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CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. CONCEITO DE INSALUBRIDADE

O art. 7º, XXIII, da CF/1988 dispõe:

(...) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da lei.

O trabalho perigoso e insalubre é regulamentado na CLT, mas, em 
relação à penosidade, até o momento, não foi elaborada qualquer norma 

dentre outros, com exceção para o servidor público federal, em exercício em 

(art. 71, Lei n. 8.112/1990).  

doença; insalubridade, por sua vez, é a qualidade de insalubre. Já o conceito 
legal de insalubridade é dado pelo art. 189 da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), nos seguintes termos:

Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, 
condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à 

do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

dentro dos princípios da Higiene Ocupacional.

No campo da saúde ocupacional, Higiene do Trabalho é uma ciência que 
trata do reconhecimento, da avaliação e do controle dos agentes agressivos 

— Agentes físicos — ruído, calor, radiações, frio, vibrações e umidade.

— Agentes químicos — poeira, gases e vapores, névoas e fumos.

— Agentes biológicos — micro-organismos, vírus e bactérias.

Assim, por exemplo, um empregado exposto ao agente ruído, em certas 
condições, pode adquirir perda auditiva permanente.
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Segundo os princípios da Higiene Ocupacional, a ocorrência da doença 

tempo de exposição ao agente agressivo.

Com base nesses fatores, foram estabelecidos limites de tolerância para 
os referidos agentes, que, no entanto, representam um valor numérico abaixo 
do qual se acredita que a maioria dos trabalhadores expostos a agentes 

Contudo, do ponto de vista prevencionista, não podem ser adotados com 
rigidez e, sim, como parâmetros para a avaliação e controle dos ambientes 
de trabalho.

Por se tratar de matéria técnica de higiene ocupacional, a regulamentação 
foi delegada ao MTE, conforme dispõe o art. 190 da CLT: 

O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e 
adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tole-
rância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do 
empregado a esses agentes.

O Ministério do Trabalho e Emprego regulamentou a matéria na Norma 
Regulamentadora — NR-15 da Portaria n. 3.214/1978. Portanto, a possível 
caracterização da insalubridade ocorrerá somente se o agente estiver inse-
rido na referida norma.

Nesse sentido, a Súmula n. 460 do STF (Superior Tribunal Federal), dispõe:

Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, 
não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da compe-
tência do Ministério do Trabalho.

Ademais, o entendimento jurisprudencial do TST também é de haver 

elaborada pelo MTE (Orientação Jurisprudencial n. 4 do SDI do TST)(1).

Logo, o perito não pode extrapolar situações não previstas pela Norma 
Regulamentadora n. 15 da Portaria n. 3.214/1978 na apuração da insalubridade.

2. CRITÉRIO ADOTADO PARA A 
CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE

O MTE, na Portaria n. 3.214/1978, regulamentou toda a matéria de Segu-
rança e Medicina do Trabalho por meio das NR – normas  regulamentadoras. 

(1) ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 04/TST— Adicional de insalubridade. Necessidade de 

não bastando a constatação por laudo pericial. CLT, art. 190. Aplicável.
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As NR, até o momento, são em número de 37, sendo duas já revogadas 
(NR-2 e 27). A NR-15, em seus 14 anexos, regulamenta os critérios de ca-
racterização de atividades e operações insalubres. Assim, o subitem 15.1 
da referida norma determina que são consideradas atividades ou operações 
insalubres as que se desenvolvem:

— Acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12.

— Nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14.

— Comprovadas por meio de laudo de inspeção do local de trabalho, 
constantes dos anexos 7, 8, 9 e 10.

trabalhos de extração de sal. Esse anexo foi revogado pela Portaria 
n. 3.751, de 23.11.1990.

Embora o art. 189 da CLT estabeleça que a insalubridade ocorrerá 
quando a exposição ao agente superar o limite de tolerância, observa-se que 
a norma do MTE estabeleceu três critérios para a caracterização da insalu-
bridade: avaliação quantitativa, qualitativa e inerentes à atividade.

a) Avaliação quantitativa

do tempo de exposição. Nesse caso, o perito terá de medir a intensidade ou a 
concentração do agente e compará-lo com os respectivos limites de tolerância; 
a insalubridade será caracterizada somente quando o limite for ultrapassado. 
Para tanto, o perito deve utilizar todas as técnicas e os métodos estabelecidos 

mencionados anexos.

baseados nos limites de tolerância estabelecidos, em 1977, pela ACGIH 
(American Conference of Governmental Industrial Hygienists), devidamente 
corrigidos para a jornada de trabalho no Brasil, e permanecem, na sua maioria, 
inalterados.

b) Avaliação qualitativa

Nos anexos 7, 9, 10 e 13, a NR-15 estabelece que a insalubridade será 
comprovada pela inspeção realizada por perito no local de trabalho; ou seja, 

-
sivos, embora as normas internacionais — incluindo a ACGIH — os tenham 
estabelecido para praticamente todos os agentes. Assim, na caracterização 
da insalubridade pela avaliação qualitativa, o perito deverá analisar detalha-
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damente o posto de trabalho, a função e a atividade do trabalhador, utilizando 
os critérios técnicos da Higiene Ocupacional.

Deve-se levar em conta na avaliação, dentre outros, o tempo de exposição, 
a forma e intensidade de contato com o agente e o tipo de proteção usada, 
e até mesmo os limites internacionais existentes, visando à fundamentação 
do parecer técnico. No caso de substância química, é de fundamental 
importância se observar a diluição dela, caso esteja em solução, conforme 

seja perigosa. Aliás, o MTE, por meio da Portaria n. 3.311, de 29.11.1989, 
revogada pela Portaria n. 546, de 11.3.2010, estabelecia critérios para a 

eventual. A
autoriza o perito a concluir que qualquer exposição é nociva à saúde.

