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FONTE DE NOTÍCIAS 

04/07/2016 
 
 

TRT10 - OPERADORA DE HIPERMERCADO QUE TRABALHAVA EM CÂMERA 
FRIGORÍFICA DEVE RECEBER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 
O juiz Denilson Bandeira Côelho, titular da 4ª Vara do Trabalho de Brasília, deferiu o 

pagamento de adicional de insalubridade, em grau médio, para uma operadora de empresa 
varejista que trabalhava exposta ao frio, por conta de atividades em câmeras frigoríficas, 
durante todo o pacto laboral. De acordo com o magistrado, a perícia judicial constatou que a 
empresa oferecia equipamento de proteção individual, mas revelou que a japona de frio era 
de uso coletivo e estava sempre suja, o que impossibilitava sua utilização. 

Contratada como operadora de hipermercado no setor de congelados, a autora da 
reclamação contou que durante todo o contrato de trabalho, que se estendeu de maio de 
2010 a janeiro de 2015, prestou serviços diário em ambiente insalubre, exposta ao frio em 
razão de atividades realizadas em câmaras frigoríficas ou em condições similares. Disse, 
ainda, que não gozava do intervalo de vinte minutos a cada uma hora e quarenta minutos, 
nos termos do artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Alegou que, diante 
disso, faria jus ao adicional de insalubridade no percentual de 40%. 

A empresa, em resposta, refutou as alegações da operadora. Argumentou que a 
reclamante não ficava exposta a agentes prejudiciais à saúde acima dos limites de tolerância 
fixados pelo Ministério do Trabalho, negando que ela necessitava adentrar em câmara 
frigorífica reiterada e continuamente, e que fornecia EPI, motivos pelo qual pediu o 
indeferimento do pedido de adicional de insalubridade. 

Em sua sentença, o magistrado frisou que o laudo pericial, requerido pelo juízo, após 
meticulosa descrição das atividades ordinárias da trabalhadora e do ambiente de trabalho, 
constatou que a trabalhadora esteve exposta ao frio. 

No Distrito Federal – situado na quarta zona de acordo com o Mapa Brasil Climas do 
IBGE – a exposição ao frio é considerada toda temperatura de exposição inferior a 12ºC, nos 
termos do artigo 253, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho. De acordo com 
a perita, a exposição da operadora ao frio ocorria quando ela adentrava as câmaras frias e 
congeladas, bem como o laboratório de preparo de carne moída, em tempo total médio de 
exposição diário de 1h30. O contato da reclamante com o frio se deu de forma intermitente, 
concluiu a perita. 

A alegação da empresa de que oferecia Equipamento de Proteção Individual foi 
levado em consideração no laudo. O juiz salientou que a perita constatou que a empresa 
realmente disponibilizava os EPIs necessários para minimização do risco. Todavia, conforme 
alegado pela reclamante e constatado na vistoria, a japona de frio era de uso coletivo e 
estava constantemente sujo, impossibilitando sua utilização. Para a perita, a empresa não 
garantiu a eliminação ou neutralização da insalubridade, na forma do artigo 191 da CLT, 
tendo em vista que não assegurou correta higienização e manutenção periódica do 
equipamento, conforme preceita a Norma Regulamentadora 6, do Ministério do Trabalho. 

Com base no laudo pericial e observados os riscos aos quais a operadora estava 
exposta, o magistrado deferiu o adicional de insalubridade em grau médio (20% sobre o 
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salário mínimo), durante toda a relação de emprego, com reflexos em férias acrescidas do 
terço constitucional, décimo terceiro salário, horas extras e FGTS com a multa de 40%. 

 
Processo nº 0000396-39.2015.5.10.004 

 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 04/07/2016. 

