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Prezados (as) Senhores (as), 
 

Para conhecimento, reproduzimos informações de diversas fontes, referentes à área de 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

05/06/2015 
 
 

TRT14 - CONSTRUTORA É CONDENADA PROPORCIONALMENTE POR DOENÇA 
OCUPACIONAL PREEXISTENTE 

 
A Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. foi absolvida da responsabilidade 

integral pela indenização por dano moral a um motorista que desenvolveu lesão 
degenerativa da coluna ao longo dos anos, em empregos diferentes. A Quinta Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho não proveu agravo do trabalhador e manteve a 
responsabilidade da construtora em 10%. 

O motorista trabalhou menos de um ano na operação de um caminhão basculante 
na Usina Hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. Segundo a reclamação, na qual pediu 
indenização por danos morais e materiais, sua jornada de trabalho chegava até a 14 horas 
por dia, e ele permanecia sentado praticamente todo esse tempo. 

A Camargo Corrêa, em sua defesa, argumentou que, segundo o artigo 20, parágrafo 
1, alínea a, da Lei 8.213/91 (Lei da Previdência Social), doenças degenerativas não são 
consideradas doença de trabalho. A perícia constatou que a doença degenerativa da coluna 
lombo-sacra era enfermidade crônica adquirida ao longo da vida profissional e agravada 
pela atividade exercida na construtora. 

De acordo com o laudo, o trabalhador foi contratado aos 37 anos, mas, desde os 24 
anos, exercia funções que resultaram no quadro clinico desfavorável ¿ serviços gerais, 
cobrador de ônibus e motorista de caçamba. 

O juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho (RO) julgou improcedente o pedido 
do empregado, por entender que a doença não foi desenvolvida durante o contrato de 
trabalho com a construtora. Mas o Tribunal Regional da 14ª Região (RO e AC) considerou 
que o fato de a enfermidade ser preexistente não exclui a responsabilidade da Camargo 
Corrêa. 

O acordão regional definiu que a empreiteira deveria ser responsabilizada pela 
jornada excessiva que agravou a patologia, e definiu o patamar de 10% de culpa sobre o 
desenvolvimento da doença ocupacional. 

O TRT fixou o valor de R$ 31 mil como compensação por dano material, em forma 
de pensão vitalícia de pagamento único, explicando que, para chegar a esse valor, utilizou 
como parâmetro o percentual de culpa da construtora, o salário do motorista e a 
expectativa de sobrevida estabelecida pelo IBGE. 
 
TST 

O relator do agravo pelo qual o motorista tentava trazer o processo ao TST, 
desembargador convocado Tarcísio Régis Valente, assinalou que o Tribunal Regional usou de 
critérios razoáveis e proporcionais para fixar o percentual de responsabilidade da 
empreiteira e o valor da compensação financeira. 
O relator também destacou doutrina no sentido de que doenças ocupacionais resultantes 
do trabalho prestado a diversos empregadores atrai ao empregador alvo de ação trabalhista 
apenas um percentual adequado sobre a enfermidade. O julgador poder dividir as 
responsabilidades, tantos nos casos de concausas externas relacionadas à pessoa do 
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trabalhador ou de doenças que tiveram início em empregos anteriores, concluiu. A decisão 
foi unânime. 

Após a publicação do acórdão, o motorista opôs embargos à Subseção 1 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), ainda não julgados. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, 05/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
05/06/2015 

 
 
TRT9 - MARMORARIA DEIXAVA EMPREGADOS EXPOSTOS À POEIRA QUE CAUSA DOENÇAS 

PULMONARES 
 

A Sexta Turma do TRT-PR condenou a empresa Leal Passos Mármores e Granitos, de 
Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, a pagar indenização de R$ 50 
mil por danos morais coletivos pelo descumprimento de diversas normas de higiene, saúde 
e segurança do trabalho. 

Entre as irregularidades constatadas, estava a exposição dos trabalhadores à poeira 
do pó de pedra, cuja inalação é causa de doenças pulmonares graves como a silicose. 

A condenação foi proferida em Ação Cívil Pública movida pela Procuradoria Regional 
do Trabalho da 9ª Região e o valor da indenização deverá ser destinado ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 

O MPT ingressou com a ação após receber denúncia do sindicato da categoria 
(Sindimármore) relatando as más condições de trabalho oferecidas na marmoraria. Segundo 
a denúncia. a empresa funciona em um barracão de madeira, sem estrutura ou sinalização 
de segurança; não há destinação do barro produzido, que fica no chão; o piso é irregular, em 
desnível e com depressões; as instalações elétricas são precárias; falta água potável; as 
instalações sanitárias e refeitório têm más condições de higiene; falta limpeza no local de 
trabalho; o fornecimento de EPIs é insuficiente e/ou inadequado; falta conservação de 
máquinas e equipamentos; não existem extintores; não existe sistema de exaustão para 
eliminação da poeira; falta licença ambiental e a destinação dos resíduos produzidos é feita 
de forma incorreta. 

