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Prezados (as) Senhores (as), 
 

Para conhecimento, reproduzimos informações de diversas fontes, referentes à área de 
Segurança, Saúde e Medicina no Trabalho. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

28/01/2016 
 
 

TRABALHADOR NÃO CONSEGUE PROVAR RELAÇÃO ENTRE DOENÇA E TRABALHO E TEM 
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NEGADO 

 
“Alegar sem provar é o mesmo que nada dizer”. A máxima que traduz o artigo 333, 

alínea I do Código de Processo Civil (CPC) e artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) destaca uma questão importantíssima para quem planeja ajuizar uma ação judicial: é 
preciso apresentar provas daquilo que se diz. Caso contrário, é muito provável que não se 
tenha reconhecido pela Justiça o direito alegado! 

Foi o que ocorreu com um trabalhador rural que afirmou que os enormes esforços 
físicos exigidos dele no período em que atuou em uma agropecuária na região de Cáceres, 
sudoeste de Mato Grosso, provocaram doenças em sua coluna lombar e joelho direito, 
incapacitando-o permanentemente para o serviço. 

Ele protocolou um recurso no TRT após ver seus pedidos de danos morais e 
materiais, entre outros, negados na Vara do Trabalho do município. No Tribunal, todavia, 
não teve melhor sorte. 

Conforme destacou o desembargador Roberto Benatar, relator do caso na 1ª Turma 
do TRT/MT, não existe no processo provas de que a empresa foi a responsável pelas 
doenças do ex-empregado. 

O trabalhador não apresentou sequer uma testemunha para provar sua versão dos 
fatos, sendo ouvido pela Justiça apenas a trazida pela empresa. 

Em síntese, o ex-empregado afirmou que em seus afazeres era obrigado a levantar e 
carregar sacos, alguns com cerca de 60kg cada, e que os esforços físicos decorrentes dessas 
atividades seriam responsáveis por seus problemas de saúde. 

Diz o artigo 818 da CLT que “A prova das alegações incumbe à parte que as fizer”. De 
mesmo modo, a alínea I do artigo 333 do CPC, usado subsidiariamente no Processo do 
Trabalho, estabelece que a obrigação de provar algo cabe “ao autor, quanto ao fato 
constitutivo do seu direito”. Ou seja, era dever do trabalhador rural provar aquilo que disse, 
o que não fez. 

Ademais, a prova pericial acabou sendo desconsiderada no TRT porque as 
conclusões do perito se deram somente com base nos relatos feitos pelo próprio 
trabalhador. Ou seja, como a alegação de que o serviço se dava em condições desgastantes 
não havia ainda sido provada, não poderia servir de base para análise do médico. 

Já a testemunha trazida pela empresa e ouvida pela Justiça não tinha como 
confirmar a versão do trabalhador, pois sequer laborou no mesmo período que ele na 
empresa. Mesmo assim, naquilo que falou sobre as condições de trabalho, acabou 
apresentando um ponto de vista contrário. 

“Era ônus do autor produzir prova da sua dinâmica laboral diária, demonstrando, 
por exemplo, que se ativava em funções repetitivas ou que demandavam levantamento de 
peso superior ao limite legal, sem, contudo, a regular distribuição de EPIs ou adoção de 
medidas preventivas por parte da reclamada, evidenciando, pois, a culpa patronal. Todavia, 
desse fardo não se desincumbiu”, destacou o desembargador Benatar, ao votar pelo não 
atendimento do pedido do trabalhador. A turma seguiu o entendimento por unanimidade. 



 
Edição Nº 02| São Paulo, 26 de fevereiro de 2016

 

3 

 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 
 

 
FONTE: TRT-MT, 28/01/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
12/02/2016 

 
 

VIAÇÃO É CONDENADA A INDENIZAR POR DOENÇA OCUPACIONAL 
 

Campo Grande/MS - Um motorista de ônibus que adquiriu doença ocupacional foi 
aposentado por invalidez aos 55 anos de idade após 17 anos de serviço na Viação Motta. Ele 
entrou com uma ação na 5ª Vara do Trabalho de Campo Grande pedindo indenização por 
danos morais e materiais (danos emergentes e lucros cessantes). 

