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Ministério do Trabalho

ACIDENTES DE TRÂNSITO

Dados relativos as maiores causas de mortes no mundo no ano de 

2012, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS):

(Fonte: OMS/2012)

CAUSA Nº DE MORTES ANUAIS

1 - Cardiopatia isquêmica 7,4 milhões

2 - Ataque cardíaco 6,7 milhões

3 - Doença pulmonar obstrutiva crônica 3,1 milhões

4 - Infecções respiratórias 3,1 milhões

5 - Câncer de pulmão, traquéia e brônquios 1,6 milhões

6 - HIV/Aids 1,6 milhões

7 - Doenças diarréicas 1,5 milhões

8 - Diabetes mellitus 1,5 milhões

9 - Acidentes de trânsito 1,3 milhões
10 - Hipertensão 1,1 milhões
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ACIDENTES DE TRÂNSITO

Dados relativos as maiores causas de mortes no Brasil no ano de 2013, 

segundo o Ministério da Saúde (MS):

(Fonte: MS/2013)

CAUSA Nº DE MORTES ANUAIS

1 - Acidentes vasculares cerebrais 100 mil

2 - Infarto 85 mil

3 - Pneumonia 68 mil

4 - Diabetes 58 mil

5 - Violência urbana 56 mil

6 - Hipertensão 46 mil

7 - Acidentes de trânsito 43 mil
8 - Doenças do aparelho digestivo 28 mil

9 - Doenças do aparelho respiratório 25 mil

10 - Câncer de pulmão 25 mil
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ACIDENTES DE TRÂNSITO

Dados de ocorrência de acidentes de trânsito no mundo e no Brasil

- No mundo (em 178 países) ocorreram cerca de 1,3 milhão de mortes 

por acidente de trânsito em 2009 e aproximadamente 50 milhões de 

pessoas sobreviveram com sequelas.
(Fonte: OMS/2009)

- No Brasil ocorreram exatamente 42.844 mortes por acidente de 

trânsito no ano de 2010, cuja estatística colocou o país na 4º posição 

dentre os países do mundo com maior número absoluto de óbitos 

neste tipo de acidente, ficando atrás somente da China, Índia e 

Nigéria.
(Fonte: Instituto Avante Brasil/PNUD/OMS/Datasus/2010).
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ACIDENTES DE TRÂNSITO

Segundo a Organização Mundial de Saúde  (OMS) as principais causas 

de acidentes de trânsito são:

(I) aumento significativo da frota de veículos automotores, incluindo 

as motocicletas

(II) falta de planejamento da malha viária urbana e rodoviária

(III) baixo investimento na segurança das vias públicas

(IV) falta de legislação mais rigorosa

(V) falta de educação de trânsito 

(VI) direção perigosa     

(Fonte: OMS/2012)
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ACIDENTES DE TRÂNSITO

Para redução da mortalidade, segundo a OMS, é necessário que os 

estados-membros adotem leis que cubram os 5 principais fatores

de risco relacionados aos condutores:

− dirigir sob o efeito de álcool

− excesso de velocidade

− não uso do capacete

− não uso de cinto de segurança

− não uso de cadeirinhas para as crianças

(Fonte: OMS/2012)
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ACIDENTES DE TRÂNSITO

As causas de acidentes de trânsito são classificadas em 3 categorias de 

fatores de riscos:

1- Causas decorrentes de fatores humanos

2- Caudas decorrentes de fatores de infra-estrutura e meio ambiente

3- Causas decorrentes de fatores relacionados aos veículos

(Fonte: ABPAT – Associação Brasileira de Prevenção dos Acidentes de Trânsito)
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ACIDENTES DE TRÂNSITO

Causas decorrentes de fatores humanos

Exemplos:

• Sub-avaliação da probabilidade de acidente

• Desatenção

• Cansaço

• Deficiências (visual, auditiva, motora)

• Consumo de álcool

• Consumo de droga

• Excesso de velocidade

• Desrespeito à distancia mínima entre veículos

• Ultrapassagem indevida

• Infrações cometidas por outros motoristas

• Falta do uso de cinto de segurança, de capacete, de proteção para criança

• Imprudência de pedestres, de ciclistas, de motociclistas



Ministério do Trabalho

ACIDENTES DE TRÂNSITO

Caudas decorrentes de fatores de infra-estrutura e meio ambiente

Exemplos:

• Más condições de conservação das vias: 

- degradação importante do pavimento, dos acostamentos, da sinalização

• Mudanças do contexto da rodovia: 