Segundo a Portaria n. 3.311/1989, a exposição de curta duração — em 
-

tanto, a insalubridade, enquanto a exposição de 300 a 400 minutos durante a 
jornada de trabalho equivale ao contato permanente ou intermitente(2). Ressal-
te-se que a Portaria n. 3.311 (ver apêndice 1 neste capítulo) procura dar noção 
ao perito de como proceder em uma avaliação qualitativa. Todavia, cada caso 
deverá ser analisado, levando-se em conta especialmente a intensidade e for-
ma de contato (pele, via respiratória, ingestão) e o tipo de agente agressivo. 
A Portaria n. 3.311/1989 foi revogada expressamente pela Portaria n. 546 em 

A administração pode revogar seus atos por conveniência e oportunidade, no 
entanto, isso não invalida o conteúdo técnico da norma. Desse modo, na veri-

pela Portaria n. 3.311/1989, pois sua revogação não ocorreu por motivos téc-
nicos. Conforme noticiado na Revista Proteção, a revogação dessa Portaria 

-
boração de norma técnica sobre a metodologia de avaliação de insalubridade 
e periculosidade(3). Sempre defendemos que a primeira medida é alterar as 
normas, no entanto, a inércia do órgão competente do MTE faz com que estas 

-
veriam provocar o MTE a discutir a matéria e, consequentemente, adequar as 
normas pertinentes de caracterização de insalubridade e periculosidade.

Outro aspecto importante a ser lembrado é a ocorrência da exposição 
permanente a determinado agente somente em um dia da semana, ou seja, 
há uma intermitência semanal. Essa situação, em termos de jornada semanal 

(2) Portaria n. 3.311/1989 do MTE.
(3) Revista Proteção n. 219, de 27.5.2010.
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em exposição abaixo do limite, quando for considerada a média ponderada, 

em normas internacionais. Todavia, em termos de direito, a percepção parcial 
do adicional de insalubridade dependerá da decisão judicial em cada caso, 
uma vez que a Súmula n. 47 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) não 

 (4)

c) Avaliação qualitativa de riscos inerentes à atividade

O subitem 15.13 da NR-15 estabelece que serão insalubres as atividades 
mencionadas nos anexos 6, 13 e 14.

O fato de não haver meios de se eliminar ou neutralizar a insalubridade 

contato com pacientes em hospitais (anexo 14 — agentes biológicos), o risco 
de contágio não pode ser totalmente eliminado com medidas no ambiente ou 
com o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual).

O anexo 13 (incluído no subitem 15.13 da NR-15), no entanto, estabe-
lece, no seu caput, que a caracterização da insalubridade será por inspeção 
realizada no local de trabalho.

Entretanto, nesse anexo acontecem as duas situações como poderá ser 
visto no item a ele dedicado neste livro.

3. CONCEITO DE PERICULOSIDADE

-
sivos da seguinte forma:

São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente 
do trabalhador a: 

-
rança pessoal ou patrimonial. 

(Redação dada pela Lei n. 12.740, de 2012)

§ 1º O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional 
-

ções, prêmios ou participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei n. 6.514, de 
22.12.1977)

§ 2º O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja 
devido. (Incluído pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977)

(4) Súmula n. 47 do TST — O trabalho executado, em caráter intermitente, em condições 
insalubres, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.
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§ 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza even-
tualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. (Incluído pela Lei 
n. 12.740, de 2012)

§ 4º São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. 
(Incluído pela Lei n. 12.997, de 2014)

pessoal ou patrimonial e, ainda, atividades em motocicletas;

— caráter permanente;

— em condições de risco acentuado.

Esses requisitos serão analisados posteriormente no Capítulo III. Quanto à 
regulamentação, a NR-16 da Portaria n. 3.214/1978 estabelece as atividades 

bem como as áreas de risco.

Outro agente gerador de periculosidade é o contato com energia elétrica, 
instituído pela Lei n. 7.369/1985, regulamentada pelo Decreto n. 93.412, de 
14.10.1986, estabelecendo as atividades em condições de periculosidade e 
áreas de risco. Atualmente, esse agente está inserido no anexo 4 da NR-16.

Posteriormente, o MTE instituiu o adicional de periculosidade para as 
atividades ou operações que envolvem radiações ionizantes e substâncias 
radioativas, por meio da Portaria n. 3.393, de 17.12.1987, instrumento este, 

que o direito ao recebimento do adicional fora criado por uma portaria. Sobre 
o assunto, o Dr. Cláudio Lacerda da Costa, depois de argumentar, conclui:

Não pode, então, o Ministério do Trabalho regulamentar como 
perigoso o trabalho que implique em contato com substância que 
não seja explosiva ou perigosa, sob pena de total ilegalidade do 
regulamento. Sendo assim, a Portaria n. 3.393/87 ultrapassa os 
limites contidos no art. 200, VI, da CLT e esbarra no dispositivo no 
art. 193, do mesmo diploma legal, constituindo-se então em ato 
ilegal, insuscetível de gerar direitos e obrigações.(5) 

Em 11.12.2002, a Portaria n. 496 do MTE revogou a Portaria n. 3.393/1987 
sendo a motivação desse ato a falta de amparo legal no art. 193 — caput da 

-
taria n. 518 de 4 de abril de 2003 revogou a Portaria n. 496, voltando a vigorar, 
portanto, o adicional de periculosidade por radiação ionizante. 

(5) LTr Suplemento Trabalhista 29-141/88.
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Posteriormente, O TST, por intermédio da Orientação Jurisprudencial 
n. 345, (6).

Em 12.1.2009, a Lei n. 11.901 instituiu o adicional de periculosidade 
para aqueles que exercem a função de bombeiro civil. Em 8 de dezembro 
de 2012,  a Lei n. 12.740 alterou o art 193 da CLT, introduzindo a energia elé-

atividades perigosas. No caso da energia elétrica, a Lei n. 7.369/1985 foi revo-
gada, bem como também sua  regulamentação pelo Decreto n. 93.412/1986.

Finalmente, em 18.6.2014, a Lei n. 12.997 acrescentou  o § 4º no art. 193 
da CLT,  para considerar perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

A análise mais aprofundada sobre este tema será feita no capítulo es-

4. VALORES DOS ADICIONAIS DE 
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

O art. 192 da CLT estabelece que o exercício de trabalho em condições 
-

cepção do adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo 

O grau de insalubridade depende do tipo de agente insalubre a que o 
empregado está exposto. Por exemplo, o agente ruído gera adicional em 
grau médio, enquanto a poeira, em grau máximo. Outro aspecto importante a 
ser considerado é o fato de o grau não variar de acordo com a intensidade do 
agente, isto é, uma concentração de poeira dez vezes superior ao limite gera 
o mesmo grau de insalubridade que uma concentração duas vezes superior 
ao limite de tolerância.

do MTE pela Portaria n. 3.214, NR-15, conforme o quadro a seguir:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES QUE EXPONHAM O 
TRABALHADOR A... PERCENTUAL