O trabalhador disse que suas noites eram mal dormidas, com pesadelos constantes, 
tendo em vista as pressões sofridas, pois após a dispensa de cobradores ficou responsável 
pela emissão de passagens no percurso das viagens, o que demandava atenção e 
conferência de documentos, além de ter que ficar atento ao trânsito, sofrer risco de assalto, 
cumprir horários variados e ainda pernoitar em alojamentos coletivos, onde não 
descansava. Relatou, ainda, que foi diagnosticado com tontura e desorientação, distúrbio do 
sono, transtorno depressivo e ansiedade em 2009, se aposentando por invalidez em 2012. 

Segundo a psiquiatra que avaliou o motorista, o aumento de tensão por acumular 
funções o deixou estressado, gerando perda de lucidez. O laudo médico também apontou 
incapacidade laborativa total para a função de motorista. Já a empresa negou que a doença 
tenha relação com o trabalho. 

A decisão de 1º Grau reconheceu que o trabalho contribuiu para o desenvolvimento 
da doença ocupacional agindo como "concausa", principalmente a partir de 2008, com o 
acúmulo das funções de motorista, cobrador e bagagista. "Se verificarmos as datas dos 
afastamentos médicos contidas nos documentos juntados com a inicial, veremos que 
coincidem exatamente com o período em que o autor teve um aumento de atribuições. Não 
é de se estranhar que tenha desenvolvido ansiedade e depressão. A pressão a que foi 
submetido é notória", afirmou na sentença a Juíza do Trabalho Substituta, Keethlen Fontes 
Maranhão, que declarou ainda que a empresa teve culpa "ao agregar novas funções a uma 
função já tão desgastante como a de motorista". 

Dessa forma, os membros da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
24ª Região condenaram a Viação Motta ao pagamento de R$ 108 mil em parcela única por 
danos materiais decorrentes de lucros cessantes e fixaram em R$ 20 mil a indenização por 
danos morais decorrentes de doença ocupacional. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 24, 12/02/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

13/02/2016 
 
 

TST MANTÉM DECISÃO QUE ALTEROU ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 
ENFERMEIROS DA FAEPA 

 
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a execução de 

sentença que condenou a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(Faepa) a usar, como base de cálculo do adicional de insalubridade para enfermeiros, o 
salário da categoria previsto em convenção coletiva. 

A fundação vinculava o valor do adicional a percentual do salário mínimo, conforme 
o artigo 192 da CLT, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP) 
determinou o término dessa prática com base no artigo 7º, inciso IV, da Constituição 
Federal, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 

O processo transitou em julgado e, na fase de execução, a Faepa alegou que o título 
judicial relativo à sua condenação era inexigível por decorrer de decisão cujo fundamento é 
incompatível com a Constituição Federal (artigo 884, parágrafo 5º, da CLT). Para a entidade, 
o Regional violou a Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal (STF), que prevê que, 
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como base 
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 
decisão judicial. 

O juízo da 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto (SP) julgou improcedentes os 
embargos à execução por entender que não se pode modificar ou inovar a sentença em fase 
de liquidação, nem discutir matéria relacionada à causa principal do processo. A decisão, 
porém, foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP). 
Segundo o Regional, a súmula vinculante do STF foi violada porque os enfermeiros recebiam 
o adicional de insalubridade em percentual do salário mínimo, e o título executivo do 
acórdão determinou que a apuração do valor ocorresse sobre o salário da categoria. 
TST 

O relator do recurso de cinco enfermeiras ao TST, ministro Vieira de Mello Filho, 
votou pelo afastamento da inexigibilidade do título executivo. Segundo o ministro, como o 
parágrafo 5º do artigo 884 da CLTrelativiza decisão judicial transitada em julgado, a 
interpretação desse dispositivo deve ser restritiva, para abranger somente os casos em que 
a sentença teve fundamento em norma considerada inconstitucional pelo STF. 

Vieira de Mello Filho apresentou jurisprudência no sentido de que os embargos de 
execução com o objetivo de considerar inexigível o título judicial não abrangem as demais 
hipóteses de sentenças inconstitucionais, entre elas as que divergem de orientação do STF 
ou aplicam dispositivo que o STF considera revogado ou não recepcionado pela Constituição 
de 1988. "Nenhuma decisão motivadora da Súmula Vinculante 4 foi no sentido da 
inconstitucionalidade do artigo 192 da CLT, mas sim da sua não recepção pela atual 
Constituição, por ser incompatível com seus preceitos", afirmou. 