- urbanização de uma zona atravessada pela rodovia

- construção de acessos intermediários sem a necessária visibilidade

- criação de linhas de ônibus sem paradas devidamente instaladas e

protegidas

• Evolução do tráfego - Certas disposições que eram corretas na época da construção

não são mais aceitáveis: 

- interseções em nível

- acostamentos estreitos

- canteiro central não protegido

- objetos fixos não protegidos

- velocidade autorizada excessiva

• Condições meteorológicas: 

- pista escorregadia por excesso de água pluvial

- sistema de captação de água pluviais deficiente

- pista situada em área de risco de inundação 
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ACIDENTES DE TRÂNSITO

Caudas decorrentes de fatores relacionados aos veículos

Exemplos:

• Violência do choque – Casos de choque, a partir duma certa velocidade, os veículos 

continuam sendo extremamente perigosos. Situações mais críticas: caso de choque 

entre um veículo e um usuário não protegido (pedestre, ciclista, motociclista) e em 

caso de choque entre veículos de robustez diferenciada: carro contra caminhão. Os 

motoristas não têm isto em mente e não avaliam a violência potencial dos acidentes

• Defeitos de manutenção: 

- pneus lisos ou com falta de calibragem

- faróis com defeito ou mal ajustados

- retrovisores deficientes

- falhas no sistema de frenagem

- falhas mecânicas

• Utilização incorreta: 

- visibilidade prejudicada (carga obstruindo ângulos de visão)

- sobrecarga

- carga mal condicionada

- carga fora do gabarito
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ACIDENTES DE TRÂNSITO - Caudas decorrentes de fatores de infra-estrutura e 

meio ambiente - Exemplos:
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ACIDENTE DE TRAJETO – CONSIDERAÇÕES LEGAIS

O art. 21, inciso IV, alínea d, da Lei nº 8.213/91 dispõe que:

- Definição: acidente de trajeto é aquele sofrido pelo segurado, ainda 

que fora do local e horário de trabalho, no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de 

locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado 

-Equiparação: o acidente de trajeto é equiparado ao acidente de 

trabalho
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ACIDENTE DE TRAJETO – ESTATÍSTICA

Dados relativos aos acidentes de trabalho no Brasil registrados no período de 

2012 à 2014, segundo a Previdência Social:

(*) total de acidentes de trabalho considerando CAT registrada + sem CAT registrada + doenças do trabalho

(Fonte: AEPS/2014)

ANO ACIDENTES 

DE TRABALHO

TOTAL (AT)*

ACIDENTES 

DE TRAJETO 

(ATr)

% ATr/AT

2012 713.984 103.040 14,4

2013 725.664 112.183 15,4

2014 704.136 115.551 16,4
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ACIDENTE DE TRAJETO – ESTATÍSTICA

Dados relativos aos acidentes de trabalho no Brasil registrados no segmento 

econômico SERVIÇOS no período de 2012 à 2014, segundo a Previdência Social:

(*) total de acidentes de trabalho considerando CAT registrada + sem CAT registrada + doenças do trabalho

(Fonte: AEPS/2014)

ANO ACIDENTES

DE TRABALHO

TOTAL (AT)*

ACIDENTES

DE TRAJETO 

(ATr)

% ATr/AT

2012 348.489 67.972 19,5

2013 362.909 74.607 20,5

2014 363.851 77.956 21,4



Ministério do Trabalho

ACIDENTE DE TRAJETO – ESTATÍSTICA

Dados relativos aos acidentes de trabalho no Brasil registrados no segmento 

econômico INDÚSTRIA no período de 2012 à 2014, segundo a Previdência Social:

(*) total de acidentes de trabalho considerando CAT registrada + sem CAT registrada + doenças do trabalho

(Fonte: AEPS/2014)

ANO ACIDENTES

DE TRABALHO

TOTAL (AT)*

ACIDENTES

DE TRAJETO 

(ATr)

% ATr/AT

2012 310.988 32.495 10,4

2013 311.413 35.419 11,4

2014 295.712 35.456 12,0
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ACIDENTE DE TRAJETO – ESTATÍSTICA

Dados relativos aos acidentes de trabalho no Estado de São Paulo registrados 

no período de 2012 à 2014, segundo a Previdência Social:

(*) total de acidentes de trabalho considerando CAT registrada + sem CAT registrada + doenças do trabalho

(Fonte: AEPS/2014)