1 — Níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores aos limites 

mesmo anexo.
20%

(6) Orientação Jurisprudencial n. 345: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONI-
ZANTE OU SUBSTÂNCIA RADIOATIVA. DEVIDO. DJ 22.6.2005.
A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percep-
ção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério 
do Trabalho ns. 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 7.4.2003), ao reputar perigosa a atividade, 

no art. 200, caput, e inciso VI, da CLT. No período de 12.12.2002 a 6.4.2003, enquanto vigeu a 
Portaria n. 496 do Ministério do Trabalho, o empregado fez jus ao adicional de insalubridade.
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ATIVIDADES OU OPERAÇÕES QUE EXPONHAM O 
TRABALHADOR A... PERCENTUAL

2 — Níveis de ruído de impacto superiores aos limites de tolerância 20%

3 — Exposição ao calor com valores de IBUTG superiores aos limites 20%

4 — Revogado pela Portaria n. 3.751, de 23.11.1990. 20%

5 — Níveis de radiações ionizantes com radioatividade superior aos 40%

6 — Ar comprimido. 40%

7 — Radiações não ionizantes consideradas insalubres em decorrência 
de inspeção realizada no local de trabalho. 20%

8 — Vibrações acima dos limites estabelecidos pelas ISO 2631 e 5439 
ou suas substitutas. 20%

9 — Frio considerado insalubre em decorrência de inspeção realizada 
no local de trabalho. 20%

10 — Umidade considerada insalubre em decorrência de inspeção 
realizada no local de trabalho. 20%

11 — Agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos 10%, 20% e 40%

12 — Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos 40%

13 — Atividades ou operações envolvendo agentes químicos considera-
dos insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. 10%, 20% e 40%

14 — Agentes biológicos. 20% e 40%

Deve-se salientar, também, que é vedada a percepção cumulativa dos adi-
cionais de insalubridade, de acordo com o subitem 15.3, NR-15, Portaria n. 3.214; 
ou seja, o empregado exposto a dois agentes insalubres de diferentes graus per-
cebe somente sobre aquele de maior grau. Para os agentes do mesmo grau, os 
adicionais não se somam. Assim, um empregado exposto a poeira (40%) e a ruí-
do (20%) terá somente 40% de acréscimo salarial. Embora a exposição a dois ou 
mais agentes insalubres possa produzir maior agravo à saúde do trabalhador, a 
regulamentação limitou a percepção cumulativa. Aliás, esse tema é abordado do 
ponto de vista jurídico pelo ilustre desembargador do TRT (Tribunal Regional do 
Trabalho) da 3ª Região, Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira, em seu livro Proteção 
Jurídica à Saúde do Trabalhador, publicado pela LTr(7), no sentido de que não há 
razão jurídica em vedar a percepção cumulativa dos adicionais.

4.1. Base de cálculo do adicional de insalubridade

Com a publicação da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal 
Federal, o TST, em 10.7.2008, deu nova redação à Súmula n. 228 alterando 
a base de cálculo do adicional de insalubridade:

(7) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Proteção Jurídica à saúde do trabalhador. São Paulo: LTr, 
2010. p. 371 a 374.
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A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo 
Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, 

Todavia, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar na Reclamação 
n. 6.266, suspendendo aplicação da Súmula n. 228 do Tribunal Superior 
do Trabalho na parte em que se determinava a incidência do adicional de 
insalubridade sobre o salário básico. Assim, a jurisprudência tem mantido 
o salário mínimo como base de cálculo, até que a incompatibilidade seja 
suprida por lei ou norma coletiva(8). Vale ressaltar também que a Orientação 
Jurisprudencial n. 47 da SDI-1 determina que a base de cálculo da hora 
extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de 
insalubridade.

-
tações no sentido de a base de cálculo ser o salário de contraprestação ou 
até mesmo a remuneração. Nesse sentido, destacamos o bem fundamentado 
estudo elaborado pelo desembargador do TRT 3ª Região, Sebastião Geraldo de 
Oliveira, sustentando que a base de cálculo do adicional de insalubridade é 
o salário contratual(9).

4.2. Base de cálculo do adicional de periculosidade

Com relação à periculosidade, o art. 193 da CLT (§ 1º) estabelece que o 
valor do adicional é de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de 

optar pelo adicional que porventura lhe seja devido (art. 193, § 2º). Portanto, 
os adicionais de insalubridade e periculosidade também não podem ser 
cumulativos, devendo o empregado fazer a opção.

Vale ressaltar, ainda, que a nova redação da Súmula n. 191 do TST 
determina que, para os eletricitários, o cálculo do adicional de periculosidade 

(8) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA VINCULANTE N. 4 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária 
realizada no dia 30.4.2008, aprovou a Súmula Vinculante n. 4, consagrando entendimento no 
sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 
vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
2. Mais recentemente, o Exmo Sr. Presidente da excelsa Corte, ao conceder liminar na Recla-
mação n. 6.266, suspendeu a aplicação da Súmula n. 228 do Tribunal Superior do Trabalho na 
parte em que se determinava a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário básico. 
3. Ante a impossibilidade de adoção de outra base de cálculo para o adicional de insalubridade 
por meio de decisão judicial, impõe-se manter o salário mínimo, até que a incompatibilidade 
seja suprida por lei ou norma coletiva. 4. Agravo de instrumento não provido, com ressalva do 
entendimento pessoal do Relator.” (Processo TST-AIRR-244340-92.2004.5.02.0044; Primeira 
Turma; Rel. Ministro LELIO BENTES CORRÊA; DEJT — 2.7.10).
(9) Ob. Citada – p. 367 a 371.
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deverá incidir sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial(10). Já nas 
horas de sobreaviso não há incidência do adicional de periculosidade, pois o 
empregado não se encontra em condições de risco(11).

Acrescente-se, ainda, que o adicional de periculosidade, segundo o en-

a base de cálculo das horas extras.

5. ELIMINAÇÃO OU NEUTRALIZAÇÃO DA 
INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE

Segundo o art. 191 da CLT, a eliminação ou neutralização da insalubri-
dade ocorrerá:

— com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho 
dentro dos limites de tolerância;

— com a utilização de EPIs pelo trabalhador, que diminuam a intensidade 
do agente agressivo a limite de tolerância.

Portanto, o controle da exposição aos riscos ocupacionais é feito por 
meio de medidas relativas ao ambiente e ao homem.