Para os desembargadores da Sexta Turma, o processo comprovou as irregularidades 
denunciadas. O fato de a empresa operar sem licença ambiental, expondo os trabalhadores 
à poeira que origina doenças graves, revela descompromisso com a dignidade humana, com 
o valor social do trabalho, com a função social da empresa e com o meio ambiente. 

A atitude da ré, de não observar inúmeras normas que versam sobre higiene, saúde 
e segurança no meio ambiente de trabalho (...) representa significativo retrocesso à 
evolução histórica da sociedade e do próprio Direito do Trabalho, não podendo, por isso, ser 
tolerada, ponderou a relatora do acórdão, desembargadora Sueli Gil El Rafihi. 

Com este entendimento, o Colegiado reformou sentença proferida pelo Juízo da 16ª 
Vara do Trabalho de Curitiba, que havia indeferido o pedido de indenização. 
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Da decisão cabe recurso. 
 
Processo 42130-2013-016-09-00-9 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 05/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/06/2015 

 
TST - CLARO INDENIZARÁ TRABALHADORA QUE DESENVOLVEU DEPRESSÃO POR 

TRATAMENTO HUMILHANTE 
 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso da 
Claro S.A., condenada a indenizar por danos morais uma trabalhadora que apresentou 
quadro de depressão após ser submetida a tratamento humilhante no ambiente de 
trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) equiparou a doença a acidente 
de trabalho e determinou o pagamento de R$ 5.500 à empregada. 

Segundo a trabalhadora, a supervisora da equipe era bastante ríspida, gritava com 
as atendentes e as repreendia diante dos demais colegas. Também costumava 
sobrecarregar os empregados para o cumprimento de metas, gerando tensão entre os 
subordinados. Após várias situações de humilhação, ela procurou tratamento psiquiátrico e 
passou a fazer uso de antidepressivos, chegando a ficar afastada do serviço por auxílio-
doença. 

Com base nos laudos periciais e no testemunho de outros empregados, a sentença 
reconheceu a existência de nexo causal entre o tratamento inapropriado no ambiente de 
trabalho e a doença desenvolvida durante o contrato, equiparando-a a acidente de trabalho.  

O TRT reconheceu que outros fatores – como o histórico familiar de transtornos do 
humor e situações de estresse relacionadas à obesidade e ao desemprego da mãe no 
período do contrato – contribuíram para o desenvolvimento da doença. Mas, levando em 
conta o assédio moral, a extensão e a gravidade do dano causado e suas repercussões na 
vida da trabalhadora, prevaleceu a avaliação quanto à concausa de 25% de responsabilidade 
da empresa. 

No recurso ao TST, a empresa tentou descaracterizar a relação entre a patologia e o 
trabalho e afirmou que o problema psicológico da trabalhadora teria sido provocado por 
inúmeros fatores externos. 

Na Segunda Turma do TST, o relator do recurso, ministro José Roberto Freire 
Pimenta, destacou que o Tribunal Regional julgou de acordo com as provas colhidas no 
processo, e que decisão diferente exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela 
Súmula 126 do TST. 

Desse modo, por unanimidade, ficou mantida a condenação. A decisão já transitou 
em julgado. 
 
Processo: RR-37600-85.2007.5.04.0030 
 



 
Edição Nº 03| São Paulo, 08 de julho de 2015

 

5 

 
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: Tribunal Superior do Trabalho, 10/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
11/06/2015 

 
 

TST - CIRURGIÃ-DENTISTA VAI RECEBER ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E 
PERICULOSIDADE ACUMULADAMENTE 

 
Uma cirurgiã-dentista do Centro Clínico Gaúcho Ltda., de Porto Alegre (RS), vai 

receber acumuladamente os adicionais de insalubridade e periculosidade. A Sétima Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a recurso da empresa contra a 
condenação, com o entendimento de que não há mais espaço para a aplicação do artigo 
193, parágrafo 2º, da CLT. Pela artigo, o trabalhador teria que optar por um dos adicionais, 
mas duas Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), consideradas normas 
hierarquicamente superiores, autorizam a acumulação. 

A possibilidade da cumulação se justifica em virtude de os fatos geradores dos 
direitos serem diversos, destacou o relator do processo, ministro Cláudio Brandão. Para ele, 
no caso da insalubridade, o bem tutelado é a saúde do trabalhador, devido às condições 
nocivas presentes no meio ambiente de trabalho. Já a periculosidade traduz situação de 
perigo iminente que, uma vez ocorrida, pode retirar a vida do trabalhador. 

O laudo pericial constatou que a dentista, ao fazer restaurações, estava exposta a 
condições insalubres em grau máximo, devido ao contato com mercúrio, agente tóxico 
previsto naNorma Regulamentadora 15do Ministério de Trabalho e Emprego (MTE). A 
perícia também concluiu pela periculosidade em razão do contato com radiações ionizantes 
e substâncias radioativas. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) reconheceu a possibilidade de 
cumulação e condenou a clínica ao pagamento dos dois adicionais com reflexos nas verbas 
trabalhistas. Ao recorrer da decisão no TST, a empresa apontou violação do artigo 193, 
parágrafo 2º, da CLT, pela impossibilidade da acumulação dos benefícios. 
 
