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FONTE DE NOTÍCIAS 
11/10/2016 

 
 
EMPRESA DE ENERGIA É RESPONSABILIZADA POR ATROPELAMENTO DE LEITURISTA EM VIA 

PÚBLICA 
 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade 
objetiva da Centrais Elétricas de Carazinho S.A. – Eletrocar, do Rio Grande do Sul, pelo acidente 
sofrido por um leiturista medidor de luz, atropelado por uma motocicleta durante o 
expediente, causando-lhe fraturas nas duas pernas e na mão direita.  

O juízo do primeiro grau condenou a empresa ao pagamento de indenização ao 
trabalhador, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) reformou a decisão, 
inocentando a empresa, por entender que o acidente teve culpa exclusiva de terceiro, o 
condutor da motocicleta, que atropelou o empregado quando ele atravessava a pé uma 
avenida de circulação intensa, em local apropriado para pedestres e proibido para veículos.  

O empregado recorreu ao TST, pedindo a aplicação da responsabilização objetiva, que 
dispensa a culpa do empregador devido ao risco da própria atividade.  

O relator do recurso, desembargador convocado Marcelo Lamego Pertence, observou 
que, segundo o Tribunal Regional, a origem do acidente não está relacionada diretamente a 
atividade laboral, e "não havendo participação direta do empregador ou de seus prepostos, 
não se encontra configurada a relação de causalidade necessária ao pretendido dever de 
indenizar". Ele ressaltou, porém, que o atropelamento ocorreu durante a jornada de trabalho 
quando o empregado desempenhava as suas atividades, e que não foi reconhecida a culpa 
exclusiva dele pelo acidente.  

Pertence assinalou que o atual Código Civil manteve a responsabilidade subjetiva, 
baseada na culpa, mas avançou para permitir a imputação objetiva ao autor do dano de 
reparar os danos decorrentes da atividade empresarial de risco, independentemente de culpa. 
Nesse sentido, destacou a anotação do Tribunal Regional de que, no exercício de suas funções, 
o leiturista tinha como local de trabalho as ruas e avenidas de Carazinho, o que revela que a 
atividade era desenvolvida "habitualmente em ambiente externo, percorrendo as ruas de casa 
em casa", exposto à possibilidade de diversos tipos de acidente, tal como o ocorrido, 
"caracterizando-se como de risco potencial".  

Por unanimidade, a Turma reconheceu a responsabilidade da empresa pelos danos 
decorrentes do acidente e determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional, para que dê 
seguimento no julgamento.  
(Mário Correia/CF)  
 
Processo: RR-141200-13.2009.5.04.0561  
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho,  11/10/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
11/10/2016 

 
 

QUEM APLICA INJETÁVEIS EM CLIENTES DE DROGARIAS NÃO FAZ JUS A ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE 

  
De acordo com a Norma Regulamentadora 15 (NR 15), anexo 14, é devido o adicional 

de insalubridade de grau médio para aqueles que operem em contato permanente com 
pacientes e com material infectocontagiante. Baseado nisso, uma trabalhadora pediu o 
referido adicional, já que aplicava diariamente injetáveis aos clientes da drogaria onde 
trabalhava.  

Não concedido em primeira instância, a autora recorreu. Os magistrados da 17ª Turma 
do TRT-2 julgaram o recurso. O acórdão, de relatoria da desembargadora Maria de Lourdes 
Antonio, citou os locais de trabalho especificados no referido anexo da NR 15, onde esses 
procedimentos justificam o adicional de insalubridade: “hospitais, serviços de emergência, 
enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana”.  

Segundo o acórdão, “drogaria não se trata propriamente de estabelecimento 
destinado ao cuidado da saúde humana, onde há contato com inúmeros pacientes e doenças, 
como é o caso dos hospitais, serviços de emergência, etc”. Além disso, não há ali contato com 
“pacientes” propriamente ditos ou com seus objetos não esterilizados. E, por fim, para o 
reconhecimento do direito ao adicional, é necessário que a atividade esteja classificada na 
relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, conforme Súmula 448 do TST.  