 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

12/07/2016 
 
 

MOTORISTA QUE CONDUZIA CAMINHÃO COM TANQUE SUPLEMENTAR RECEBERÁ 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

 
Agência TST 
 
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a TNT Mercúrio Cargas 

e Encomendas Expressas S.A. de Porto Alegre (RS) a pagar adicional de periculosidade a um 
motorista que conduzia caminhão com tanque suplementar de combustível superior a 600 
litros. A Turma seguiu entendimento do Tribunal que considera como transporte de 
inflamável a condução de veículo com tanque suplementar com capacidade de 
armazenamento superior a 200 litros, gerando direito ao adicional. 

O motorista atuou na empresa por 13 anos transportando combustíveis de Porto 
Alegre (RS) para cidades do Sul, Campinas e São Paulo. Disse que, além da própria carga de 
inflamáveis, o caminhão tinha dois tanques. Por isso, pediu a condenação da empresa ao 
pagamento do adicional de periculosidade. A empresa, em sua defesa, afirmou que os 
produtos eram transportados embalados e lacrados, sem qualquer contato com agentes 
perigosos. 

O laudo pericial concluiu pelas condições de periculosidade em função das 
atividades do motorista, que conduzia veículos com tanques adaptados para conter 700 
litros de óleo diesel para dar maior autonomia de percurso. Ainda segundo a perícia, nos 
dois últimos anos de contrato ele também frequentava habitualmente áreas de 
abastecimento de diesel. 

Apesar de a TNT impugnar o laudo, houve prova de que, mesmo não sendo em toda 
carga transportada, a presença de inflamáveis era intermitente no desempenho da função. 
Também ficou demonstrado que o abastecimento era realizado com acompanhamento do 
motorista, exigindo-se curso para transportar cargas perigosas.  

Diante disso, o juízo da 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre deferiu ao motorista o 
pagamento do adicional de periculosidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(RS), porém, reformou a sentença, por entender que os tanques extras não equivalem ao 
transporte de inflamáveis. A decisão considerou ainda que a TNT comprovou o 
licenciamento dos veículos no Detran para circular com tanques com capacidade superior a 
600 litros. 
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No TST, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, relator do recurso do motorista, 
explicou que, embora o simples acompanhamento, pelo motorista, do abastecimento do 
veículo não possibilite o pagamento do adicional, o TST considera que a condução de veículo 
com tanque suplementar de combustível com capacidade superior a 200 litros se equipara 
ao transporte de combustíveis, impondo-se a condenação ao pagamento do adicional. 
Citando decisões nesse sentido, ele proveu o recurso para restabelecer a sentença 
condenatória. 
 
Processo: RR-452-10.2011.5.04.0027 

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 12/07/2016. 
 
 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/07/2016 

 
 

TRT3 - TRABALHADOR COLOCADO EM ÓCIO FORÇADO DENTRO DE UM CONTAINER POR 
DOIS DIAS E MEIO SERÁ INDENIZADO 

 
Se um empregado se envolve em incidentes que possam resultar em prejuízo e risco 

de vida aos demais, é lícito que o empregador o afaste das funções no curso das 
investigações do ocorrido. Contudo, ao exercer esse direito, o empregador não deve 
ultrapassar os limites do razoável, afrontando os direitos da personalidade do trabalhador. 
Esse o posicionamento adotado pela Justiça do Trabalho de Minas, ao condenar uma fábrica 
de cimento a indenizar um trabalhador que, após cometer falta grave que poderia ocasionar 
um acidente de trabalho, ficou isolado por dois dias e meio dentro de um container que 
funcionava como vestiário, sem qualquer trabalho, ou seja, em ócio forçado. 

Ficou comprovado que o trabalhador manuseou uma correia transportadora em 
movimento, apesar de ter conhecimento de que essa prática era proibida pela empresa em 
razão do risco de acidente, que poderia levá-lo à perda de membro ou até mesmo à morte. 
Mas, para o juiz sentenciante, a conduta praticada pela empresa foi grave o bastante para 
caracterizar o aviltamento moral do trabalhador. 

