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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 

22/03/2016 
 
 

TRT3 - MARMORARIA QUE NÃO COMPROVOU INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO 
TERÁ DE INDENIZAR EMPREGADO 

 
A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho pela empresa leva à presunção 

de que o acidente nela descrito efetivamente ocorreu. E foi justamente essa presunção que 
levou a 2ª Turma do TRT mineiro, com base em voto do desembargador Sebastião Geraldo 
de Oliveira, a modificar decisão de 1º Grau que não reconheceu a existência do acidente 
constante em CAT emitida pela própria empresa, uma marmoraria. 

No caso, houve inconsistências entre as narrativas do trabalhador a respeito do 
acidente. Na petição inicial, foi alegado que, ao descarregar chapas de pedras de mármore 
de um caminhão, uma delas quebrou e prensou a mão dele contra uma mesa. Já em 
depoimento pessoal, o empregado disse que, ao descer pedras do caminhão, uma delas 
prensou sua mão contra o chão. Além dessas, o juiz ainda constatou outra divergência: a 
prova documental demonstrou que o trabalhador ajuizou ação anterior contra outro 
empregador com a mesma tese de acidente de trabalho sofrido ao ter a mão prensada 
contra o batente de uma porteira. Essa ação foi julgada improcedente, já que a prova 
pericial apurou que a lesão do trabalhador era relacionada ao acidente ocorrido na 
marmoraria. E, em depoimento pessoal, o trabalhador afirmou que entrou com essa ação 
porque a tampa do caminhão bateu no seu dedo. Em razão dessas divergências, o juízo 
sentenciante concluiu que, muito embora tenha a empresa emitido a CAT, e o INSS tenha 
concedido auxílio doença acidentário com base nesse documento, o trabalhador não 
comprovou a existência do acidente de trabalho, prevalecendo a tese defensiva de que a 
CAT foi erroneamente emitida pelo setor de contabilidade. 

Mas o relator do recurso teve outra visão sobre o caso e entendeu que a razão 
estava com o trabalhador. No seu entender, as divergências constatadas quanto à dinâmica 
do acidente não são capazes de levar à conclusão de que o acidente não ocorreu, diante da 
emissão da CAT, da concessão do benefício previdenciário ao trabalhador e da conclusão da 
perícia realizada. Ele frisou que, já no exame admissional, o trabalhador informou acerca de 
uma lesão que tinha mão, fruto de um antigo acidente, atitude essa que não indica sua 
intenção de forjar um acidente perante a empregadora relativamente ao mesmo membro. A 
empregadora juntou a CAT, indicando acidente no dedo, causado por produto mineral não 
metálico. Após analisar todos os exames médicos realizados pelo trabalhador, o 
desembargador concluiu que a prova documental só vem corroborar a conclusão da perícia 
médica de existência de nexo causal entre as lesões do trabalhador e o acidente sofrido na 
marmoraria. 

Segundo enfatizou o julgador, cabia à empresa provar, de forma cabal, a alegação de 
que a CAT foi expedida erroneamente. E, na falta de provas robustas sobre a não ocorrência 
do acidente descrito na CAT, que inclusive ensejou a concessão de auxílio-acidente pelo 
órgão previdenciário, o julgador considerou que o infortúnio, de fato, ocorreu, causando as 
lesões constatadas na prova pericial. Assim, e considerando a culpa da empresa pelos danos 
sofridos pelo trabalhador, que sofreu redução da capacidade laborativa no percentual de 
4,5%, o julgador condenou a marmoraria a indenizar o trabalhador por danos morais, no 
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valor de R$2.000,00, e por danos materiais, calculados em R$13.000,00. O entendimento foi 
acompanhado pelos demais julgadores da Turma. 
 
PJe: Processo nº 0011228-49.2014.5.03.0041. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 22/03/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
29/03/2016 

 

 
TRT17 - MATE LEÃO ANTECIPARÁ INDENIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE EMPREGADO 

ACIDENTADO COM SODA CÁUSTICA 
 

A Leão Alimentos e Bebidas Ltda. terá de antecipar pensão mensal a um empregado 
que se acidentou com ácido e soda cáustica e precisa de tratamentos médico, hospitalar, 
fisioterápico e medicamentoso continuados para o resto da vida, para estabilizar a doença e 
evitar complicações que o exponham a risco de morte. A Terceira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho manteve a condenação, mas determinou que o empregado comprove 
os gastos posteriormente à realização dos tratamentos. 

Na reclamação, o trabalhador contou que entrou na empresa como encarregado de 
manutenção de mecânica, passando depois a supervisor de utilidades. O acidente ocorreu 
quando identificava um vazamento na bomba de injeção responsável pela limpeza de 
tanques, e uma mistura de ácido com soda cáustica, na temperatura de mais ou menos 
100°C, caiu dentro da sua botina de PVC da perna direita. 

O empregado ficou com sequelas graves, como lesão neurológica severa, perda da 
sensibilidade e mobilidade na perna, ficando total e definitivamente incapacitado para a 
função que exercia e temporariamente para a realização de qualquer trabalho. Segundo o 
laudo pericial, o empregado não poderia ser responsabilizado pelo acidente, porque seguiu 
todos os procedimentos indicados pela empresa. 

