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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 

29/04/2016 
 
 

TRT11 - REDUÇÃO NO NÚMERO DE ACIDENTES DEPENDE DA CONSCIENTIZAÇÃO DE 
EMPREGADOS E EMPREGADORES 

 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) instituiu o dia 28 de abril como o Dia 

Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho. No Brasil, a Lei 11.121/2005 instituiu o mesmo dia como 
o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. 

O desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, gestor nacional do Programa de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho da Justiça do Trabalho, alerta que, segundo as 
estatísticas recentes divulgadas, a questão acidentária continua gerando muitas vítimas: por 
ano ainda ocorrem no Brasil mais de 700 mil acidentes do trabalho e a cada dia, 
considerando apenas os dados oficiais, aproximadamente 55 empregados deixam 
definitivamente o mundo do trabalho, por morte ou incapacidade permanente. E a maioria 
desses acidentes ocorre por culpa patronal, ou seja, pelo descaso de alguns empregadores 
com a segurança e a saúde dos seus trabalhadores, afirma. 

Além dos acidentes, as doenças relacionadas ao trabalho também vêm aumentando. 
Os fenômenos da reestruturação produtiva e da revolução da produtividade estão tornando 
o trabalho cada vez mais denso, mais tenso e mais intenso, gerando por consequência 
estatísticas crescentes de afastamentos por doenças ocupacionais, avalia o magistrado. 

Sebastião de Oliveira ressalta que, com frequência, o acidente de trabalho 
representa, para o empregado, o desmonte traumático do seu projeto de vida, com reflexo 
em toda a família. As indenizações repõem o prejuízo econômico e atendem as 
necessidades básicas de sobrevivência da vítima ou seus dependentes, mas não eliminam a 
frustração diante da nova realidade, assinala. 
 
Caminhos 

Entre as reflexões propostas pela data oficial do calendário brasileiro, o gestor 
nacional do Programa Trabalho Seguro afirma que o mecanismo mais eficiente para a 
redução de acidentes é o investimento sistemático em medidas de segurança e saúde dos 
trabalhadores e na propagação de uma cultura prevencionista no ambiente de trabalho, 
com respaldo dos altos dirigentes do empreendimento. O conhecimento já acumulado 
indica que a grande maioria dos acidentes do trabalho e das doenças ocupacionais são 
previsíveis e, por mera consequência, são também preveníveis, afirma. O trabalho seguro e 
saudável, além de prevenir acidentes e doenças ocupacionais, estimula a produtividade, 
mantém o empregado motivado, reduz os custos trabalhistas e cria um círculo virtuoso em 
benefícios de todos. 
 
Programa Trabalho Seguro 

O Programa Trabalho Seguro – Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho foi criado em 2011 por iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com diversas instituições públicas e 
privadas, visando à formulação e execução de projetos e ações nacionais voltados à 
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prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho. O principal objetivo do programa é contribuir para a diminuição do 
número de acidentes de trabalho registrados no Brasil nos últimos anos, por meio da 
articulação entre instituições públicas federais, estaduais e municipais e a sociedade civil. 

No biênio 2016/2017, o tema indicado pelo Comitê Gestor Nacional para pautar o 
programa são os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Segundo o presidente do 
TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, a ideia foi abordar um problema que está se 
generalizando em muitos ambientes de trabalho. Temos uma pressão muito grande de 
exigência de produtividade, de qualidade e de competição, afirmou. Isso faz com que 
empresas exijam cada vez mais metas, e assim, começam a aparecer novas doenças. 

De acordo com o ministro, a ideia é promover debates no sentido de adotar 
medidas de prevenção e de detecção das causas destas moléstias para o próprio julgador 
ver que parâmetro vai adotar para saber se realmente é um transtorno que merece alguma 
medida do Judiciário, conclui. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, 29/04/2016. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

06/05/2016 
 
 

TRT24 - TRABALHADOR QUE PERDEU VISÃO EM ACIDENTE DE TRABALHO RECEBERÁ 
PENSÃO VITALÍCIA 

 
Um operário de uma fábrica de fôrmas para concreto de Campo Grande receberá 

pensão mensal vitalícia no percentual de 50% do valor do salário base da categoria e R$ 100 
mil de indenização por danos estéticos e extrapatrimoniais decorrentes de um acidente de 
trabalho ocorrido em 2010. 