ANO ACIDENTES

DE TRABALHO

TOTAL (AT)*

ACIDENTES

DE TRAJETO 

(ATr)

% ATr/AT

2012 247.668 40.796 16,5

2013 251.725 44.201 17,5

2014 239.280 48.175 18,9



Ministério do Trabalho

ACIDENTE DE TRAJETO – ESTATÍSTICA

Dados relativos aos acidentes de trabalho em PIRACICABA/SP registrados no 

período de 2014 à 2017, segundo SIVAT:

(Fonte: SIVAT/CEREST/PIRACICABA/2017)

ANO ACIDENTES

DE TRABALHO

TOTAL (AT)

ACIDENTES

DE TRAJETO 

(ATr)

% ATr/AT

2014 9.718 1.763 18,1

2015 8.220 1.577 19,1

2016 7.149 1.508 21,1
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ACIDENTE DE TRAJETO – ESTATÍSTICA

Dados relativos aos acidentes de trajeto em PIRACICABA/SP registrados no 

período de 2014 à 2017, segundo SIVAT:

Legenda:   V = Veículo   M = Motocicleta   

(Fonte: SIVAT/CEREST/PIRACICABA/2017)

ANO ACIDENTES DE TRAJETO

Total por tipo 

de condução

Leve/Moderado Grave Fatal

V M V M V M V M

2014 413 1.210 394 1.174 17 35 2 1

2015 452 1.104 435 1.056 17 46 0 2

2016 563 942 531 894 28 44 4 4
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ACIDENTE DE TRAJETO – CONSIDERAÇÕES LEGAIS

Direitos do acidentado de trajeto:

- Registro formal do acidente pela emissão da Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT)

Sendo o acidente de trajeto equiparado ao acidente de trabalho o 

preenchimento da CAT por parte da empresa é obrigatório, devendo 

ser emitida no primeiro dia útil após o acidente. 
(art. 21, inciso IV, alínea d, Lei nº 8.213/91)

Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la 

o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical 

competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública. 
(art. 22, § 2º, Lei nº 8.213/91)
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ACIDENTE DE TRAJETO – CONSIDERAÇÕES LEGAIS

Direitos do acidentado de trajeto (cont.):

- Garantia de emprego do acidentado

O acidente de trajeto também gera garantia de emprego. Tem direito a 

garantia de emprego o acidentado do trabalho ou de trajeto que fique 

mais de 15 dias afastado e consequentemente tenha dado entrada em 

benefício acidentário do INSS. 
(art. 59 c/c art. 118, Lei nº 8.213/91)

A garantia da manutenção do contrato de trabalho na empresa é pelo 

prazo mínimo de 12 (doze) meses após a cessação do auxílio-doença 

acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.
(art. 118, Lei nº 8.213/91)
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ACIDENTE DE TRAJETO – CONSIDERAÇÕES LEGAIS

Direitos do acidentado de trajeto (cont.):

- Reabilitação Profissional

A empresa deve prover um ambiente de trabalho no qual o trabalhador 

que volta de licença por causa de acidente de trajeto tenha condições 

de executar sua atividade laboral sem comprometer sua saúde e sua 

reinserção no trabalho.
(art. 150 c/c art. 157, CLT c/c item 17.1, NR17, Portaria nº 3.214/78) 

Se o trabalhador ainda apresentar incapacidade parcial para o 

trabalho, ele tem direito a um processo de reabilitação profissional  a 

cargo da Previdência Social com a finalidade da sua readaptação a um 

posto de trabalho compatível com a sua incapacidade.
(art. 89, Lei nº 8.213/91)
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ACIDENTE DE TRAJETO – CONSIDERAÇÕES LEGAIS

Direitos do acidentado de trajeto (cont.):

- Indenização Civil

A princípio o acidente de trajeto não gera indenização por parte do 

empregador, cuja responsabilidade é de quem causou  ou provocou o acidente 

e consequentemente deu origem ao dano.

(art. 927 da Lei nº 10.406/2002  - Código Civil) 

Quando o transporte é fornecido gratuitamente pela empresa aos seus 

empregados traz como consequência a obrigação de o empregador responder 

pelos danos a eles causados enquanto transportados. 