O ministro registrou, de acordo com entendimento do STF, que o salário mínimo 
ainda é a referência do cálculo do adicional de insalubridade até a edição de nova lei ou 
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convenção coletiva para regular essa questão. A decisão da Sétima Turma foi unânime, mas 
a Faepa apresentou embargos de declaração ainda não julgados. 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 13/02/2016. 
 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
16/02/2016 

 
 

TST - TURMA REDUZ INDENIZAÇÃO DE ELETRICISTA QUE PERDEU BRAÇO E PERNA 
DIREITOS 

 
A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu de R$ 1,5 milhão para R$ 

750 mil a indenização por danos morais e estéticos destinada a um eletricista que perdeu o 
braço e a perna, ambos do lado direito, devido a um acidente de trabalho. De acordo com o 
ministro Hugo Carlos Scheuermann, relator do processo, como ficou comprovado que a 
culpa pelo acidente foi tanto do empregado quando da empresa, a indenização fixada 
originalmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) teria que ser dividida 
igualmente em 50%. 

O eletricista era empregado da Delta Eletrificação e Serviços Ltda. e prestava serviço 
para a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (ESCELSA). Originalmente, o juiz de primeiro grau 
concluiu que a culpa seria unicamente da vítima, não reconhecendo o direito à indenização. 
Isso porque em abril de 2007, após receber uma ligação do proprietário de um imóvel que 
estava sem energia, o eletricista ligou paro o call center da Elcelsa e abriu uma reclamação 
em nome desse proprietário, dirigindo-se imediatamente para o local para fazer o reparo da 
rede. 

Ao mesmo tempo, a empresa passou o mesmo serviço para uma equipe de 
sobreaviso, que se dirigiu até a rede elétrica com defeito, só que em outra extremidade da 
rua, e, após substituir a peça queimada, religou a energia, causando a descarga elétrica que 
vitimou o colega. Para o juiz de primeiro grau, o eletricista não adotou todas as medidas de 
segurança necessárias, pois deixou de fazer o aterramento elétrico e a sinalização do local, e 
de comunicar o Centro de Operação da Distribuição que estava se dirigindo ao local do 
acidente. 

Já o Tribunal Regional do Trabalho, embora tenha reconhecido a parcela de culpa do 
empregado, entendeu que algumas condutas das empregadoras também contribuíram para 
o acidente, como não fiscalizar as atividades dos empregados e ser tolerante em relação à 
inobservância das normas de segurança, além de exigências relacionadas à produtividade, 
que concorreram para a atitude apressada e inconsequente do eletricista. Com base nesse 
entendimento, TRT condenou solidariamente as duas empresas ao pagamento de 
indenização de R$ 1,5 milhão, levando em conta a extensão da lesão, a idade da vítima (30 e 
poucos anos) e o caráter pedagógico da indenização. 

Ao acolher parcialmente recurso da empresa ao TST, o ministro Hugo Scheuermann 
(relator designado depois de vencido o relator original, desembargador convocado Marcelo 
Lamego Pertence) levou em conta a culpa do empregado para considerar o valor da 
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indenização excessivo, pois não contemplaria o princípio da proporcionalidade (artigos 5º, 
inciso V, da Constituição Federal e 944 do Código Civil). Pelo Código, se a vítima tiver 
concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em 
conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 
Processo: RR-45700-98.2007.5.17.0181 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 16/02/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/02/2016 

 
 

TST - MADEIREIRA É RESPONSABILIZADA POR ACIDENTE NA FLORESTA QUE VITIMOU 
OPERADOR DE MÁQUINA DE EXTRAÇÃO 

 
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da Cikel Brasil 

Verde Madeiras Ltda. contra condenação ao pagamento de indenização por danos morais e 
materiais de aproximadamente R$ 300 mil a herdeiros de um operador de skidder (trator 
próprio para extração de madeira) que morreu em acidente ao cortar árvores em uma 
floresta. Ele teve o tórax prensado por uma árvore contra o volante da máquina em que 
trabalhava. 