E, ao examinar o recurso apresentado pela empresa, o juiz convocado Oswaldo 
Tadeu Barbosa Guedes, em atuação na 5ª Turma do TRT-MG, confirmou a decisão que 
deferiu ao trabalhador uma indenização por danos morais, apenas reduzindo o valor a ela 
arbitrado. Lembrando o destaque concedido pela nossa legislação ao valor social do 
trabalho, o julgador observou que a negação deste ao empregado implica frustração e 
angústia. Ele considerou que o ato praticado pela empresa teve gravidade suficiente para 
caracterizar o dano moral sofrido trabalhador, exposto que foi a situação ridícula, vexatória 
e humilhante. 

Contudo, considerando as circunstâncias do caso, a natureza e extensão do dano, o 
relator reduziu o valor da indenização de R$10.000,00 para R$2.000,00. O entendimento foi 
acompanhado pelos demais julgadores da 5ª Turma do TRT mineiro. 
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PJe: Processo nº 0010993-58.2015.5.03.0167. Acórdão em: 21/06/2016 
 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 14/07/2016. 
 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
15/07/2016 

 
 

TRT3 - TRABALHADOR EXPOSTO AO SOL E AO CALOR RECEBERÁ ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE 

 
O juiz Ricardo Luís Oliveira Tupy, em atuação no Posto Avançado de Aimorés, 

condenou uma empresa de engenharia a pagar a um ex-empregado o adicional de 
insalubridade, em grau médio, por exposição ao calor. O caso foi solucionado com base no 
item II da OJ 173 da SDI-1 do TST, segundo o qual Tem direito ao adicional de insalubridade 
o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, 
inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 
15 da Portaria nº 3214/78 do MTE. 

O empregado trabalhava como conservador de vias e, conforme apurado pela 
perícia oficial, realizava troca de dormentes, de trilhos e atuava na manutenção da via 
férrea. Segundo registrado no laudo, a atividade era realizada a céu aberto, tendo durado 10 
meses de cada ano de trabalho. O contrato de trabalho vigorou de 03/12/2012 a 
08/11/2014. 

A conclusão da perícia pela caracterização da insalubridade em grau médio foi 
acatada pelo julgador. De acordo com a sentença, o perito fez a medição do calor em IBUTG, 
apurando-se 28,01º C, nível acima do limite máximo permissível em regime de trabalho 
continuo de 25,5º (Anexo nº 3, da NR-15, Portaria 3.214/78). No laudo, o perito atestou 
ainda que, mesmo em dias de tempo nublado e frio, chegava-se apenas 0,35º C abaixo do 
limite de tolerância. 

Conforme explicou o magistrado, a questão jurídica relativa à insalubridade 
proveniente da luz solar está pacificada por meio da OJ 173 da SDI-1 do TST, a qual 
considera indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, 
por sujeição à radiação solar, por falta de previsão legal. Por outro lado, a norma considera 
devido o referido adicional para o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima 
dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, tendo em vista a 
previsão em norma regulamentar do agente calor. 

A luz solar dá ensejo ao pagamento de adicional de insalubridade apenas pelo calor, 
sendo indevido o referido adicional em relação à radiação não ionizante, esclareceu. O 
julgador chamou a atenção para o fato de que as partes não apresentaram quaisquer 
elementos que pudessem contrariar a perícia. 

A condenação envolveu o adicional de insalubridade em grau médio (20%), na 
proporção de 10 meses para cada ano de efetivo trabalho, e seus reflexos em 13ºs salários, 
férias mais 1/3 e FGTS mais 40%. A base de cálculo é o salário-mínimo legal. Houve recurso, 
mas o TRT manteve a sentença nesse aspecto. 
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( 0000566-14.2014.5.03.0045 RO ) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 15/07/2016. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

15/07/2016 
 

TURMA NEGA PROVIMENTO A RECURSO QUE PRETENDIA DESCONSTITUIR LAUDO 
PERICIAL 

 
Por unanimidade, os desembargadores da 2ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (TRT-PE) negaram provimento a recurso ordinário interposto pela 
Musashi do Brasil, que tinha por intuito excluir condenação ao pagamento de adicional de 
insalubridade e reduzir o valor arbitrado a título de honorários periciais. A desembargadora 
Eneida Melo Correia de Araújo foi a relatora da decisão colegiada. 

