído excessivo a que se submetem em sua lida diária. 

A 2ª Turma do TRT-MG, acolhendo o voto do relator, o juiz convocado Helder de 
Vasconcelos Guimarães, julgou desfavoravelmente um recurso da Ferrovia Centro Atlântica 
S.A (FCA) e manteve a sentença que a condenou a pagar a um maquinista, que trabalhou na 
empresa por mais de 15 anos, uma indenização por danos morais no valor de R$50.000,00. 

Conforme ressaltado pelo relator, a indenização por danos morais, decorrente de 
acidente do trabalho ou de doença profissional a ele equiparada, pressupõe a existência de 
culpa do empregador, pela regra do inciso XXVIII artigo 7º da Constituição Federal. Em 
outras palavras, deve ficar comprovado que as condições de trabalho contribuíram para o 
aparecimento ou o agravamento doença do empregado. 

E, no caso, a perícia técnica realizada apurou que o maquinista foi vítima de perda 
auditiva, sugestiva de PAIR, em decorrência da sua exposição continuada a ruído acima do 
limite de tolerância fixado na norma técnica (no Anexo 1, da NR-15, da Portaria 3.214/78, do 
MTE), quando executava a função de maquinista. Além disso, segundo o julgador, a 
empregadora não apresentou os comprovantes dos exames admissional/demissional e 
periódicos do trabalhador, assim como do fornecimento e reposição dos EPIs (protetores 
auriculares), jogando por terra suas alegações quanto ao cumprimento de medidas de 
higiene, medicina e segurança do trabalho. 

Nesse quadro, o relator não teve dúvidas da existência de conduta ilícita e omissiva 
da empresa, que faltou com o seu dever geral de cautela, ao deixar de aplicar as medidas 
necessárias para neutralizar ou, ao menos, reduzir a nocividade presente no ambiente de 
trabalho. 

A FCA também pretendia a redução do valor da indenização fixado na sentença (de 
R$50.000,00). Mas a Turma decidiu mantê-lo. A indenização não pode ser fixada em valor 
incompatível com a gravidade do dano infligido ao trabalhador. A reparação não tem como 
objetivo conferir vantagem indevida ao ofendido, mas apenas compensar, da maneira 
possível, pela retribuição pecuniária, a ofensa que lhe foi causada, destacou o juiz 
convocado. Por fim, ele chamou atenção para o caráter pedagógico da condenação, visando 
a que situações como esta não se repitam. 
 
Danos materiais 
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Na sentença de primeiro grau a FCA também havia sido condenada a pagar ao 
maquinista indenização por danos materiais de R$ 100.000,00. Mas, ao constatar, pelo 
exame do laudo pericial, que o reclamante não teve perda da capacidade, já que estava apto 
para o trabalho, inclusive para exercício da função de maquinista, a Turma concluiu que a 
indenização por danos materiais não lhe seria devida, excluindo essa parcela da 
condenação. 
 
( 0002284-74.2013.5.03.0047 RO ) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 07/06/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
15/06/2016 

 
 
FÁBRICA DE BH INDENIZARÁ TRABALHADOR QUE PERDEU DEDO EM MÁQUINA DEPOIS DA 

JORNADA 
 

A Indústria de Lustres Chic Ltda., de Belo Horizonte (MG), foi condenada a pagar 
indenização de R$ 25 mil por dano moral a um empregado que teve o dedo médio da mão 
direita amputado em decorrência de um acidente sofrido numa máquina de compactar 
chapas de aço, após o expediente de trabalho. A empresa queria trazer a discussão da 
condenação ao TST, mas a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou 
provimento ao seu agravo de instrumento. 

O juízo do primeiro grau havia indeferido a indenização por considerar que o 
trabalhador não estava a serviços do empregador no momento do acidente, ocorrido por 
volta de 19 horas, quando já havia terminado a sua jornada e aguardava a saída de um 
colega de outro local. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), porém, entendeu 
que acidente ocorreu por descuido e negligência do empregador, que não adotou 
procedimentos para diminuir riscos, "inclusive, porque não impediu que o seu empregado 
permanecesse no seu estabelecimento, após o horário de trabalho, manuseando 
equipamentos sabidamente perigosos", para os quais não tinha treinamento. 