O colegiado negou provimento a agravo de instrumento da empresa, que pretendia 
discutir no TST decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (MA). De acordo com 
o TRT, o operador trabalhava em ambiente de alto risco, executando tarefa que exigia a 
atuação de pelo menos três pessoas: o operador de skidder, o ajudante florestal e o 
operador de motosserra. Mas, na ocasião do acidente, ele trabalhava sozinho, e o ajudante 
florestal não o estava orientando enquanto puxava uma tora de madeira. 

O Regional afastou a aplicação da responsabilidade subjetiva, pela qual há a 
necessidade de comprovação da culpa para a condenação, e na qual se baseou a defesa da 
empregadora. Para o TRT, determinadas atividades -entre elas a do operador de skidder - 
apresentam tal grau de risco ao empregado que, para que haja a responsabilidade 
reparatória, basta a existência de dano e o nexo de causalidade entre este e a prestação de 
serviços. 

No recurso de revista que pretendia trazer ao TST, a empresa alegou que as 
informações colhidas durante a instrução processual demonstrariam a observância das 
normas de medicina e segurança do trabalho, e indicou culpa exclusiva do empregado pelo 
acidente. 

Ao analisar o caso, o ministro João Oreste Dalazen, relator do agravo, entendeu que 
a atividade de operador, pela sua própria natureza, sujeitou o trabalhador a maior 
probabilidade de sofrer acidente grave, levando-se em conta o ambiente onde é executado, 
o isolamento da floresta (que dificulta eventual socorro) e a possibilidade de ser atingido 
por grandes pedaços de madeira. Essa circunstância, a seu ver, leva ao reconhecimento da 
responsabilidade objetiva da empregadora decorrente da noção de risco da atividade, 
independentemente de dolo ou culpa. 
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Dalazen ressaltou a conclusão do TRT de que não houve comprovação da culpa 
exclusiva da vítima, e de que a falha na atuação do ajudante influenciou diretamente o 
acidente. O relator também não identificou a violação dos artigos 7º, inciso XXVIII, da 
Constituição, 186 e 927 do Código Civil e 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
conforme alegado pela empresa. 
 
A decisão foi unânime.Processo: AIRR-151285-54.2008.5.16.0013 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 17/02/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/02/2016 

 
 

TRT8 - DANOS MORAIS E MATERIAIS SÃO GARANTIDOS A FILHOS DE TRABALHADORA 
VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO 

 
Em julgamento ao Recurso Ordinário nos autos do processo nº 0000382-

53.2014.5.08.0131, os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
8ª Região reformaram sentença de 1º grau, reconhecendo unanimemente o direito dos 
reclamantes ao recebimento de indenizações por danos morais e materiais devido a morte 
de trabalhadora em acidente de trabalho. Como fundamento foi adotada a responsabilidade 
objetiva na forma do Art. 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro. 
 

A vítima laborava como Supervisora de Contratos desde agosto de 2013, contratada 
pela empresa MAKRO ENGENHARIA LTDA. O acidente de trabalho que vitimou a genitora 
dos reclamantes, menores de idade, ocorreu em novembro de 2013 quando a mesma dirigia 
veículo da empresa em direção a mina N-5, na Serra dos Carajás–PA, para entrega de um 
contrato da reclamada à tomadora do serviço. 

Conforme o Acórdão, a reclamada e real empregadora da de cujus, a expôs ao risco 
inerente à atividade de motorista na medida em que, apesar de não ser sua atribuição, 
permitia e tolerava que empreendesse viagens em estrada como aquela em que ocorreu o 
sinistro. Além disto, o laudo pericial apresentado nos autos foi considerado sem valor pela 
relatora, pois os peritos não estiveram no local do sinistro, elaboraram o laudo no dia 
seguinte ao acidente sem a presença dos veículos envolvidos, e o fizeram sob encomenda da 
reclamada, por quem foram pagos. 

Assim, foi deferido a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 400 mil, e 
a título de indenização por danos materiais, o equivalente a 2/3 da remuneração da obreira, 
observando o limite de 25 anos de vida dos filhos menores de idade, sendo tal conta a partir 
da data da morte de trabalhadora. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, 17/02/2016. 
 
 


