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MOTO CONDUTOR.  ADICIONAL  DE PERICULOSIDADE.  ART.193, § 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT.ALCANCE  -  Permanecendo  em  vigor  para  a  categoria  a  queintegra  o  trabalhador  -  moto  condutor  em  estabelecimento  docomércio farmacêutico - a Portaria 1.565/2014, que regulamenta o§ 4º do art. 193 da CLT e aprovou o Anexo 5 - Atividades Perigosasem Motocicleta - para ser incluído na Norma Regulamentadora nº16 - Atividades e Operações Perigosas -, aprovada pela Portaria3.214, de 8 de junho de 1978, devido o adicional de periculosidadea ser calculado de acordo com salário vigente ao tempo da relaçãode emprego e observado o entendimento constante da Súmula 191do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  (PROCESSO  Nº
0025470-14.2015.5.24.0002-RO), em que são partes as acima indicadas.

Com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juiz Júlio
César Bebber, Titular da 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande - MS, que acolheu em parte as
pretensões formuladas na peça inicial, recorre o autor.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.
Dispensada  a  remessa  dos  autos  ao  Ministério  Público  do

Trabalho, nos termos do art. 84 do RITRT.
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É o relatório.

V O T O

1 - CONHECIMENTO

Porque presentes os pressupostos de cabimento e admissibilidade,
conheço do recurso e das contrarrazões.

Não conheço,  entretanto,  do documento  exibido no Id  20b46cd,
porquanto  não  configuradas  quaisquer  das  hipóteses  da  Súmula  8  do  Colendo  Tribunal
Superior do Trabalho.

2 - MÉRITO

2.1 - MOTOCONDUTOR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. §
4º DO ART. 193 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

A sentença rejeitou o pedido de adicional de periculosidade sob o
fundamento  de  que,  "embora  tenha  sido  expedida  a  regulamentação  pela  Portaria  n.
1.565/2014 do MTe, seus efeitos foram suspensos pela Portaria n. 1.930/2014 do MTe, em
cumprimento a decisão judicial, não havendo, desse modo, direito assegurado ao recebimento
do adicional  de periculosidade para as  atividades de  trabalhador  em motocicleta  enquanto
estiver suspensa a Portaria n. 1.565/2014 do MTe" (Id 99ad4f2, p. 1).

Argumenta  o  trabalhador  que  a  Portaria  MTe 5/2015  revogou a
Portaria 1.930/2014, que suspendeu os efeitos da Portaria 1.565/2014, a qual acrescentou o
Anexo  5  à  Norma  Regulamentadora  16  considerando  o  trabalho  prestado  pelos
motocondutores como perigoso, fazendo jus a categoria ao adicional de periculosidade.

Sustenta, ainda, que os efeitos da decisão antecipatória de tutela
na ação ordinária em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal e que anulou a Portaria
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1.565/2014 do MTe a ele não se aplicam, porquanto ajuizada por entidades sindicais que não
representam a categoria profissional a que integra.

Com o devido respeito ao que entendido pela sentença recorrida,
com razão.

O art. 193, caput e § 4º, da CLT estabelecem:

Art.  193.  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: (Redação dada pela Lei nº 12.740,
de 2012)
§  4º.  São  também  consideradas  perigosas  as  atividades  de  trabalhador  em
motocicleta. (Incluído pela Lei nº 12.997, de 2014)

Trata-se de norma de eficácia condicionada à regulamentação pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

Todavia, o órgão do Executivo expediu a Portaria 1.565/2014, que
"aprova o Anexo 5 - Atividades Perigosas em Motocicleta - da Norma Regulamentadora nº 16 -
Atividades e Operações Perigosas, aprovada pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, com a
redação constante no Anexo desta Portaria" - art. 1º.

A  aludida  Portaria  foi  posteriormente  suspensa  pela  Portaria
1.930/2014 e esta, de seu turno, foi revogada pela Portaria 5/2015, limitando os efeitos daquela
regulamentação apenas a determinadas categorias, entre as quais não se encontram aquelas
que compõem o processo.

De fato, aludido norma prevê:

Portaria 5, de 7 de janeiro de 2015 - Suspende os efeitos da Portaria MTE nº
1.565  de 13 de outubro  de 2014 em relação  aos associados da  Associação
Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas- ABIR e
aos  confederados  da  Confederação  Nacional  das  Revendas  AMBEV  e  das
Empresas de Logística da Distribuição - CONFENAR.

Quanto  à  ação  0078075-82-2014-4-01-3400,  mencionada  em
contrarrazões, não abrange, da mesma forma, as categorias a que integram as partes deste
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processo,  pois foi  ajuizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de
Bebidas não alcoólicas - ABIR, que, à toda evidência, não representa a acionada, empresa do
ramo do comércio farmacêutico.

Nesse  contexto,  permanecem  em  vigor  para  a  categoria  que
integra o demandante as normas da Portaria 1.565/2014, que regulamentou o § 4º do art. 193
da CLT, contemplando os motocondutores com o adicional de periculosidade.

Nesse  quadro,  provejo  o  recurso  para  deferir  o  adicional  de
periculosidade  no  percentual  de  30%  sobre  o  salário  do  trabalhador,  com  os  reflexos
postulados na inicial, observado o entendimento contido na Súmula 191 do Colendo Tribunal
Superior do Trabalho, na nova redação.

2.2 - MULTA CONVENCIONAL
Pretende,  ainda,  o autor  a reforma da sentença quanto à  multa

prevista na norma coletiva.
Sustenta  que  as  normas  coletivas  preveem  o  pagamento  do

adicional de periculosidade, o que não foi cumprido pela empregadora.
O apelo deve ser provido também aqui.
Deferido  o  adicional  de  periculosidade  e,  consequentemente,

descumpridos  os  termos  da  convenção  coletiva,  devida  a  multa  prevista  na  cláusula
quadragésima quarta do ajuste normativo (Id 7413f31, p. 15), no percentual de 10% sobre o
piso salarial constante da cláusula terceira (Id 7413f31, p. 2).

Provejo, pois, nesses termos o recurso.
POSTO ISSO

ACORDAM os Desembargadores da Egrégia Segunda Turma do
Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  Vigésima  Quarta  Região,  por  unanimidade,  aprovar  o
relatório,  conhecer  do recurso e  das  contrarrazões,  não conhecer,  contudo,  do documento
exibido no Id 20b46cd, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses da Súmula 8 do
Colendo Tribunal Superior do Trabalho e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Desembargador Francisco das C. Lima Filho (Relator).

Custas, pela demandada, no valor de R$ 100,00, calculadas sobre
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R$ 5.000,00, novo valor arbitrado à condenação.
Campo Grande, 08 de fevereiro de 2017.

Francisco das C. Lima FilhoRelator
VOTOS

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO]
https://pje.trt24.jus.br/segundograu/Processo
/ConsultaDocumento/listView.seam
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