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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 

09/11/2015 
 
 

TRT3 - CONFISSÃO DO TRABALHADOR NÃO AUTORIZA PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA 
DOS EPIS 

As fichas de controle de EPIs são os únicos documentos hábeis à comprovação do 
fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual na forma e condições suficientes à 
eliminação dos agentes insalubres constatados em eventuais exames periciais. 
Principalmente porque permitem a verificação do certificado de aprovação (CA) de cada 
equipamento de proteção, emitido após aprovação pelo órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho. Foi esse o fundamento utilizado pelo juiz 
convocado da Turma Recursal de Juiz de Fora, Márcio Roberto Tostes Franco, ao manter a 
condenação de uma indústria de fabricação de tecidos de algodão a pagar adicional de 
insalubridade a um empregado que mantinha contato com óleos e graxas na atividade de 
manutenção corretiva das máquinas. 

No caso, o perito oficial concluiu pela insalubridade em razão da exposição do 
trabalhador aos agentes químicos (óleos e graxas) sem a devida proteção, já que não ficou 
comprovado o fornecimento e uso do EPI necessário para neutralização do agente 
prejudicial à saúde do trabalhador, conclusão essa acatada pelo juiz sentenciante. A 
empresa, inconformada, recorreu argumentando que o trabalhador recebeu e utilizou todos 
os EPIs previstos em lei. Teria havido apenas uma falha da empregadora que não anotou 
todas as entregas dos EPIs, falha essa que não causou qualquer prejuízo ao empregado, 
como este próprio declarou em seu depoimento. 

Mas esses argumentos não convenceram o magistrado. Ele frisou que é um dever da 
empresa manter um controle efetivo dos EPIs fornecidos aos seus empregados. E, se não o 
fez, foi por negligência empresarial, a qual não pode ser revertida a seu favor. Não se pode 
presumir a adequação, eficiência e eficácia dos EPIs a partir da confissão do trabalhador no 
sentido de que a entrega de EPIs era frequente, até porque, em regra, o trabalhador é leigo 
no que diz respeito à rigorosa normatividade de saúde e segurança no trabalho, ponderou o 
magistrado, concluindo que a confissão do trabalhador quanto ao recebimento frequente 
de creme não é capaz, por si só, de desmerecer a conclusão do perito, principalmente 
porque o trabalhador também afirmou que anteriormente também recebia um creme que 
chegava a queimar as mãos dele. 

Acompanhando o entendimento do relator, a Turma julgadora manteve a decisão de 
Primeiro Grau que condenou a empregadora a pagar adicional de insalubridade ao 
trabalhador. 

 
( 0000159-84.2014.5.03.0052 RO ) 
 

FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 09/11/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

10/11/2015 
 

CONSTRUTORA É CONDENADA POR DUMPING SOCIAL 
 
 
MPT no Pará e Amapá 

O Ministério Público do Trabalho no Pará (MPT-PA) obteve na Justiça a condenação 
da Dan Hebert Engenharia em R$ 2 milhões por dumping social – prática caracterizada pelo 
desrespeito a direitos e obrigações trabalhistas, a fim reduzir custos para obter vantagem 
comercial. A decisão foi dada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Pará e 
Amapá (TRT 8ª Região). 

A empresa foi processada após investigação do MPT constatar irregularidades 
relativas à segurança dos trabalhadores durante a construção de um shopping em Marabá 
(PA). Em abril de 2012, um empregado sofreu fraturas no fêmur e antebraço esquerdo ao 
cair de uma altura de três metros durante as obras do shopping. 

Inspeções no local comprovaram a existência de iluminação deficiente e 
inadequada, trabalho em altura sem proteção contra queda, prática de horas extras além do 
limite legal e negligência da construtora quanto à apuração das causas do acidente. Pelas 
irregularidades, a Dan Hebert recebeu 24 autos de infração do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). 

Condenação – A 2ª Vara do Trabalho de Marabá já havia condenado a empresa a 
cumprir uma série de obrigações sobre segurança e saúde no trabalho e a pagar R$ 3 
milhões por danos morais coletivos. Mas, o MPT decidiu ingressar com recurso no TRT para 
que a empresa também fosse punida pela prática de dumping social. 
 