Portanto, o pedido de adicional de insalubridade não foi deferido. Porém, o outro 
pedido da autora foi acatado: determinou-se que, no cálculo da indenização decorrente da 
estabilidade gestacional, seja observada a data da dispensa como início da estabilidade e não a 
data da distribuição da ação – e esse deferimento concedeu provimento parcial ao recurso.  
 
(Proc. 0001755-96.2013.5.02.0010 / Acórdão nº 20160548513)  
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região, em 11.10.2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
11/10/2016 

 
 
PROJETO GARANTE SEGURANÇA E HIGIENE A TRABALHADOR QUE ATUA EM ÁREA EXTERNA 

 
A Câmara analisa proposta que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei 

nº 5.452/43) para deixar claro que as normas de higiene e segurança do trabalho também se 
aplicam aos empregados que exercem suas atividades em ambiente externo.  

 ela, os atingidos pela falta de clareza na norma têm sido os garis, que se veem 
obrigados a trabalhar muitas vezes sem ter acesso a banheiro, a local de refeição e água 
potável.  

A legislação em vigor não faz distinção entre o trabalho exercido em ambiente fechado 
ou aberto, cabendo ao empregador cumprir com as suas obrigações com todos os seus 
empregados indistintamente.  

Ainda assim, Kokay observa que a falta de clareza na lei tem motivado demandas 
judiciais por indenização em virtude da ausência de condições dignas no trabalho.  

Nesses casos, ela a firma que o Tribunal Superior do Trabalho (TST), com base em 
norma do Ministério do Trabalho, tem decidido que as condições sanitárias e de conforto são 
de observância obrigatória e não excluem profissionais que trabalham em áreas abertas.  
 
Tramitação  

A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.  
Íntegra da proposta: PL-6050/2016  
 
FONTE: Agência Câmara de Notícias, 11/10/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
13/10/2016 

 
 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. 
CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

 
O art. 193, § 2º, da CLT veda a cumulação dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, podendo, no entanto, o empregado fazer a opção pelo que lhe for mais 
benéfico. Sob esses fundamentos, a SBDI-I decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de 
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embargos, por divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria, dar-lhe provimento para 
excluir da condenação a possibilidade de acúmulo dos dois adicionais. Vencidos os Ministros 
Augusto César Leite de Carvalho, João Oreste Dalazen, José Roberto Freire Pimenta, Hugo 
Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte e Cláudio Mascarenhas Brandão, que 
negavam provimento aos embargos para manter o pagamento cumulado dos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade, sob o fundamento de que a exposição do individuo a um 
determinado tipo de risco não exclui a sua eventual exposição a outro risco diferente, ante a 
existência de fatos geradores e causa de pedir distintas. TST-E-RR-1072-72.2011.5.02.0384, 
SBDI-I, rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 13.10.2016 (*Ver Informativo TST nº 134)  
 
FONTE: Informativo Tribunal Superior do Trabalho nº 147, 13/10/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/10/2016 

 
 

EMPREGADO EM ATIVIDADE DE MOTOBOY TEM DIREITO AO ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE DE 30% DO SALÁRIO BÁSICO 

 
Não é segredo para ninguém o perigo que evolve a atividade de motoboy. Basta 

observar o trânsito caótico das nossas cidades para logo perceber o grande número desses 
profissionais que, com ultrapassagens arriscadas, passando pelas pequenas ¿brechas¿ no 
trânsito, procuram driblar o tempo, colocando em risco a própria vida, já que, para a sua 
proteção, contam apenas com o capacete e vestimentas próprias. Não por acaso, a lei garante 
aos empregados que usam a motocicleta em suas atividades diárias o direito ao adicional de 
periculosidade de 30% do salário base.  