Convenções Internacionais 

Ao negar provimento ao recurso, o relator explicou que a norma da CLT que exige 
que o trabalhador opte por um dos adicionais se tornou inaplicável com ratificação pelo 
Brasil das convenções 148e155 da OIT, que têm status de norma constitucional ou, pelo 
menos, supralegal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com isso, as 
normas anteriormente editadas se submetem ao novo regramento introduzido e, com isso, 
deixam de ter aderência constitucional, condição imprescindível para que possam continuar 
a produzir efeitos. 

O ministro observou ainda que o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal 
garante aos trabalhadores adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 
ou perigosas, na forma da lei. Para Cláudio Brandão, o dispositivo assegura de forma plena o 
direito ao recebimento dos adicionais sem qualquer ressalva no que tange à cumulação. 
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A decisão foi unânime e já transitou em julgado. 
 
Nº do Processo: RR-773-47.2012.5.04.0015 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 11/06/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
15/06/2015 

 
 
TRT14 – TRIBUNAL AUMENTA INDENIZAÇÃO PARA TRABALHADOR QUE PERDEU DEDO EM 

SERRA ELÉTRICA 
 

A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região elevou os valores das 
indenizações por dano moral e dano estético ao patamar de 15 mil reais a um trabalhador 
que perdeu o dedo indicador da mão direita quando operava uma serra elétrica. A decisão 
foi proferida em sessão realizada no último dia 05 de junho, no Plenário do TRT. 

Venildo Sousa de Amorim entrou com recurso contra a sentença da Vara do 
Trabalho de Feijó (AC) que condenou a empresa JTI LTDA - ME ao pagamento de 
indenizações por danos materiais no importe de R$22.230,00, danos morais e estéticos no 
valor de 10 mil reais cada um. Ele pediu a majoração do dano moral para 60 mil e de 100 mil 
para a indenização por danos estéticos. A empresa apresentou defesa pela impugnação dos 
pedidos do autor. 

O juiz convocado relator, Afrânio Viana Gonçalves, ressaltou em seu relatório que a 
empresa não forneceu os equipamentos de proteção adequados, bem como não ofertou o 
treinamento necessário ao manuseio da serra elétrica, o que poderiam ter evitado o 
acidente. O acidente aconteceu em decorrência da falta de instruções ao Reclamante, e que 
o empregador não mantinha o equipamento com as condições mínimas exigidas pelas 
Normas, registrou. 

Ao definir o valor de 15 mil para cada tipo de dano sofrido (moral e estético), a 
Turma considerou o montante razoável, conforme jurisprudência do próprio Tribunal, no 
que tange à compensação do dano e à capacidade econômico-financeira da empresa. 

Nesse diapasão, considerando que o reclamante restou sequelado eternamente em 
razão da perda do dedo indicador da mão direita, convém majorar o valor do quantum 
indenizatório ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decidiu a 2ª Turma. 

Cabe recurso da decisão que realinhou o valor provisório da condenação para R$ 
52.230,00 e custas processuais para R$ 1.044,60. 
 
(Processo nº0010184-13.2014.5.14.0421) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, 15/06/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

15/06/2015 
 
 

TST - CONSTRUTORA NÃO VAI INDENIZAR EMPREGADO QUE TEVE CULPA EXCLUSIVA EM 
ACIDENTE DE TRABALHO 

 
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que concluiu 

pela culpa exclusiva de um ajudante geral no acidente em que perdeu o polegar direito 
durante atividade na Bloco Renger Indústria Comércio Serviços de Engenharia Ltda, em 
Campinas (SP). Com a decisão, a empresa não indenizará o empregado, reabilitado pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social para exercer a função de porteiro após o período de 
afastamento com auxílio-doença acidentário. 

A Sexta Vara do Trabalho de Campinas condenou a empresa a pagar indenização de 
R$ 25 mil e R$ 3,5 mil, por danos morais e estéticos respectivamente, e pensão vitalícia por 
danos materiais. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP), porém, 
absolveu a empresa. 

Para o TRT, a responsabilidade pelo acidente foi somente do empregado, que, 
mesmo com os treinamentos e a fiscalização da empresa (comprovados por depoimentos de 
testemunhas), operou manualmente a máquina ligada, transgredindo regras utilizadas 
corriqueiramente. 

No TST, o empregado insistiu na responsabilidade objetiva da empresa, alegando 
que não recebeu treinamento adequado. Segundo ele, se a máquina tivesse sensor e barra 
de proteção, o acidente teria sido evitado. 
 

O relator do recurso, ministro Douglas Alencar Rodrigues, destacou que a Sétima 
Turma tem aplicado a teoria do risco nas ações da construção civil, mas, no caso, o TRT, ao 
analisar as provas, entendeu pela culpa exclusiva do trabalhador, o que exclui a 
responsabilidade objetiva da empresa. Como o TRT se baseou nas provas, para se ter outro 
entendimento seria necessário reanalisá-las, o que é vedado pela Súmula 126 do TST. 

Após a publicação do acórdão, a empresa interpôs embargos à Subseção 1 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), ainda não analisados. 
 
Processo: RR-119900-74.2005.5.15.0093 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 15/06/2015. 