O trabalhador exercia a função de auxiliar de pátio e estava trabalhando na máquina 
de perfuração de perfil, quando por não estar utilizando óculos protetor, teve o olho 
esquerdo perfurado por um pedaço de metal lançado pela máquina, ocasionando a perda 
da visão. 

A sentença da 3ª Vara do Trabalho de Campo Grade reconheceu a existência de 
culpa concorrente das partes que recorreram ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª 
Região. A empresa alegou culpa exclusiva da vítima que se negou a usar o equipamento de 
proteção necessário, sustentando que sempre forneceu, fiscalizou e exigiu o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual. Já o trabalhador afirmou que a responsabilidade pelo 
acidente foi única e exclusivamente da empresa que não forneceu equipamento de 
proteção suficiente, capaz de afastá-lo dos riscos inerentes da função.  

Segundo o relator do recurso, Desembargador Francisco das C. Lima Filho, a 
empresa não comprovou que fornecia equipamentos de proteção individual suficientes para 
todos os trabalhadores, que fiscalizava regularmente a utilização dos EPIs e que oferecia 
treinamento específico para o tipo de labor prestado pelo trabalhador. 
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Nesse quadro, a culpa empresarial é evidente, pois descumpriu o dever não apenas 
de proteger o trabalhador, mas fornecer as condições seguras para que o labor fosse 
prestado, não tendo o menor espaço para se cogitar de culpa quer concorrente quer 
exclusiva do trabalhador, afirmou o magistrado no voto. 

Por unanimidade, a Segunda Turma do TRT/MS deferiu o recurso adesivo interposto 
pelo trabalhador para reconhecera culpa exclusiva da empresa pelo evento danoso e 
declarar a responsabilidade pela indenização dos danos sofridos pelo trabalhador em 
consequência do acidente. 
 
PROCESSO Nº 0024680-61.2014.5.24.0003-RO 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, 06/05/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/05/2016 

 
 

TRT15 INSETICIDA ALTAMENTE TÓXICO, USADO COM HABITUALIDADE, TRAZ 
RECONHECIMENTO DE DOENÇA OCUPACIONAL 

 
O empregado era o único que manuseava o produto Gastoxin para defumação de 

pragas no tratamento de cereais. Em março de 2000, segundo o perito, " com história 
compatível com superdosagem de exposição ocupacional nesta data, passou a apresentar 
reação leucóide com toxiinfecção pré septicêmica que elevou para óbito em 09/08/2000 às 
08h50 devido septicemia, insuficiência de medula óssea com fibrose medular e leucemia 
linfóide aguda". O 1º grau decretou o nexo causal e concedeu indenização material e moral; 
a sentença foi confirmada - em essência - pelo Tribunal, por meio da 2ª Turma. 

Na relatoria do magistrado José Antonio Ribeiro de Oliveira Silva, não poderia a 
empregadora (1ª reclamada -Nutriara Ltda.), concluído o trabalho pericial, "alegar que, pelo 
pequeno período de prestação dos serviços, a doença não foi adquirida em sua empresa, 
mas em empregos anteriores, mormente quando o trabalhador tenha sempre 
desempenhado as funções para as quais foi contratado. Até porque bastaria que a empresa 
tivesse rigor no exame médico admissional para constatar que o trabalhador já era portador 
de alguma doença relacionada ou não ao trabalho. Se não o fez, ou se atestou a aptidão 
laborativa do trabalhador, não pode posteriormente alegar que a doença não foi adquirida 
em seu estabelecimento ou era preexistente. Isso vale para ambas as rés, que não 
apresentaram quaisquer exames admissionais". 

Para o juiz convocado/relator, "a presunção lógica após a admissão do trabalhador, 
em que foi considerado apto, se porventura alguma doença, ainda que congênita, se revele 
posteriormente, é a de que o trabalho para isso tenha contribuído, ainda mais no caso dos 
autos, em que o trabalhador foi admitido em perfeitas condições de saúde e depois de 4 
anos de prestação de serviços faleceu aos 37 anos de idade, em decorrência de leucemia, 
causada presumivelmente – uma presunção quase absoluta pelo contexto do caso concreto 
– pelo incontroverso contato com a Gastoxina-Fosfina, havendo documentos nos autos que 
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corroboram tal situação (declaração do serviço de referência ao trabalhador, referindo 
informação transmitida por setor da UNICAMP, bem como referência bibliográfica acostada 
pela perita)".  