N°TRT8: RO 0001588-81.2013.5.08.0117 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 8ª Região, 10/11/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/11/2015 

 
 
MANOBRISTA ACIDENTADO AO VOLTAR DE ESTACIONAMENTO REMOTO NÃO RECEBERÁ 

INDENIZAÇÃO 
 

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou agravo de um 
manobrista da Executiva - Prestação de Serviços Ltda. que torceu o pé ao atravessar uma 
avenida correndo, durante o horário de trabalho. Ele pretendia receber indenização por 
danos morais pelo acidente de trabalho e apresentou laudo alegando que, por causa da 
contusão, sofre dores e edemas que não melhoram. 
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O trabalhador foi contratado pela Executiva para prestar serviços à Unimed de Santa 
Bárbara DOeste e Americana - Cooperativa de Trabalho Médico (SP). Ele estacionava os 
veículos dos médicos cooperados em local ao lado do prédio do Hospital Unimed e, quando 
lá não havia mais vagas, levava os carros para outro estacionamento localizado a cerca de 
300 metros, do outro lado da avenida. O acidente ocorreu quando ele retornava deste local. 

Na primeira instância, o juízo julgou procedente o pedido de indenização com culpa 
objetiva da empresa, ou seja, quando os danos independem de prova e decorrem da dor 
física e do sofrimento com o tratamento médico e consequências da própria doença. A 
Executiva foi condenada a pagar indenização apenas por danos morais, no valor de R$ 5 mil, 
e a Unimed responsabilizada de forma subsidiária. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) reformou a sentença, 
entendendo que a empresa não teve culpa pelo ocorrido porque, segundo as testemunhas, 
o acidente ocorreu quando o manobrista corria para se desviar de uma motocicleta que 
vinha em alta velocidade na via pública. Para o Regional, ficou evidente que a causa do 
acidente foi a conduta de terceiro, motociclista imprudente, e não havia nada que a 
empregadora pudesse ter feito para impedir o fato e, portanto, não poderia ser 
responsabilizada por seus efeitos. 

No recurso ao TST, o trabalhador sustentou que, independentemente das condições 
em que tenha ocorrido o acidente, devia ser aplicada a tese da responsabilidade objetiva, 
que não exige a comprovação de culpa. Mas, na avaliação do relator, ministro Walmir 
Oliveira da Costa, o contexto fático descrito pelo TRT não permite o acolhimento dessa tese. 
O fato de terceiro, sem relação de causalidade, é excludente da responsabilidade civil, 
afirmou. 

O ministro considerou que não houve afronta aos artigos 7º, inciso XXVIII, da 
Constituição da República, 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, alegações 
apresentadas pelo trabalhador em seu agravo de instrumento. Tanto por não ter sido 
configurada a responsabilidade subjetiva como a objetiva, sendo certo que a existência de 
acidente de trabalho não é causa, por si só, de responsabilização civil/trabalhista da 
empresa, afirmou. 

 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: AIRR-182300-38.2007.5.15.0099 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 10/11/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
10/11/2015 

 
 

TRT3 - BANCÁRIO COM DEPRESSÃO E TRANSTORNO BIPOLAR NÃO CONSEGUE REVERTER 
JUSTA CAUSA POR FALTA GRAVE 
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No julgamento do recurso de um banco, a 5ª Turma do TRT-MG se deparou com um 
desafio: avaliar se um bancário com sintomas de depressão e transtorno bipolar era incapaz 
para o trabalho no momento em que cometeu graves faltas funcionais. O fato que motivou 
a dispensa dele por justa causa foi a realização de operações irregulares que resultaram em 
prejuízos financeiros para o banco. Será que essas doenças mentais afetaram a percepção 
da realidade e a capacidade de discernimento do bancário, a ponto de levá-lo a cometer 
irregularidades? Para o desembargador relator Marcus Moura Ferreira, a resposta é: não. 
Foi o que ele concluiu após examinar o conjunto de provas. 

O reclamante atuava na função de caixa da agência bancária e relatou que era 
submetido a forte pressão psicológica por causa da maior responsabilidade da função e da 
jornada excessiva. Por essa razão, alegou que desenvolveu transtorno bipolar de humor 
(TBH) a partir do final de 2011, até que, com o início da sindicância efetuada pelo 
empregador, sofreu surto depressivo e psicótico. Diante desse quadro, ele se submeteu a 
tratamento médico (em julho/2013), mas foi dispensado do emprego por justa causa em 
outubro de 2013. Em seu depoimento, o reclamante alegou que perdeu o contato com a 
realidade e admitiu que praticou todas as condutas irregulares descritas, afirmando, em seu 
favor, que tudo decorreu dos transtornos mentais por ele apresentados. Nas palavras do 
bancário, a falta grave foi fruto de um delírio psicótico inconsciente.  