As medidas relativas ao ambiente compreendem aquelas destinadas a 
eliminar o agente em sua fonte e trajetória, como, por exemplo, a instalação 
de um sistema de exaustão sobre uma bancada de polimento, onde há grande 
geração de poeira. Com a adoção dessa medida, a comprovação de sua 

utilizar o controle individual. Dentre as medidas individuais que podem ser 
aplicadas, a lei prevê o uso do EPI, estabelecendo-se que deverá ele diminuir 
a intensidade do agente a limites de tolerância.

Desse modo, o equipamento a ser adquirido deve adequar-se ao risco e 
possuir fator de proteção que permita reduzir a intensidade ou a concentração 
do agente insalubre a limites de tolerância. Além disso, o uso efetivo do EPI 

(10) Súmula n. 191  Adicional. Periculosidade. Incidência — Nova redação — Res. 121/03, 
DJ 21.11.03 — O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre 
este acrescido de outros adicionais. Em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional de 
periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.
(11) Orientação Jurisprudencial n. 174 do SDI/TST — Adicional de periculosidade. Horas de 
sobreaviso. Indevido. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em con-
dições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre 
as mencionadas horas.
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empresa é obrigada a fornecer gratuitamente o EPI adequado à atividade, 
treinar o trabalhador para o uso e torná-lo obrigatório. Já o trabalhador é 
obrigado a conservar e usar o EPI.

Deve-se destacar, também, o estabelecido no Enunciado n. 289 do TST: 
“O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o 
exime do pagamento do adicional de insalubridade, cabendo-lhe tomar as 
medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, dentre as 
quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado”.

Com relação à periculosidade, não ocorre a neutralização mediante 
a utilização do EPI, pois esta é inerente à atividade. Ademais, a Lei não 
estabelece que o uso do EPI afasta o direito à percepção do adicional de 
periculosidade, como ocorre com a insalubridade, conforme previsão no 
art. 191, II, da CLT. Assim, o pagamento do adicional de periculosidade 
somente poderá ser cessado com a eliminação do risco.

Outro aspecto importante a ser considerado é a cessação do paga-
mento do adicional de insalubridade ou periculosidade, o que, segundo o art. 194 
da CLT, ocorrerá com a eliminação do risco à saúde e integridade física do 
trabalhador.

Em primeiro lugar, esse artigo cita somente a eliminação da insalubri-

o pagamento do adicional de insalubridade será suprimido com a eliminação 
ou a neutralização pelo uso do EPI, desde que este seja capaz de diminuir a 
intensidade ou concentração a níveis abaixo dos limites de tolerância. Cabe 
salientar, no entanto, que há agentes insalubres que somente o uso de EPI 
não é possível neutralizar o risco conforme será abordado no Capítulo II.

Em segundo lugar, deve ser destacada a importância da simples sus-
pensão desse pagamento. A caracterização correta da periculosidade ou 
insalubridade é de importância fundamental, pois a cessação desse paga-
mento só será possível com nova perícia que comprove a eliminação ou a 
neutralização dos riscos.

Assim sendo, a cessação do pagamento ocorrerá das seguintes formas:

-
terização da insalubridade por ato de autoridade competente repercute 
na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou 
à irredutibilidade salarial. Nesse caso, é necessário realizar nova perícia 
que comprove a eliminação ou a neutralização da insalubridade ou pe-
riculosidade. Essa prova pericial deve ser feita por engenheiro de segu-
rança ou médico do trabalho nos termos do art. 195 da CLT.
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b) Quando a insalubridade é reconhecida por sentença transitada em jul-
gado, a jurisprudência processual civil, ao interpretar o art. 471 do CPC 
(revisão da coisa julgada), optou pela ação revisional para comprovar a 

isto é, o empregador deverá entrar com ação propondo a nova ava-
liação pericial do local no sentido de se constatar a eliminação ou a 
neutralização do risco.

6. PROVA PERICIAL

O art. 464 do CPC (Código de Processo Civil) estabelece que a prova 
pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, enquanto o art. 156 deter-
mina que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender 

-
vidamente inscritos em cadastro mantido pelo Tribunal ao qual o juiz está 
vinculado (art. 156, § 1º). 

Nas perícias de insalubridade e periculosidade, o art. 195 da CLT 

periculosidade ocorrerão por meio de perícia a cargo de médico do trabalho 
ou engenheiro do trabalho. Observa-se que a norma legal impõe a prova 
pericial como método obrigatório(12) para a caracterização da insalubridade 
ou periculosidade, não se aplicando, neste caso, subsidiariamente o CPC — 
no qual o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial 
e na contestação, apresentarem as questões de fato, pareceres técnicos ou 
documentos elucidativos (art. 472 do CPC).

A Súmula n. 453 do TST, publicada em 5.1.2015, torna desnecessária a 
perícia judicial no caso de pagamento espontâneo de adicional de periculosi-
dade.(13)

(12) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERÍCIA OBRIGATÓRIA. Havendo em Juízo argui-
ção de periculosidade ou insalubridade, imperativa a realização de prova técnica, nos termos 
do art. 195, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Levando-se em consideração que o 
salário percebido pelo Recorrente era acima do mínimo legal e, nessas condições, o adicional 
de periculosidade seria em valor superior ao de insalubridade, reformamos a r. sentença para 
extinguir o processo sem julgamento do mérito com relação a esta parcela. Recurso Ordinário 
provido parcialmente — Processo: 02450.1998.003.19.00-5 — RECURSO ORDINÁRIO — 
Data de Publicação: 27.10.1999 — TRT 19ª Região.
(13) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CARACTERIZA-
ÇÃO DE FATO INCONTROVERSO. DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 
195 DA CLT. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da 
empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual 
inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo 
art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.
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6.1. Perícia extrajudicial

O § 1º do art. 195 da CLT estabelece que é facultado às empresas e aos 
sindicatos requererem ao MTE a realização de perícia em estabelecimento 

atividades insalubres ou perigosas.

A lei, no caso, atribuiu ao Poder Executivo a competência para realização 

Muitas vezes, o sindicato e a empresa, mediante acordo, fazem a perícia por 

também é recomendada para substituir a atribuição conferida ao MTE pelo 
art. 195 da CLT. Deve ser salientado que, mesmo fora do âmbito da Justiça, a 
perícia é imprescindível para a determinação da insalubridade e periculosidade, 
tanto no aspecto legal (art. 195 da CLT) quanto no prejuízo que poderá trazer 
às partes, devido ao enquadramento errôneo das funções/atividades insalubres 
ou perigosas. Portanto, a perícia é fundamental e evita o enquadramento 
inadequado das atividades ou operações insalubres e perigosas. 