José Antonio considerou ainda que "causa espécie a alegação recursal de que a 
causa da morte foi o diagnóstico tardio e a falta de tempo hábil para o correto tratamento. 
O trabalhador, aos 37 anos de idade, assim que diagnosticado com câncer (leucemia), foi 
logo submetido ao tratamento quimioterápico, sem resposta, pois o desenvolvimento da 
doença foi rápido demais, atingindo até mesmo as funções neurológicas; há laudos médicos 
referindo paralisia facial, dores ósseas, septicemia e, tudo isso, num curto período de 5 
meses entre a última utilização do GASTOXIN e a morte do trabalhador. 

A responsabilidade das empresas contratantes pela doença ocupacional causada ao 
trabalhador foi amplamente comprovada, devendo ser mantida a conclusão constante da 
sentença". 

Aos recursos patronais não houve provimento. A viúva do trabalhador e seu filho 
obtiveram modificação dos critérios fixados em 1º grau para o dano material. A decisão 
colegiada afastou o pagamento único da indenização e estabeleceu que o filho terá direito a 
1/3 do salário do falecido até completar 25 anos e a viúva igualmente, com incorporação 
posterior daquela fração e até o ano em que o trabalhador completaria 69 anos, como 
pedido em inicial (Processo 0000387-23.2011.5.15.0087, votação unânime) 
FONTE: Associação doa Advogados de São Paulo, por: João Augusto Germer Britto, 
10/05/2016. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

11/05/2016 
 
 

TRT3 - CAMAREIRA QUE LIMPAVA INSTALAÇÕES DE MOTEL RECEBERÁ ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO 

 
Uma auxiliar de serviços gerais que trabalhava na limpeza das instalações de um 

motel conseguiu obter na Justiça do Trabalho o direito ao recebimento do adicional de 
insalubridade em grau máximo. O trabalho foi equiparado à coleta de lixo urbano pela juíza 
Cláudia Eunice Rodrigues, em atuação na 4ª Vara do Trabalho de Betim. 

Embora a perícia tenha afastado a caracterização da insalubridade, ao fundamento 
de ausência de enquadramento legal, a juíza considerou aplicável o disposto no Anexo 14 da 
NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

No seu modo de entender, o fato de a norma não prever expressamente como 
insalubres as atividades de limpeza das instalações sanitárias de motéis não exclui o direito 
no caso. Em se tratando de local com grande circulação e rotatividade de pessoas, a 
higienização dos apartamentos e suítes, com recolhimento do lixo deixado pelos clientes, 
nos quais havia inclusive preservativos usados, equipara-se à coleta de lixo urbano prevista 
na citada Norma Regulamentadora, fundamentou. 

Nesse sentido, o laudo pericial registrou que as atividades habituais da reclamante 
eram a limpeza de quartos, corredores e banheiros, com auxílio de produtos de limpeza. Por 
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sua vez, o representante do réu afirmou, em depoimento, que no estabelecimento há nove 
suítes e 17 apartamentos. Ele apontou que a trabalhadora fazia a limpeza das suítes e dos 
apartamentos, inclusive de banheiras. A rotatividade era de 40/50 clientes por dia, sendo 
que a reclamante recolhia o lixo e tinha contato com preservativos usados. 

A julgadora lembrou que a Súmula 448 do TST garantiu o pagamento do adicional de 
insalubridade em grau máximo aos que prestam serviços de higienização de instalações 
sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo. 

Afasto a conclusão pericial, pois as atividades exercidas pela reclamante na empresa 
ré ensejam o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme disposto 
no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78, finalizou, condenando o motel ao 
pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, sobre o salário mínimo legal, por 
todo o período do contrato de trabalho, com reflexos nas férias com acréscimo de 1/3, 13º 
salário e FGTS com multa de 40%. Houve recurso, mas o TRT de Minas manteve a 
condenação. 
 
PJe: Processo nº 0010443-46.2014.5.03.0087. Sentença em: 22/06/2015 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 11/05/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/05/2016 

 
 
TRT15 - EMPRESA É CONDENADA A INDENIZAR EM R$ 50 MIL TRABALHADOR QUE PERDEU 

O DEDO 
 

A 10ª Câmara do TRT-15 arbitrou em R$ 50 mil a indenização por danos morais a ser 
paga ao reclamante, vítima de um acidente de trabalho em ambas as mãos, tendo perdido 
60% das funções da mão esquerda. O reclamante contava com apenas 18 anos na data do 
acidente. A indenização tinha sido fixada em R$ 40 mil pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de 
Jundiaí, com a qual nem o reclamante, nem a reclamada tinham concordado. O primeiro 
tinha alegado que o valor era insuficiente, já a empresa tentou convencer o Juízo de que a 
responsabilidade pelo acidente foi unicamente do trabalhador. Além dos danos morais, a 
Câmara manteve a indenização arbitrada em primeira instância por danos materiais, a ser 
paga no valor de R$ 429,00, em forma de pensionamento mensal, até o reclamante 
completar 65 anos. 