Por sua vez, o empregador relatou que o reclamante atendia clientes que vinham à 
agência para pagar seus boletos e títulos, recebia o dinheiro, autenticava o documento e 
entregava o recibo ao cliente. Em seguida, cancelava o pagamento realizado e, em algumas 
vezes, fazia o pagamento novamente, em data posterior (112 boletos). Em outras vezes, 
simplesmente, não fazia o pagamento (5 boletos). 

Dessa forma, segundo relatos do réu, o cliente saía do banco com um comprovante 
de que pagou seu título em determinada data, mas, na verdade, o pagamento havia sido 
cancelado. Alguns foram pagos posteriormente e outros sequer foram pagos. O banco 
instaurou inquérito disciplinar administrativo e, durante a apuração dos fatos, o reclamante 
confessou sua responsabilidade pelas irregularidades cometidas, afirmando que usou desse 
artifício para encobrir diferença de caixa de sua responsabilidade. Foram esses os fatos e os 
fundamentos que levaram o banco a recorrer da sentença que afastou a justa causa 
aplicada, determinou a reintegração do reclamante e deferiu a ele as verbas trabalhistas 
decorrentes, além de indenização por dano moral. 

Para solucionar a difícil questão, o desembargador analisou os depoimentos das 
testemunhas e os laudos dos especialistas, que apresentaram divergências em 
determinados pontos. O perito designado pelo juiz sentenciante registrou que o autor não 
se enquadra no diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar. Inicialmente, o psiquiatra 
esclareceu que o Transtorno Afetivo Bipolar é uma doença crônica e grave que afeta pouco 
mais de 1% da população. É caracterizado por episódios repetidos nos quais o humor e os 
níveis de atividade do indivíduo estão significativamente perturbados. Esses episódios são 
denominados de mania quando ocorre elevação do humor, com euforia ou irritabilidade 
intensas, aumento de energia ou da atividade, aceleração do pensamento e comportamento 
inadequado. 

Segundo o perito oficial, quadros mais leves de elevação de humor são 
denominados de hipomania. O diagnóstico de hipomania é mais difícil e exige que se 
perceba uma clara alteração do funcionamento do indivíduo, quando comparado a seu 
modo de ser habitual. Em outros episódios, denominados como depressivos, ocorre o 
rebaixamento do humor, com tristeza, desânimo e perda de interesse ou prazer. Ao 
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examinar o reclamante, o psiquiatra esclareceu que não há elementos que indiquem 
qualquer prejuízo de seu discernimento ou de sua capacidade de se guiar por esse 
discernimento no primeiro semestre de 2013, período em que ocorreram os fatos que 
motivaram sua dispensa por justa causa. 

Da mesma forma, o parecer do psicólogo nomeado pelo juiz sentenciante atestou 
que o reclamante não estava em situação incapacitante no momento em que praticou os 
atos ensejadores da justa causa. O psicólogo registrou em seu laudo que, conforme relato 
do reclamante, houve planejamento da situação, pois foi a forma com que sua mente 
conseguiu elaborar uma solução, não apresentando episódios isolados de surto ou situação 
que sugira psicose. Conforme frisou o psicólogo, os fatos foram recorrentes e de maneira 
consciente, pois o reclamante possuía noção da forma com que estava conduzindo o 
procedimento, desencadeado por uma angústia frente ao problema não solucionado em 
suas atribuições funcionais. 

A perita assistente do banco enfatizou que não há menção ou indícios de sintomas 
psicóticos que poderiam justificar a incapacidade do reclamante em se responsabilizar pelos 
atos praticados, tendo em vista que ele não agiu por impulso ou por estar inconsciente. Ela 
pontuou que os conflitos internos do reclamante podem ter gerado uma forte depressão e 
uma desorganização financeira, como ele disse em entrevista, porém seu sistema de 
realidade e sua capacidade cognitiva e emocional permaneceram preservados. 

Como se não bastasse, conforme observou o desembargador, a psiquiatra particular 
do reclamante, arrolada como testemunha, admitiu a possibilidade de estar correto o 
diagnóstico feito pela perita assistente do banco. A psiquiatra declarou que o autor é 
portador de transtorno de humor, porém, no caso dele, não houve sintomas de psicose. Ela 
acrescentou que esse tipo de transtorno não altera o juízo de certo e errado. Já no 
transtorno depressivo, o paciente percebe a realidade como nebulosa, nefasta, difícil de 
suportar. 