O autor da ação alegou que prestava serviços em um ambiente insalubre e não lhe 
eram fornecidos equipamentos de proteção individual (EPIs). A empresa não apresentou 
controle da entrega desses equipamentos, mas garantiu que eles eram regularmente 
distribuídos. Ambas as partes, empregado e empregador, trouxeram testemunhas para 
confirmar seus relatos. 

Ainda na instrução do processo, um engenheiro do trabalho foi nomeado para 
realizar perícia no local, tendo registrado em seu laudo a presença de dois agentes nocivos: 
ruído e calor. O resultado, contudo, foi impugnado pela empresa, que alegou, por meio de 
parecer de um assistente técnico, haver erro na medição. A empresa também contestou os 
honorários periciais, dizendo serem eles excessivos. 

Para a relatora Eneida Melo, toda a perícia foi feita de forma regular e imparcial, ao 
passo que nenhuma das provas trazidas pela empresa, quer seja o depoimento de uma 
testemunha, quer seja o parecer de um assistente técnico, foram capazes de reverter a tese 
da existência de um local de trabalho insalubre e da ausência de fornecimento adequado de 
EPIs. 

Sobre os honorários, ponderou que a quantia arbitrada era justa: “Considerando as 
condições econômicas da Recorrente, o tempo despendido pelo profissional, a elaboração 
de trabalho de natureza técnica e conteúdo meticuloso, mantenho o valor fixado pelo 
Juízo”, concluiu a desembargadora. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho - 6ª Região, 15/07/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

18/07/2016 
 
 

TRT10 - EMPRESA É CONDENADA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA 
QUE RESULTOU EM ACIDENTE FATAL 

 
A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10) condenou 

uma empresa de perfuração de poços artesianos a pagar R$ 400 mil de indenização por 
danos morais coletivos, devido ao descumprimento de normas de segurança e saúde dos 
empregados, que resultou em acidente fatal. A decisão foi tomada nos termos do voto do 
desembargador Brasilino Santos Ramos, que manteve a antecipação dos efeitos de tutela do 
juízo da 18ª Vara do Trabalho de Brasília, determinando que a empresa adote políticas 
preventivas para propiciar um meio ambiente de trabalho seguro. 

De acordo com informações dos autos, um mecânico da empresa morreu em virtude 
de acidente ocorrido durante o conserto de um caminhão guindaste. Em sua ação civil 
pública, o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal apresentou as informações 
apuradas em inquérito civil, o qual apontou que a empresa descumpria normas de 
segurança e saúde dos empregados, em especial as NRs 9 e 12 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. A empresa, por sua vez, negou todas as acusações. 

O juízo da 18ª Vara do Trabalho de Brasília, ao analisar a ação, julgou improcedentes 
os pedidos do Ministério Público por considerar que a NR 12 não contempla as medidas 
preventivas aplicáveis ao trabalho em veículo automotor. Essa decisão liminar, no entanto, 
foi revogada. Ainda inconformado com os termos da sentença, o MPT recorreu ao TRT10 
para reiterar os mesmos pedidos sob argumento de que o caminhão guindaste amolda-se ao 
disposto na NR 12. 

No entendimento do desembargador Brasilino Santos Ramos, o caminhão guindaste 
não pode mesmo ser visto simplesmente como veículo automotor acoplado a um guindaste. 
Segundo ele, trata-se de um equipamento como um todo e, portanto, está abarcado pela 
NR 12. “Caso contrário, também não poderiam ser abrangidos pela mesma norma as 
colheitadeiras, escavadeiras, tratores e outras máquinas que, assim como o caminhão 
guindaste, possuem caixa de embreagem passíveis de “estouro”. 
 