(art.734 c/c art. 735 - Código Civil)

Toda pessoa que sofre um acidente de trânsito (seja motorista, passageiro do 

veículo ou pedestre) tem direito a ser indenizada por morte, invalidez 

permanente ou reembolso de despesas médicas, independentemente de quem 

seja a culpa. Tal indenização decorre do seguro obrigatório pago por 

motoristas para indenizar vítimas de trânsito  - Seguro de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

(art. 20, alínea l, Decreto-Lei nº 73/1966) 
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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT

• O Capítulo V da CLT trata da Segurança e da Medicina do Trabalho 

onde, dentre outros requisitos legais, o art. 157, incisos I e II, dispõe 

que:

“Cabe às empresas:

- cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do 

trabalho” 

- instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto as 

precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou 

doenças ocupacionais” 
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NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

• NR1 – Disposições Gerais

O item 1.1 dispõe que:

“As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas 

e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”

O item 1.7, alíneas “a” e “b” dispõe que: 

“Cabe ao empregador:

- cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho”

- elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando 

ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos”
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NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

• NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (SESMT)

O item 4.12, alíneas “e” e “f”, dispõe que:

“ Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho:

... 

- manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de 

suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a 

NR 5

- promover a realização de atividades de conscientização, educação e 

orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e 

doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas

de duração permanente”
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NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

• NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

O item 5.16, alíneas “b”- ”c” - ”l”, dispõe que:

“A CIPA terá por atribuição:

... 

- elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 

problemas de segurança e saúde no trabalho

- participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de 

prevenção necessárias

...

- participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, 

da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas 

de solução dos problemas identificados”
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ACIDENTE DE TRAJETO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO POR PARTE DA EMPRESA

• Diante das disposições legais e regulamentares de segurança

e medicina do trabalho expostas, a empresa deverá elaborar

e implementar um  

Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto
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ACIDENTE DE TRAJETO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO POR PARTE DA EMPRESA

Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto deverá:

- ser elaborado e implementado pelo SESMT (interno ou externo) em conjunto

com a CIPA (ou designado), podendo incluir outros profissionais com 

experiência na matéria em segurança no trânsito;

- prever a formação de um grupo de pessoas pertencentes ao quadro do SESMT

e da CIPA – GRUPO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRAJETO – para

realização de ações específicas definidas no plano, tais como:

. Inspeção Veicular, 

. Palestras sobre segurança no trânsito, direção defensiva,

. Analisar os acidentes de trajeto,

. Elaborar recomendações para prevenção de acidentes de trajeto,

. Reuniões com a diretoria da empresa sobre prevenção de acidentes de 

trajeto, 

. Reuniões com órgão público de trânsito local sobre questões de segurança

no trânsito relacionadas aos acidentes de trajeto, etc.

- ser avaliado, no mínimo anualmente, para incorporação de melhorias e 

ajustes necessários

- ter duração permanente
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ACIDENTE DE TRAJETO – MEDIDAS PREVENTIVAS

Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto 

deverá contemplar, no mínimo, as seguintes medidas e ações:

1) Levantamento de dados relativos aos acidentes de trajeto ocorridos no 

ano em curso e nos últimos 3 (três) anos, incluindo o registro das 

informações básicas: identificação do trabalhador, veículo, local, data, 

horário, lesão, afastamento do trabalho, ocorrência na ida / volta do 

trabalho, etc.

2) Análise dos acidentes de trajeto com objetivo de identificar as causas 

mais prováveis, ou seja, os fatores de risco que contribuíram, direta ou 

indiretamente, para ocorrência do acidente, quais sejam:

1- causas decorrentes de fatores humanos

2- causas decorrentes de fatores de infra-estrutura e meio ambiente

3- causas decorrentes de fatores relacionados ao veículo

4- causas decorrentes de fatores relacionados a organização do trabalho:

horas extras, trabalho noturno, descanso semanal, intervalo intrajornada

de trabalho, intervalo entre jornadas de trabalho, trabalho em turnos de

revezamento, metas de produção individual/coletiva, trabalhos penosos,

etc.
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ACIDENTE DE TRAJETO – MEDIDAS PREVENTIVAS

Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

3) Expedição de Recomendações à Empresa - Diante da identificação dos 

possíveis fatores de riscos que concorreram para cada acidente de trajeto, 

emitir as recomendações prevencionistas necessárias que permitem o 

controle daqueles fatores de riscos que estão sujeitos a intervenções 

diretas pela empresa  com objetivo de prevenir acidentes de trajeto 

similares

4) Comunicação formal ao órgão público de trânsito local sobre os fatores de 

infra-estrutura e meio ambiente que contribuíram para ocorrência de 

acidentes de trajeto com trabalhadores da empresa, incluindo solicitação 

das providências necessárias para a devida regularização com objetivo de 

prevenir situações propícias para acidentes de trânsito similares
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ACIDENTE DE TRAJETO – MEDIDAS PREVENTIVAS

Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

5) Promoção de reunião específica com os trabalhadores que foram objeto de 

acidente de trajeto para apresentação de palestra de segurança no 

trânsito, contendo, no mínimo, abordagem de temas relativos a: 

- noções de direção defensiva

- álcool / drogas e trânsito

- velocidade e trânsito

- condições atmosféricas e trânsito

- sinalização de trânsito

- condições das vias públicas e trânsito

- pedestres / ciclistas / motociclistas e trânsito

- casos de acidentes de trajeto e possíveis ações que poderiam evitá-los

- simulações de situações de perigo no trânsito e respectivas ações 

preventivas, etc.
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ACIDENTE DE TRAJETO – MEDIDAS PREVENTIVAS

Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

6) Levantamento de dados relativos aos trabalhadores que utilizam veículos 

automotores para deslocamento da casa ao trabalho e respectiva volta 

incluindo o registro das seguintes informações:

- identificação do trabalhador

- habilitação de motorista (Carteira de Habilitação de Motorista) e data de 

vencimento

- informações básicas dos veículos: tipo (automóvel, perua, caminhonete, 

motocicleta, etc.), marca, modelo, ano de fabricação, placa, proprietário

7) Promoção de reunião específica com todos os trabalhadores que utilizam 

veículos automotores para deslocamento da casa ao trabalho e respectiva 

volta para apresentação do Plano de Trabalho para Prevenção de 

Acidentes de Trajeto adotado pela empresa

8) Definição de área de estacionamento interna exclusiva para os veículos dos 

trabalhadores que utilizam tais meios de deslocamento da casa ao trabalho 

e respectiva volta, devidamente demarcada e sinalizada
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ACIDENTE DE TRAJETO – MEDIDAS PREVENTIVAS

Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

9) Falta da disponibilidade de área interna para estacionamento de veículos 

do trabalhadores: providenciar solicitação ao órgão público de trânsito 

local para demarcação de área de estacionamento de veículos nas vias 

públicas do entorno da empresa informando a sua necessidade em razão do 

Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto adotado pela 

empresa

10) Realização de auditoria nas Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) dos 

trabalhadores que utilizam veículos automotores para deslocamento da 

casa ao trabalho e respectiva volta para certificação e registro da CNH e 

respectivo prazo de validade. 

. Aqueles trabalhadores que apresentarem habilitação com prazos de 

validade vencidos ou a vencer nos próximos 30 dias, notificar formalmente 

a necessidade da realização da renovação da habilitação com a 

obrigatoriedade de sua respectiva apresentação à empresa dentro

de um prazo determinado
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Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

11) Elaboração de cronograma de Inspeção Veicular dos veículos utilizados 

pelos trabalhadores para deslocamento da casa ao trabalho e respectiva 

volta com objetivo de verificar as condições de conservação, manutenção e 

segurança com respectivo registro dos resultados em Fichas de Inspeção 

Veicular específicas.

A Inspeção Veicular deverá avaliar, no mínimo, os seguintes itens:

1- Quesitos de segurança: freios, suspensão, tração, sistema rodante

(rodas e pneus), direção / eixo dianteiro, chassi / plataforma,

equipamentos / dispositivos de segurança (cinto de segurança, triângulo

de sinalização, etc.)

2- Quesitos de conservação: carroceria interna e externa, iluminação

interna e externa, posto de comando, sistema elétrico, equipamentos 

obrigatórios de segurança, limpeza

3- Quesitos de manutenção: plano de manutenção preventiva do fabricante

do veículo
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Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

12) Promoção de reunião com os trabalhadores que utilizam veículos para 

deslocamento da casa ao trabalho e respectiva volta com objetivo de 

informar detalhes do Programa de Inspeção Veicular adotado pela 

empresa, tais como: 

- datas programadas para inspeção veicular de cada veículo

- quesitos de conservação, manutenção e segurança que serão objetos

de verificação

- possíveis resultados da inspeção veicular

- critérios adotados nos casos dos veículos apresentarem itens de

irregularidades, os prazos de regularização, os casos de proibição

do uso do veículo e a obrigatoriedade de comprovação da regularização

- o prazo de validade do selo de aprovação obtido no Programa de

Inspeção Veicular
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Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