6.2. Perícia judicial

O § 2º do art. 195 da CLT estabelece que, quando a insalubridade ou pe-
riculosidade for arguida perante a Justiça, o juiz nomeará perito habilitado 
(engenheiro do trabalho ou médico do trabalho) e, onde não houver, requisitará 
a perícia ao órgão competente do MTE. Com relação à controvérsia sobre a 
perícia de periculosidade ser realizada por engenheiro e a de insalubridade 

-
quer distinção entre o médico ou engenheiro para efeito de elaboração de 
laudo de caracterização de periculosidade ou insalubridade(14).

A perícia judicial de insalubridade ou periculosidade é realizada em ações 
trabalhista propostas, perante a justiça do trabalho, vez que esta é competente 
para conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores 
e empregadores, bem como outras controvérsias decorrentes da relação de 

(14) ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.165 DO SDI/TST — Perícia. Engenheiro ou 
médico. Adicional de insalubridade e periculosidade. Válido art. 195 da CLT. O art. 195 da 
CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização 
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trabalho (art. 114 da CF/88). Quando arguida em juízo, a perícia é regida pela 
lei processual trabalhista e subsidiariamente pelo CPC (art. 769 da CLT). 
No processo trabalhista, o art. 3º da Lei n. 5.584, de 26.6.1970, estabelece 

estabelecido que as partes poderão indicar os assistentes técnicos, cujo 

O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo 
º do CPC). O art. 477 do 

pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. As partes 
serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no 
prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 
partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC).

O perito deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi confe-
rido; poderão, para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 
técnicos valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, ob-
tendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, 
de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com plani-

ao esclarecimento do objeto da perícia (art. 474, § 3º do CPC).

real situação, especialmente na questão da insalubridade e periculosidade, 
ligada diretamente à segurança e à saúde do trabalhador.

O art. 130 do CPC dispunha que o perito e os assistentes técnicos, 
depois da averiguação individual ou conjunta, debateriam a matéria objeto da 
perícia e, se de acordo, elaborariam o laudo. Já o art. 431 do CPC estabelecia 
que, no caso de divergência, cada um emitiria seu laudo, fundamentando 
as razões da discordância. Esses dispositivos, entretanto, foram revogados 
pela Lei n. 8.455, de 24.8.1992.

Portanto, o assistente poderá entregar seu laudo, em separado, no 
º, parágrafo único, da Lei n. 5.584, de 

26.6.1970), ou oferecer pareceres sobre a situação (art. 433 do CPC). To-
davia, entendemos que a diligência em conjunto e a discussão técnica da 
questão são a melhor forma para se alcançar um parecer mais exato e jus-
to. Vale lembrar que o art. 466, § 2º do CPC determina que o perito deve 
assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 
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diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada 
nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Lembramos ainda que, no âmbito judicial, o juiz apreciará a prova pe-
ricial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a 
deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método 
utilizado pelo perito (art. 479 do CPC)(15). Esse dispositivo aumenta ainda 
mais a responsabilidade do perito, que, como colaborador da Justiça, terá de 
investigar e levar aos autos elementos e pareceres técnicos bem fundamen-
tados, de forma a propiciar ao juiz a decisão mais justa, sem precisar lançar 
mão de outros elementos que a lei lhe faculte. Aliás, a lei confere ao juiz a fa-
culdade de realizar inspeção judicial, de ofício ou a requerimento das partes, 

decisão da causa (art. 481 do CPC).

exames ou avaliações mais complexas para fundamentar seu laudo pericial, 
poderá utilizar serviços de terceiros, desde que tal fato seja comunicado às 
partes antecipadamente e haja autorização do juiz.

Cabe destacar, também, que a perícia em local desativado ou em que 
for impossível sua realização, o julgador poderá utilizar-se de outros meios de 
prova(16). Entretanto, é importante salientar que essa atribuição é do juiz, e não 
do perito. Assim, a prova pericial não poderá presumir a exposição a agentes 
insalubres ou perigosos quando não houver dados técnicos registrados ou 
situações similares que permitam ao perito embasar seu parecer. 

Outro aspecto importante a ser destacado na perícia judicial é o honorário 
do perito. O art. 790-B da CLT, acrescentado pela Lei n. 10.537/2002, dispõe:

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na 

(15) EMENTA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — PERÍCIA TÉCNICA — O julgador pode 
decidir contrariamente à prova técnica, desde que o faça de maneira fundamentada, conside-
rando outros elementos probatórios fortes o bastante para desacreditar a conclusão pericial, já 
que se trata de prova eminentemente técnica. In casu, concluiu o Perito restar caracterizada a 
insalubridade por manter o autor contato com Ruídos, sem a proteção adequada, por alguns 
períodos, por protetor auricular, nos termos do anexo I da NR-15 da Portaria n. 3.214/78 do 

Destarte, revelando a prova pericial realizada com base na inspeção e avaliação do local de 
trabalho do autor e em observância à NR-15 da Portaria n. 3.214/78, que o reclamante desen-
volvia suas atividades em condições insalubres, por ruídos excessivos, faz jus o mesmo ao 
pagamento do adicional correspondente — Processo 01748-2006-029-03-00-9 RO — Data de 
Publicação: 24.11.2007 — DJMG — Página: 20 — Quarta turma — TRT 3ª Região.   
(16) Orientação Jurisprudencial n. 278 do SDI/TST — A realização de perícia é obrigatória 

fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova.
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Assim, com base nesse dispositivo, o perito receberá os honorários, na 
maioria das vezes, somente quando a reclamada for condenada ao pagamento 
do adicional. Considerando que a perícia para apuração de insalubridade e 
periculosidade exige conhecimento de higiene ocupacional, instrumentação 
especializada, material de coleta e análise química em laboratório, certi-

prova é elevado. Sendo assim, não é justo o perito suportar esse ônus, vez 
que a obrigação de patrocinar a justiça gratuita é dever do estado. Outra 
alternativa, a nosso ver, seria a inversão do ônus da prova, ou seja, a recla-
mada, por ser a parte economicamente mais forte, arcar com o pagamento 
dos honorários. Todavia, a solução adotada pelo TST foi de responsabilizar 
a união pelo pagamento dos honorários periciais no caso de o reclamante 

Jurisprudencial n. 387:

A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucum-

o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n. 35/2007 do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho — CSJT.