Responsabilidade 

O inquérito civil realizado pelo MPT apurou que a empresa não conseguiu 
comprovar a adoção de medidas de proteção e manutenção dos equipamentos, para 
garantir a segurança e saúde de seus empregados. A empresa de perfuração de poços 
também não compareceu a várias audiências administrativas designadas pelo Ministério 
Público do Trabalho para prestar esclarecimentos quanto à adoção de medidas eficazes de 
proteção ao trabalhador. Para o desembargador Brasilino Santos Ramos, essa atitude 
demonstrou total descaso. 

“Os fatos apurados, portanto, demonstram comportamento institucional da 
reclamada de impedir o exercício do direito fundamental ao ambiente de trabalho seguro. 
Como visto, sua omissão se caracteriza como agressão aos direitos trabalhistas, não só do 
reclamante falecido, mas de todo seu corpo funcional. Desse modo, o acidente de trabalho 
que levou a óbito o empregado, ao realizar o conserto do caminhão guindaste, decorreu da 



 
Edição Nº 07| São Paulo, 29 de julho 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 

 
 

ausência de adoção, pela empresa, de medidas preventivas contra a exposição a riscos 
irreversíveis à saúde e à segurança de seus trabalhadores”, fundamentou o magistrado em 
seu voto. 
 
Processo nº 0001377-94.2013.5.10.018 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 18/07/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/07/2016 

 
 

TRT4 - TRABALHADORA DO WALMART QUE ATUAVA DENTRO DE COFRE EM CONDIÇÕES 
INADEQUADAS DEVE SER INDENIZADA 

 
Uma trabalhadora da rede de supermercados Walmart deve receber indenização 

por danos morais no valor de R$ 10 mil, por trabalhar em condições penosas durante parte 
do período em que manteve contrato de trabalho com a multinacional. A determinação é da 
4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (TRT-RS), que confirmou 
sentença do juiz Frederico Russomano, da 3ª Vara do Trabalho de Pelotas. Os 
desembargadores, entretanto, aumentaram o valor da indenização, arbitrado na primeira 
instância em R$ 5 mil. Cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Conforme alegou a empregada, sua atuação ocorria dentro do cofre do 
hipermercado, uma sala totalmente fechada, sem janelas, cujo ar condicionado raramente 
funcionava. Além disso, segundo relatou, a abertura da porta precisava ser solicitada a um 
segurança, que por sua vez pedia a um gerente ou chefe de departamento para que 
liberasse a saída da reclamante e de outra colega que também trabalhava no local. Esse 
processo podia demorar de 15 minutos a 1 hora, sendo que a reclamante afirmou que em 
muitos dias perdia o horário de almoço por causa da demora. Ainda, segundo as alegações, 
ninguém mais tinha acesso ao cofre, que era limpo e recebia medidas de manutenção, como 
pintura das paredes, realizadas pelas próprias empregadas, que não recebiam diferenças 
salariais por exercerem essas atividades. 

Diante desse contexto, o juiz de Pelotas considerou procedentes as alegações e 
determinou o pagamento da indenização, baseado no depoimento de outras duas 
testemunhas que confirmaram as condições de trabalho da reclamante. O Walmart, no 
entanto, recorreu ao TRT-RS na tentativa de modificar o julgado, mas o relator do recurso, 
juiz convocado Joe Ernando Deszuta, optou por manter o decidido em primeira instância. Os 
demais integrantes da Turma Julgadora acompanharam o relator quanto à concessão da 
indenização, mas a decisão sobre o aumento do valor ocorreu por maioria de votos. 
 
Processo 0000034-96.2015.5.04.0103 (RO) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 18/07/2016. 