13) Notificação do trabalhador sobre o resultado da Inspeção Veicular

Ao final de cada Inspeção Veicular o trabalhador deverá ser notificado 

formalmente sobre o seu resultado: 

- no caso da inspeção veicular resultar pelo atendimento integral dos 

quesitos de conservação, manutenção e segurança: receberá um Selo de 

Aprovação em Inspeção Veicular com prazo de validade expedido pelo 

GRUPO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRAJETO responsável pela 

inspeção (membros do SESMT e da CIPA)

- no caso da inspeção veicular resultar pelo não atendimento, integral ou 

parcial, dos quesitos de segurança, manutenção e/ou de segurança: deverá 

ser emitida uma Notificação para correção dos itens que exigem a 

regularização com respectivo prazo de regularização.
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Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

Item 13 – (cont.) Notificação do trabalhador sobre o resultado da Inspeção 

Veicular

. No caso da inspeção apontar itens irregulares não relacionados à Quesitos 

de Segurança: deverá ser emitida uma Notificação a qual definirá um prazo 

determinado, de comum acordo com o trabalhador, para a devida 

regularização.

. No caso da inspeção apontar itens irregulares relacionados a Quesitos de 

de Segurança envolvendo especialmente freios, suspensão, tração, pneus, 

direção / eixo dianteiro, chassi / plataforma, faróis, lanternas, luz de freio, 

luz de ré, cinto de segurança, equipamentos de segurança obrigatórios, 

etc, deverá ser emitida uma Notificação a qual definirá:

- prazo de regularização imediato

- proibição do uso do veículo para o deslocamento do trabalhador da casa  

ao trabalho e respectivo retorno até a comprovação da regularização

- obrigatoriedade da apresentação de documentação comprobatória da 

regularização para permitir a liberação do veículo para uso no 

deslocamento do trabalhador da casa ao trabalho e respectivo retorno 
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INSPEÇÃO VEICULAR 

EXEMPLO DE MODELO

Assinatura:

CNH :       válida       vencida

EMPRESA: XYZ S/A
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Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

14) Promoção de palestras de segurança no trânsito para todos os trabalhadores, 

no mínimo anual, com abordagem dos seguintes temas, dentre outros:

- noções de direção defensiva

- álcool / drogas e trânsito

- velocidade e trânsito

- condições atmosféricas e trânsito

- sinalização de trânsito

- condições das vias públicas e trânsito

- pedestres / ciclistas / motociclistas e trânsito

- casos de acidentes de trajeto e possíveis ações que poderiam evitá-los

- simulações de situações de perigo no trânsito e respectivas ações 

preventivas, etc.

- responsabilidades da empresa e dos trabalhadores com relação a 

prevenção de acidentes de trajeto, etc

NOTA: as palestras poderão ser inseridas na programação da SIPAT –Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
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Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trajeto (cont.)

15) O Plano de Trabalho deverá também prever:

- os meios necessários para assistência social e psicológica aos 

trabalhadores objetos de dependência química (álcool e drogas)

- os meios de transporte seguro por conta da empresa para os 

trabalhadores que realizarem horas extras, especialmente quando 

efetuadas no período noturno

- a participação dos trabalhadores em todas as etapas de elaboração e 

implementação do plano, incluindo um programa de coleta de sugestões 

para prevenção de acidentes de trajeto

- a participação da entidade sindical da categoria dos trabalhadores em 

todas as etapas de elaboração e implementação do plano, incluindo a 

recepção de sugestões do sindicato para prevenção de acidentes de trajeto
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16) Elaboração e implementação de Programa de Coleta de Sugestões para 

Prevenção de Acidentes de Trajeto

17) Avaliação anual das ações realizadas que foram previstas no Plano de Trabalho 

para Prevenção de Acidentes de Trajeto para estudo de melhorias e ajustes 

necessários

18) Divulgação anual aos trabalhadores sobre os resultados das ações promovidas 

pelo Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes de Trabalho

19) Incentivar a empresa em disponibilizar transporte coletivo fretado ou próprio 

aos trabalhadores para deslocamento da casa ao trabalho e respectivo retorno, 

prioritariamente para o turno noturno, se houver

20) Divulgação dos resultados do Plano de Trabalho para Prevenção de Acidentes 

de Trajeto junto a mídia local (imprensa escrita, falada, televisiva e internet) 

com objetivo de apresentar a sociedade a parcela  de contribuição da empresa 

para prevenção de acidente de trajeto (Responsabilidade Social da Empresa)
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