Ao confrontar todas essas informações fornecidas pelos especialistas, o relator 
concluiu que os atos do bancário foram praticados como estratégia para encobrir suas 
faltas, o que pode caracterizar uma fuga da realidade, mas não um ato inconsciente e uma 
perda da lucidez. Para o desembargador, ficou claro que o procedimento irregular foi 
planejado pelo reclamante, de forma consciente, para encobrir eventuais erros em seu 
caixa, impedindo, assim, os correspondentes descontos salariais. Reprovando a conduta 
irregular do bancário, o relator frisou que não há justificativa clínica para essa falta grave, 
que afeta o ambiente organizacional da agência, além de causar prejuízos à imagem do 
banco reclamado, tendo em vista o envolvimento de um grande número de clientes que 
tiveram seus títulos estornados indevidamente. 

Entendo que as reiteradas faltas funcionais confessadamente praticadas pelo 
reclamante configuram atos de improbidade, mau procedimento e indisciplina, nos termos 
do art. 482, a, b e h, da CLT, de modo a autorizar a sua dispensa por justa causa, finalizou o 
relator ao manter a justa causa aplicada pelo reclamado, absolvendo-o da condenação 
imposta em 1º grau. A Turma julgadora acompanhou esse entendimento. 

 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 10/11/2015. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

12/11/2015 
 

TST - FRIGORÍFICO É RESPONSABILIZADO POR AMPUTAÇÃO DE DEDOS DE TRABALHADORA 
EM ACIDENTE 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Região (PR) que condenou a Frango DM Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 
a indenizar uma trabalhadora em R$ 234 mil por danos morais, estéticos e materiais por acidente 
de trabalho que resultou na amputação de quatro dedos de sua mão direita. Para o relator do 
processo no TST, ministro José Roberto Freire Pimenta, ficou comprovada a responsabilidade 
subjetiva da empresa, que não forneceu treinamento adequado à empregada para a realização das 
atividades complexas e de risco que desempenhava. 

Contratada em maio de 2010 como auxiliar de higienização, a trabalhadora era 
responsável pela limpeza de máquinas usadas no abatimento de aves. Porém, ainda na vigência do 
contrato de experiência, ela teve a mão direita puxada para o interior de um dos equipamentos, 
tendo quatro dedos amputados e redução de 45% de sua capacidade laboral. 

Ao levar o caso à Justiça do Trabalho, a empregada afirmou que seu treinamento durou 
apenas um dia, e que consistiu apenas de orientações teóricas sobre a quantidade de sabão a ser 
utilizada e sobre como esfregar, ligar e desligar os equipamentos. Disse ainda que, apesar de ter 
sido advertida de que a manutenção deveria ser realizada com a máquina desligada, alguns 
equipamentos só podiam ser completamente higienizados quando estavam em funcionamento. 

A empresa minimizou a complexidade da atividade desempenhada pela trabalhadora e 
afirmou tê-la alertado dos perigos e instruído de forma adequada e suficiente para evitar 
acidentes. Alegou, ainda, imprudência por parte dela ao não manter a distância recomendada dos 
equipamentos em funcionamento durante a higienização. 

No entanto, com base em depoimentos, o TRT entendeu que, de fato, a empresa foi 
omissa ao não monitorar as atividades de seus empregados e não oferecer treinamento adequado, 
quando é seu dever observar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, 
visando a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, e adotar medidas para prevenir 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

Ao recorrer da decisão, a Frango DM questionou os valores da indenização e alegou, com 
base nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil (CPC), que a trabalhadora, na petição 
inicial, pleiteou o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa – na qual não há 
necessidade de caracterização da culpa. Assim, a decisão em que se reconheceu a existência de 
culpa teria extrapolado os limites do pedido (julgamento extra petita). 

Mas o relator do recurso, ministro José Roberto Freire Pimenta, destacou que os limites da 
lide não foram extrapolados, pois foi reconhecida a responsabilidade da empresa pelo acidente de 
trabalho, embora não na modalidade indicada pela trabalhadora. Dada a gravidade do acidente e o 
dano causado, o relator também considerou razoáveis os valores definidos a título de indenização 
(R$ 25 mil por danos morais, R$ 25 mil por danos estéticos e R$ 184 mil por danos materiais). E, 
em decisão unânime, a Segunda Turma manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região. 

 
Processo:RR-1610-61.2010.5.09.0653 
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Fonte: Tribunal Superior do Trabalho, 12/11/2015. 
 