A empresa interpôs agravo de instrumento ao TST alegando que o empregado não 
tinha autorização para manusear o equipamento após o encerramento do horário de 
trabalho e ainda em local diverso do setor em que trabalhava. O relator do agravo, ministro 
Cláudio Brandão, salientou a conclusão do Tribunal Regional de que a empresa não 
observou a Norma Regulamentadora 12, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que 
dispõe que "nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem permanecer 
apenas o operador e as pessoas autorizadas". 

Ele destacou também o entendimento regional de que, ainda que não estivesse mais 
trabalhando, o empregado estava sob a responsabilidade da empresa, pois permaneceu 
dentro do seu estabelecimento, devendo o empregador "ao menos zelar" para que "não 
manuseasse aparelhos perigosos", mesmo "porque havia um supervisor que fiscalizava a 
operação nessas máquinas". Para o Regional, sequer houve culpa concorrente, mas culpa 
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grave da empresa, que deve responder pelos danos eventualmente suportados pelo 
trabalhador. 

Concluindo que ficou evidenciado o dano e a conduta culposa da empresa e o nexo 
causal entre ambos, o relator afirmou que deve ser mantida a condenação. A decisão foi 
maioria, vencido o ministro Douglas Alencar Rodrigues. 
(Mário Correia/CF) 
 
Processo: AIRR-150800-11.2008.5.03.0015 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 15/06/2016. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

16/06/2016 
 

TRT 3 - ENTRADA EM LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE COBALTO GARANTE A EMPREGADO 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

 
A 8ª Turma do TRT de Minas manteve a sentença que condenou uma grande 

empresa do ramo de tubos ao pagamento do adicional de periculosidade a um ex-
empregado. Atuando como relatora, a juíza convocada Luciana Alves Viotti esclareceu que a 
caracterização da periculosidade se dá pela exposição do trabalhador ao risco potencial, não 
havendo a necessidade de ocorrência do sinistro para que seja pago o adicional 
correspondente.   A perícia determinada pelo juízo constatou a exposição do trabalhador a 
radiações ionizantes, concluindo pela caracterização da periculosidade. Inconformada, a 
empregadora explicou, em seu recurso, os procedimentos que adota, afirmando que o 
trabalhador não teria recebido qualquer dose de radiação A empresa argumentou que o 
fato de fornecer dosímetros aos empregados não significa que houvesse exposição aos 
riscos da radiação, como entendeu o perito. Segundo apontou, trata-se apenas de cuidado 
da empresa com seus empregados.   Mas a relatora não acatou esses argumentos. Em seu 
voto, destacou que o laudo deixou clara a exposição do reclamante ao risco, quando 
adentrava o local onde ficavam as fontes de cobalto, material radioativo. No seu modo de 
entender, a blindagem das fontes apenas evita o escapamento do material radioativo, mas 
não isenta a empregadora do pagamento do adicional pretendido. Ainda que não tenha 
havido qualquer contaminação ou vazamento de material radioativo, permanece o risco do 
trabalhador que trabalha próximo a fontes potencialmente radioativas, registrou.   A 
julgadora ponderou que, tanto havia a possibilidade de contato com material periculoso, 
que a reclamada fornecia dosímetros aos trabalhadores. O monitoramento dos níveis de 
radiação do local ocorria justamente em razão do risco. De acordo com a relatora, se 
houvesse a plena certeza de não haver presença de radiação no ambiente de trabalho, o 
cuidado da empregadora seria desnecessário.   Com base nesses fundamentos, a Turma de 
julgadores confirmou a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento do 
adicional de periculosidade com base nas conclusões periciais.    
 
( 0000750-87.2014.5.03.0006 ED )   
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 FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 16/06/2016. 