Com relação aos honorários do assistente, a responsabilidade é da 
parte, conforme Súmula n. 341 do TST.(17)

A perícia visando a possível caracterização de insalubridade e pe-
riculosidade é obrigatória. Nesse tipo de perícia, o perito deverá reali-
zar análise técnica do processo e da exposição do trabalhador ao risco; 
avaliar os agentes ambientais e interpretar adequadamente as normas 
pertinentes. Com base nesses dados, o perito deve emitir parecer funda-

-
ciais e a investigação correta dos fatos deixa a desejar. A primeira provi-
dência dos peritos é solicitar o PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos 
Ambientais) da reclamada, incluindo o laudo das avaliações dos agentes 
ambientais. Ora, o perito foi nomeado para apurar os fatos técnicos, in-
cluindo as avaliações quantitativa e qualitativa dos agentes insalubres. O 
perito deve analisar e interpretar tecnicamente as normas pertinentes de 
insalubridade e periculosidade, vez que a interpretação gramatical dessas 
normas, os juízes e procuradores das partes fazem. O laudo deve ser fun-
damentado tecnicamente com base nos princípios da higiene, segurança 
e saúde do trabalhador, não cabendo ao perito recorrer à jurisprudência e 
súmula. Desse modo, é fundamental que o juiz selecione e indique peritos 
que apurem tecnicamente os fatos e elabore laudo com fundamentação 
técnica e legal da exposição aos riscos.

(17) 341 — Honorários periciais. Assistente técnico. A indicação do perito assistente é facul-
dade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no 
objeto da perícia.
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Como informações complementares, estão transcritos, no apêndice 2 
deste capítulo, os artigos do CPC referentes à atuação do perito, à prova 
pericial, bem como o art. 3º da Lei n. 5.584/1970.

7. LAUDO PERICIAL

O art. 473 do CPC dispõe:

O laudo pericial deverá conter:

I — a exposição do objeto da perícia;

III — a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominan-
temente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV — resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e 
pelo órgão do Ministério Público.

O laudo pericial deve ser claro, objetivo, fundamentado e conclusivo. Todos 
os dados e elementos que o perito julgar importantes e que possam contribuir 
efetivamente para o convencimento do juiz devem ser levantados. O mesmo 
deve ocorrer nas perícias fora da esfera da Justiça, ou seja, extrajudicial.

Dentre os itens de um laudo pericial, a fundamentação dos pareceres 
é imprescindível, pois normalmente é a base técnica para a decisão do juiz. 
Na interpretação das leis e normas, pode-se recorrer a técnicas existentes, 
tais como: interpretação gramatical, lógica, histórica, jurisprudência, direito 
comparado e outros. O juiz, em sua decisão, na falta de disposições legais 
ou contratuais, pode recorrer à jurisprudência, à analogia, à equidade e a 
outros princípios e normas gerais do Direito — principalmente o Direito do 
Trabalho — e, ainda, de acordo com os usos e costumes e o Direito 
Comparado (art. 8º da CLT).

Já o perito, na interpretação das leis e normas, especialmente daquelas 
que determinam a avaliação qualitativa do agente, deverá recorrer aos prin-
cípios e às normas da Higiene Ocupacional e da Segurança e Medicina do 
Trabalho para o correto enquadramento da insalubridade ou periculosidade. 
O perito não pode limitar-se somente à interpretação literal da norma.

Portanto, o parecer técnico pericial, dentre outros, deve ser precedido 
de dados de medições corretos e dentro das técnicas de avaliação, da aná-
lise do posto de trabalho e respectivas atividades insalubres ou perigosas, 

todos esses dados, o perito irá fundamentar seu parecer.

Um laudo técnico de insalubridade e periculosidade deve conter, no mí-
nimo, os seguintes itens:
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a) Critério adotado

outras, em que se baseou para a elaboração da prova pericial (critério quali-
tativo, quantitativo).

b) Instrumentos utilizados

-
dos no laudo pericial, incluindo marca, modelo, tipo, fabricante, faixas de 

c) Metodologia de avaliação

A metodologia utilizada na avaliação deve ser descrita sucintamente no 

de avaliação, especialmente para os critérios quantitativos. Desse modo, os 
procedimentos técnicos das normas da FUNDACENTRO, NIOSH — National 

Institute Occupational Safety Health, da OSHA — Occupational Safety and Health 

Administration —, ISO, entre outras, completam as lacunas técnicas da NR-15.

d) Descrição da atividade e condições de exposição

O perito deve descrever os locais de trabalho do reclamante e as ativida-
des preponderantes por ele desenvolvidas, bem como frequência, tempo de 
exposição e forma de contato com os agentes capazes de gerar insalubri-
dade e/ou periculosidade. Para tanto, poderá utilizar-se de informações do 

-
º do CPC) e, principalmente, inspecionar 

as instalações onde o reclamante desenvolvia suas atividades.

e) Dados obtidos/fundamentação

Todos os dados relativos aos locais de trabalho e à exposição do recla-

Esses dados devem incluir resultados de avaliações quantitativas, me-

Neste item, o perito deverá fundamentar tecnicamente caracterização 
ou não da insalubridade ou periculosidade.
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f) Resposta aos quesitos formulados

São de grande importância os quesitos formulados pelas partes e, em 
alguns casos, até mesmo pelo próprio Juiz, os quais se caracterizam por 

o perito deve estudá-las cuidadosamente antes de realizar a prova pericial e 
procurar responder a elas de maneira objetiva e fundamentada. Devem ser 
evitadas respostas lacônicas, a menos que tenham sido respondidas no corpo 
do laudo ou em outros quesitos. Muitas vezes, os quesitos alertam ao perito 
algumas situações que poderiam passar despercebidas durante a diligência. 
Portanto, quando os quesitos são bem formulados, podem auxiliar bastante o 
perito em sua análise.