O acidente aconteceu no dia 25 de junho de 2010 e foi ocasionado por uma 
máquina de prensa que aprisionou e causou lesões nos dedos do trabalhador. Ele foi 
afastado de suas atividades pelo INSS, e recebeu benefício acidentário por mais de um ano, 
até 10/9/2011. Para o relator do acórdão, desembargador Fabio Grasselli, é evidente o nexo 
causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor. O médico perito concluiu que, em 
virtude do acidente, o autor sofreu a amputação da falange medial e distal do terceiro dedo 
e a diminuição da força do primeiro dedo da mão direita, além da amputação da falange 
distal do segundo dedo, da amputação das falanges medial e distal do terceiro dedo e da 
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diminuição da força do quarto e quinto dedos da mão esquerda. Segundo o perito, houve a 
diminuição no movimento de pinça e a perda da capacidade laborativa na ordem de 60%, 
sem contar os comprometimentos na vida social. 

Apesar da tese da empresa de tentar responsabilizar apenas o trabalhador pelo 
acidente, ela nada comprovou neste sentido, sendo forçosa a conclusão de que a 
empregadora não adotou as medidas de segurança necessárias para impedir a ocorrência do 
acidente e as suas consequências, afirmou o colegiado. Além do mais, a própria reclamada 
reconheceu que a máquina de prensa onde ocorreu o acidente apresentava defeito, e no dia 
5/7/2010, dez dias após o acidente, o equipamento foi interditado pela Vigilância Sanitária 
do município de Várzea Paulista, que determinou à empresa que, no prazo de dez dias, 
instalasse um sensor de segurança para evitar riscos de novos acidentes. 

Para o colegiado, ficou evidente que à época do acidente a reclamada não havia 
diligenciado no sentido de adotar todas as normas ou procedimentos adequados para 
garantir a segurança do equipamento. A Câmara entendeu, assim, que a culpa pelo acidente 
se deveu à conduta da reclamada, daí resultando seu dever de indenizar, nos termos dos 
artigos 186 e 927 do Código Civil. O colegiado acrescentou que, especificamente quanto ao 
dano moral, não há meios de o autor provar a sua dor ou sofrimento e por isso constitui 
presunção natural de que aquele que foi acometido por um infortúnio que deixou lesão 
permanente, ainda que parcial, passa por constrangimento ou aflição, sendo a indenização a 
forma de, senão reparar integralmente, ao menos minimizar essa dor. Com relação ao valor, 
porém, o colegiado entendeu que, considerando-se os fatos emergentes do caso concreto, 
tais como a pouca idade do trabalhador, o valor arbitrado em primeira instância merecia 
reparo e rearbitrou a indenização para R$50 mil, montante suficiente para atender à dupla 
finalidade de minimizar o sofrimento pelo qual passou o reclamante e de servir como 
instrumento pedagógico ao empregador, em prol da coletividade de empregados. 

Já quanto à indenização por danos materiais, fixada em primeira instância, com a 
qual a empresa não concordou, por entender que, se mantida, importaria em 
enriquecimento ilícito do autor, uma vez que não comprovada a existência do dano, o 
acórdão entendeu diferente. Segundo o colegiado, o acidente sofrido pelo autor deixou 
sequelas e importou na sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, o que o 
impedirá de exercer, com plenitude, as atividades laborativas, mormente porque perdeu o 
movimento de pinça e força com as mãos e parte da sensibilidade nos dedos amputados. 
Essa perda foi na ordem de 60%, segundo o perito, e não foi especificamente impugnado 
pela empresa. Por isso, o acórdão decidiu por manter, diante das circunstâncias subjetivas e 
objetivas que envolvem a questão, a indenização na forma de pensionamento mensal, em 
montante de R$ 429,00, correspondente a 60% do último salário do trabalhador, a ser paga 
até o reclamante completar 65 anos. (Processo 0001158-39.2010.5.15.0021 RO) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 17/05/2016. 