Foi considerando toda essa situação que o juiz Rodrigo Ribeiro Bueno, ao julgar um 
caso envolvendo a matéria na 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, reconheceu o pedido 
de um reclamante que trabalhava como motoboy para condenar a ex-empregadora a lhe 
pagar o adicional de periculosidade. De acordo com o magistrado, a Lei 12.997/2014 
acrescentou o § 4º ao art. 193 da CLT, dispondo que: "São consideradas perigosas as atividades 
de trabalhador em motocicleta".  

Em sua sentença, o julgador ressaltou que essa lei foi regulamentada cerca de quatro 
meses após a sua publicação, pela Portaria nº 1565/2014 do MTE, que acrescentou o Anexo 5 
à NR-16 (Portaria 3.214/78), estabelecendo como perigosas as atividades profissionais "com 
utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas". O 
anexo prevê, ainda, que o trabalho não será considerado perigoso apenas nas seguintes 
situações: a) quando o trabalhador utiliza a motocicleta exclusivamente no percurso da 
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residência para o local de trabalho ou vice-versa; b) em atividades em veículos que não 
necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-
los; c) em atividades com o uso de motocicleta ou motoneta em locais privados; d) e nas 
atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim considerado o 
fortuito, ou o que, sendo habitual, ocorre por tempo extremamente reduzido.  

No caso, ficou comprovado que o reclamante, durante todo o período contratual e por 
toda a jornada de trabalho, utilizava a motocicleta para prestar seus serviços à ré. Nesse 
contexto, a empresa foi condenada a pagar ao trabalhador o adicional de periculosidade de 
30% do salário básico, desde a admissão, até a rescisão, com devidos reflexos. Foi ressaltado 
na decisão que, como o adicional de periculosidade é calculado com base no salário fixo 
mensal, não repercute nos RSR´s (artigo 7º, § 2º, da Lei 605/49). VERITAE 2  
 
PJe: Processo nº 0011032-67.2016.5.03.0184. Sentença em: 25/07/2016  
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, 14/10/2016. 
 
 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/10/2016 

 
 

TST AFASTA PAGAMENTO CUMULATIVO DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E 
INSALUBRIDADE 

 
Por sete votos a seis, a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do 

Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos 
Ferroviários S. A. de condenação ao pagamento dos adicionais de periculosidade e 
insalubridade cumulativamente a um moldador. O entendimento majoritário foi o de que o 
parágrafo 2º do artigo 193 da CLT veda a acumulação, ainda que os adicionais tenham fatos 
geradores distintos.  

A decisão afasta entendimento anterior da Sétima Turma do TST de que a regra da 
CLT, que faculta ao empregado sujeito a condições de trabalho perigosas optar pelo adicional 
de insalubridade, se este for mais vantajoso, não teria sido recepcionada pela Constituição 
Federal de 1988.  

Na reclamação trabalhista, o moldador afirmou que trabalhava em condições de 
insalubridade, pela exposição a ruído e pó em valores superiores aos limites legais, e de 
periculosidade, devido ao contato com produtos inflamáveis, como graxa e óleo diesel. Por 
isso, sustentou que fazia jus aos dois adicionais.  
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O pedido foi julgado procedente pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Osasco e pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP). Segundo a sentença, a Constituição de 1988 
prevê, no artigo 7º, inciso XXIII, os dois adicionais para situações diversas, "já que um 
remunera o risco da atividade e o outro a deterioração da saúde decorrente da atividade", sem 
ressalvas quanto à necessidade de escolha pelo trabalhador por um dos adicionais. A Sétima 
Turma do TST desproveu recurso da Amsted-Maxion com os mesmos fundamentos.  