Deve-se salientar, ainda, que, por se tratar de matéria técnica, normal-
mente a base da decisão do juiz é o laudo técnico; por esse motivo, reitera-
mos que o parecer do perito deverá ser claro, objetivo e fundamentado, no 
sentido de facilitar o julgamento e a decisão da lide.

g) Conclusão pericial

Neste item, o perito deverá explicitar claramente se a atividade analisada 
foi ou não considerada insalubre ou perigosa. Em caso positivo, deverá 
também ser mencionado o grau de insalubridade, ou seja, grau mínimo, médio 
ou máximo, em função do agente insalubre, além do período do contrato de 
trabalho em que foi caracterizada a insalubridade e/ou periculosidade. Deverá 
ser evitada a conclusão condicionada à apresentação de outras provas pelas 
partes, a menos que não tenha sido possível, durante a diligência, a completa 
convicção do perito, por divergência de informações entre as partes. No 
apêndice 3, encontra-se uma sugestão de modelo de um laudo pericial.

No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem 
simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões 
(art. 473, § 1º). Ademais, é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 
designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

º).
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APÊNDICE 1

PORTARIA N. 3.311, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1989

Ministério do Trabalho
Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho
Delegacia Regional do Trabalho
Divisão/Seção de Segurança e Medicina do Trabalho

(Formulário 8)

Laudo pericial de                  Insalubridade

                                             Periculosidade  N.______/______

Data e hora da perícia __/__/__                                  _________h 

3 — Descrição do Ambiente de Trabalho

4 — Análise Qualitativa

4.1 — da função do trabalhador

4.2 — das etapas do processo operacional

4.3 — dos possíveis riscos ocupacionais

4.4 — do tempo de exposição ao risco

5 — Análise Quantitativa

5.1 — Análise quantitativa da insalubridade

5.1.1 — descrição da aparelhagem, da técnica empregada e do método de avaliação

5.1.2 — resultados obtidos

5.1.3 — interpretação e análise dos resultados

5.2 — Análise quantitativa da periculosidade

5.2.1 — discriminação da área

5.2.2 — delimitação da área de risco

5.2.3 — interpretação e análise dos resultados

6 — Conclusão

6.2 — fundamento legal

7 — Proposta Técnica para Correção

7.1 — imediatas

7.2 — mediatas

8 — Medida Adotada pelo Órgão Regional

 ___________________             ________              ____/____/_____         ______________________
             Cidade                                UF                             Data                                 Assinatura      

Instrução para elaboração de Laudo
de Insalubridade e Periculosidade

postal da empresa, nome do requerente.
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realizada, tais como: Divisão de... Seção..., da fábrica ..., localizada no... .

3 — Descrição do ambiente de trabalho

Neste item devem constar os elementos necessários à caracteriza ção do ambiente de trabalho, 
tais como: arranjo físico, metragens da área física, condições gerais de higiene, ventilação, 
iluminação, tipo de constru ção, cobertura, paredes, janelas, piso, mobiliário, divisória etc.

4 — Análise qualitativa

tarefas de que se compõe a função. P. ex.: Auxiliar Administrativo — a) datilografar textos — 
b) anotar recados — c) aten der telefone etc.

4.2 — das etapas do processo operacional — observando o desenro lar das atividades e/ou do 

o supervisor da turma e, sempre, um ou mais empregados.

4.3 — dos possíveis riscos ocupacionais — o técnico especializado deve ser capaz de perceber 
e avaliar a intensidade dos elementos de risco presentes no ambiente de trabalho ou nas 
etapas do processo laborativo, ou ainda como decorrentes deste processo laborativo. Este 
item pressupõe o levantamento, em qualidade, dos riscos a que se submete o trabalhador 
durante a jornada de trabalho.

4.4 — do tempo de exposição ao risco — a análise do tempo de expo sição traduz a quantidade 
de exposições em tempo (horas, minutos, se gundos) a determinado risco operacional sem 
proteção, multiplicado pelo número de vezes que esta exposição ocorre ao longo da jornada 

de amônia, e esta exposição se repetir por 5 ou 6 vezes durante a jornada de trabalho, então 
seu tempo de exposição será de 25 a 30 min/dia, o que traduz a eventualidade do fenômeno. 
Se, entretanto, ele se expõe ao mesmo agente durante 20 minutos e o ciclo se repete por 
15 a 20 vezes, passa a exposição total a contar com 300 a 400 min/dia de trabalho, o que 
caracteriza uma situação de intermitência. Se, ainda, a exposição se pro cessa durante quase 
todo ou todo o dia de trabalho, sem interrupção, diz -se que a exposição é de natureza contínua.

5 — Análise quantitativa

É a fase que compreende a medição do risco imediatamente após as considerações 
qualitativas, guardando atenção especial à essência do ris co e ao tempo de exposição. Esta 

even tualidade não ampara a concessão do adicional, resguardados os limites de tolerância 
estipulados para o risco grave e iminente.

Tanto o instrumental quanto a técnica adotados, e até mesmo o méto do de amostragem, devem 

estar de acordo com o prescrito no texto legal, no caso, a Nor ma Regulamentadora. Caso a 
contrarie, será nula de pleno direito.

6 — Conclusão

o risco de adquirir doença ou de sofrer um aci dente a partir de exposição a elementos 
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agressores oriundos do processo operacional ou dele resultantes, o técnico tem de demonstrar, 
obrigatori amente, toda a cadeia de relação causa e efeito existente entre o exercício do 

as vias de absorção e excreção do agente insalubre, o processo orgânico de metabolização, 
o mecanismo de patogenia do agen te no organismo humano e as possíveis lesões.

6.2 — Fundamento legal — é tudo aquilo estritamente previsto nas Nor mas Regulamentadoras 
de Segurança e Medicina do Trabalho, Portaria MTb n. 3.214/78 e Lei n. 6.514/77. As 
“Atividades e Operações Insalubres” acham-se listadas na NR-15 e anexos, ao passo que 
as “Atividades e Operações Perigo sas” são aquelas enquadradas nas delimitações impostas 
pela NR-16 e ane xos, sem contar com os textos da Lei n. 6.514/77, arts.189 e 196, e do 

As situações laborativas não previstas na legislação, e portanto omis sas, não podem ser 

de nulidade jurídica.

As dúvidas e os casos omissos devem ser dirimidos pela SSMT/MTb consoante o disposto 
no art. 155, CLT, e NR-01, item 1.10, Portaria n. 6/83, MTb, cabendo a esta instância superior 

7 — Proposta técnica para correção

Neste item devem constar as propostas para eliminação da insalubri dade por meio da 
utilização de medidas de proteção ambiental.

em outro salubre. Entre estas medidas, destacam-se: alteração do método operacional ou 
de uma das etapas desse método, utilização de medidas de proteção coletiva e, nos casos 
previstos na NR-6.2, os equipamentos de proteção individual.