Nos embargos à SDI-1, a indústria sustentou que os adicionais não são cumuláveis, e 
que o próprio inciso XXIII do artigo 7º da Constituição assegura os adicionais "na forma da lei".  
Impossibilidade  

A corrente majoritária da SDI-1 entendeu que os adicionais não são acumuláveis, por 
força do parágrafo 2º do artigo 193 da CLT. Para a maioria dos ministros, a opção prevista 
nesse dispositivo implica a impossibilidade de cumulação, independentemente das causas de 
pedir.  

O voto vencedor foi o do relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, seguido pelos 
ministros Emmanoel Pereira, Brito Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Guilherme Caputo Bastos, 
Márcio Eurico Vitral Amaro e Walmir Oliveira da Costa.  

 
Divergência  

Seis ministros ficaram vencidos: Augusto César Leite de Carvalho, João Oreste Dalazen, 
José Roberto Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte e Cláudio 
Brandão. Eles mantiveram o entendimento de que, diante da existência de duas causas de 
pedir, baseadas em agentes nocivos distintos, a cumulação é devida.  

 
Precedente  

Em junho deste ano, a SDI-1 afastou a não recepção da norma da CLT pela 
Constituição, no julgamento do E-ARR-1081-60.2012.5.03.0064. O relator daquele caso, 
ministro João Oreste Dalazen, explicou que os dois preceitos disciplinam aspectos distintos do 
trabalho prestado em condições mais gravosas: enquanto a CLT regula o adicional de salário 
devido ao empregado em decorrência de exposição a agente nocivo, a Constituição prevê o 
direito a adicional "de remuneração" para as atividades penosas, insalubres e perigosas e 
atribui ao legislador ordinário a competência para fixar os requisitos que geram esse direito.  

Naquele julgamento, porém, a SDI-1, também por maioria, concluiu que é possível a 
cumulação desde que haja fatos geradores diferentes. A opção pelo adicional mais vantajoso 
seria facultada ao trabalhador exposto a um mesmo agente que seja concomitantemente 
classificado como perigoso e insalubre, mas aquele exposto a dois agentes distintos e 
autônomos faria jus aos dois adicionais. No caso concreto, como não havia a comprovação 
dessa condição, a cumulação foi negada.  
(Carmem Feijó)  
 
Processo: E-RR-1072-72.2011.5.02.0384  
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FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 18/10/2016. 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
19/10/2016 

 
 

MINISTÉRIO DO TRABALHO DIVULGA NOTAS TÉCNICAS 
 

 
Foram expedidas pelo Ministério do Trabalho (MTE) no dia 6 de outubro de 2016, as 

Notas Técnicas (NT) n.º 253/2016 e 257/2016, elaboradas pelo Departamento de Segurança e 
Saúde no Trabalho (DSST) vinculado à Secretaria de Inspeção do Trabalho, com o objetivo de 
orientar a fiscalização do MTb e evitar erros por parte de fabricantes e usuários na 
interpretação de itens do texto vigente da Norma Regulamentadora 12 – Segurança no 
Trabalho com Máquinas e Equipamentos. 

A NT nº 253 dispõe sobre à possibilidade de utilização de válvulas de segurança que 
não tenham o princípio construtivo de fluxo cruzado para atendimento do Anexo VIII - Prensas 
e Similares, desde que sejam observados os princípios de segurança indicados na própria 
orientação do Ministério do Trabalho. 

Já a NT nº 254têm por objetivo esclarecer a alteração do item 12.58 alínea "f", que 
trata sobre dispositivos de parada de emergência. Outro aspecto abordado no documento são 
as condições de aplicação dos itens 12.45.1 e 12.46.1, que versam sobre as proteções 
intertravadas com comando de partida, introduzidos pela Portaria nº 1.110, publicada dia 22 
de setembro de 2016.  
 
As notas técnicas poderão ser consultadas no site do Ministério do Trabalho no link abaixo:  
http://acesso.mte.gov.br/seg_sau/notas-tecnicas-sobre-nr-12.htm 
 
FONTE: Canal Segurança e Saúde no Trabalho, 19/10/2016. 