8 — Medidas adotadas pelo órgão regional

caracterizada atividade insalubre ou perigosa — Lei n. 6.514/77, art. 191, incisos I e lI, e 
parágrafo único, Portaria n. 3.214/78, NR-15, subitem 15.4.1.1, e Portaria n. 12/83, NR-9, item 
9.4, alínea a.

APÊNDICE 2

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — LEI N. 13.105, 
DE 16 DE MARÇO DE 2015.

....................................................................................................................................................

Seção II

Do Perito

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento 

§ 1º 

está vinculado.

§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio 
de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além 
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de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria 

técnicos interessados.

§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, 

peritos interessados.

§ 4º

§ 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a 

perícia.

Art. 157.  O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando 
toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.

§ 1º A escusa será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, da 
suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la.

§ 2º Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos 
documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja 
distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento.

Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos 

(dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o 
juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender 
cabíveis.

Seção X

Da Prova Pericial

Art. 464.  A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I — a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II — for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

§ 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, 

menor complexidade.

§ 3º

§ 4º

objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de 

Art. 465.  
para a entrega do laudo.
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§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 
nomeação do perito:

I — arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II — indicar assistente técnico;

III — apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I — proposta de honorários;

II — currículo, com comprovação de especialização;

intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no 
prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para 

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados 

depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

§ 5º

inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à 
indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente-
mente de termo de compromisso.

§ 1º

ou suspeição.

§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 
diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 467.  O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição.

Parágrafo único.  O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará 
novo perito.

Art. 468.  O perito pode ser substituído quando:

II — sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

§ 1º

possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

§ 2º O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo 

5 (cinco) anos.
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§ 3º Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 
adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos 
arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução 
do numerário.

Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que 
poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único.  O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos.

Art. 470. Incumbe ao juiz:

I — indeferir quesitos impertinentes;

II — formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa.

Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 
requerimento, desde que:

I — sejam plenamente capazes;

II — a causa possa ser resolvida por autocomposição.

§ 1º As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para 
acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados.

§ 2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres 

§ 3º A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito 
nomeado pelo juiz.

Art. 472.  O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, 
apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que 

Art. 473.  O laudo pericial deverá conter:

I — a exposição do objeto da perícia;

III — a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente 
aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV — resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 
órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com 
coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se 
de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando 
documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

-
tos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.
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Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo 
perito para ter início a produção da prova.

Art. 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento 
especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente 
técnico.

Art. 476.
o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente 

Art. 477. 
dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo 
no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 
em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I — sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do 
Ministério Público;

II — divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande 
intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, 
formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 
(dez) dias de antecedência da audiência.

Art. 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou 
for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos 

autos, bem como do material sujeito a exame.

§ 1º

cumprir a determinação judicial com preferência, no prazo estabelecido.

§ 2º A prorrogação do prazo referido no § 1º pode ser requerida motivadamente.

§ 3º

requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na 
falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento 

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na 
sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do 
laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia 

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e 
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.
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§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de 
outra.

Seção XI

Da Inspeção Judicial

Art. 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, 

causa.

Art. 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos.

Art. 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando:

II — a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves 

III — determinar a reconstituição dos fatos.

Parágrafo único.  As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos 
e fazendo observações que considerem de interesse para a causa.

Art. 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando 
nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa.

Parágrafo único.

LEI N. 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 1970

Dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho, altera dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação de assistência 
judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras providências.

....................................................................................................................................................

Art 3º 
prazo para entrega do laudo. 

Parágrafo único. Permitir-se-á a cada parte a indicação de um assistente, cujo laudo terá 
que ser apresentado no mesmo prazo assinado para o perito, sob pena de ser desentranhado 
dos autos. 

....................................................................................................................................................
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APÊNDICE 3

MODELO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO
PARA FINS DE INSALUBRIDADE

Exmo. Sr. Juiz Presidente da 2ª vara do trabalho de XXXXXXXXXXX

REFERENTE: Processo n. 11111111111/20

RECLAMANTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

RECLAMADA: Empresa X Ltda

TUFFI MESSIAS SALIBA, Engenheiro de Segurança do Trabalho, perito nomeado nos 
autos do processo em epígrafe, vem perante V.Exa. apresentar o seu laudo técnico pericial e 
requerer a juntada aos autos.

I — OBJETO DA PROVA PERICIAL

Conforme determinado por V.Exa. na ata de audiência ID XXXXX, o objeto da prova pericial 
foi a apuração da possível insalubridade. Assim, foi avaliada a exposição ocupacional aos 

exposto a ruído, calor e óleo mineral.

II — FONTES DE INFORMAÇÕES

Para apuração dos dados funcionais, locais de trabalho, atividades, entre outros, foram 
ouvidos no dia da diligência:

— fulano de tal xxxxxxxx — reclamante;

— José da Silva xxxx — encarregado de manutenção;

— João dos Santos xxxxx — mecânico (paradigma). 

III — METODOLOGIA/INSTRUMENTOS UTILIZADOS

A) Ruído

As medições de ruído foram efetuadas com o dosímetro, marca... modelo..., devidamente 
calibrado antes das avaliações e, posteriormente, aferido, utilizando calibrador acústico, modelo... 
As avaliações foram realizadas ao nível auditivo do paradigma do reclamante e em tempo repre-

B) Calor 

As medições de calor foram realizadas utilizando-se o monitor de sobrecarga térmica marca 
....., modelo .......... Esse instrumento determina através de sensores os três parâmetros 
necessários para avaliação do IBUTG (índice de bulbo úmido termômetro de globo), ou seja, 
temperatura de bulbo úmido natural, temperatura de globo e temperatura de bulbo seco. Foi 
analisado também o ciclo de trabalho do reclamante, no período de uma hora, observando-se 
o período mais crítico de exposição a esse agente durante a jornada diária.

C) Avaliação qualitativa 

Foi realizada por meio de inspeção das operações e locais de trabalho, observando-se o 
tempo de exposição, frequência e forma de contato ao agente.

IV — DADOS FUNCIONAIS DO RECLAMANTE

Período: admissão: 20.4.15 a 20.5.20 (cessação do contrato de trabalho)

 a) Cargo: Mecânico II