O que aconteceu foi que a bomba a ser consertada estava com identificação errada 
nos comandos, levando o trabalhador a pensar que estava desligando uma bomba quando 
desligava outra, e não era sua a responsabilidade pela identificação do equipamento. Na 
avaliação do perito, as lesões foram agravadas por falta de fornecimento de equipamento 
de proteção adequado ao trabalhador.  

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) manteve a sentença do juízo da 
Vara do Trabalho de Linhares que condenou a empresa a antecipar a verba mensal, 
independentemente da comprovação de despesas, de acordo com o valor apurado de uma 
média trimestral inicial, apurada em R$ 3,5 mil. A empresa foi condenada ainda ao 
pagamento de pensão vitalícia desde a data do acidente e indenização por dano moral no 
valor de R$ 311 mil. 
 
TST 
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O recurso da empresa para o TST foi relatado pelo ministro Alexandre Agra 
Belmonte. Segundo o magistrado, a indenização por danos morais arbitrada em R$ 311 mil é 
compatível com a intensidade do sofrimento do trabalhador e com o grau de culpa da 
empresa e não gera enriquecimento indevido da vítima. É um valor justo, razoável e 
proporcional à extensão das lesões sofridas pelo trabalhador, que não teve culpa no 
acidente e vai ter de conviver até o final da vida com a situação aflitiva, afirmou. 

O relator considerou justo o adiantamento da verba para custeio do tratamento, 
uma vez que o empregado demonstrou não dispor de recursos próprios para tal. Segundo 
Agra Belmonte, a norma que estabelece que a despesa gasta seja ressarcida mediante 
apresentação de recibo precisa ser, algumas vezes, adaptada ao caso concreto, caso 
contrário não interage com a realidade social, com a vida real.  
 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: RR-10600-79.2006.5.17.0161 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, 29/03/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
31/03/2016 

 
 

TRT6 - ACIDENTE DE TRABALHO PROVOCA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS 
MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS 

 
A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), em 

acórdão de relatoria do desembargador Ivanildo da Cunha Andrade, manteve a condenação 
da Casas Bandeirantes LTDA. em razão de acidente de trabalho sofrido por empregado. A 
empresa havia sido sentenciada, na Vara do Trabalho de Serra Talhada, ao pagamento de 
danos morais, estéticos e materiais, no total de R$ 20 mil, mas tanto o empregador como o 
autor da ação não concordaram com o valor, entrando cada qual com recurso ordinário no 
intuito de fazer com que a quantia fosse revisada. 

O acidente se deu por conta da folga no cabo de uma marreta, que fez com que a 
peça de cima da ferramenta escorregasse e caísse na mão do trabalhador, atingindo um de 
seus dedos. Em perícia médica ficou constatada uma perda laboral de 20% na mão 
esquerda.  

O empregador afirmou que o funcionário havia sido alertado pelo supervisor sobre o 
problema na ferramenta, mas, mesmo assim, continuou a utilizá-la. Com isso, a empresa 
solicitou que fosse declarada a culpa exclusiva da vítima e excluída ou reduzida a 
condenação por danos. Já o reclamante pediu aumento do valor da indenização, destacando 
que o acidente ocorreu porque a empresa forneceu uma ferramenta inapropriada e que a 
deformidade desenvolvida pela lesão afetou sua convivência social e as oportunidades de 
trabalho. 
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Para o desembargador Ivanildo Andrade, trata-se de um acidente de trabalho típico, 
desencadeando o dever de reparação. Sobre o argumento da empresa ressaltou: Ao 
sustentar que houve culpa exclusiva da vítima, atraiu a reclamada o ônus da prova, na forma 
do artigo 333, II, CPC, do qual não se desvencilhou, pois nenhuma das testemunhas ouvidas 
confirmou a sua alegação de que a marreta havia sido recolhida e o reclamante a pegou de 
volta à revelia da empresa. 

O magistrado considerou que o montante de R$ 20 mil estava adequado aos 
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função de amenizar o dano da 
vítima e ao mesmo tempo ter efeito didático para a empresa negligente. Alertou que é 
preciso ter em conta a extensão dos danos sofridos e a capacidade econômica do ofensor, 
pois um valor muito alto também pode levar ao enriquecimento sem causa. O voto foi 
seguido por unanimidade pelos demais membros da turma. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, 31/03/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
01/04/2016 

 
 

SHELL PAGARÁ PENSÃO INTEGRAL A QUÍMICO INCAPACITADO PARA O TRABALHO POR 
HEPATITE TÓXICA 

 
A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Shell Brasil Ltda. a 

pagar pensão mensal vitalícia correspondente a 100% do salário de um analista químico 
impossibilitado de exercer sua atividade por ter adquirido hepatite tóxica no laboratório do 
setor de defensivos agrícolas da empresa em Paulínia (SP). A doença estava relacionada ao 
trabalho de desenvolvimento de novas formulações de produtos químicos, com a utilização 
de substâncias concentradas. 

Após 17 anos na empresa, ele foi dispensado sem justa causa em 1997, cinco meses 
depois de retornar de uma licença previdenciária de mais de dois anos. Na petição que deu 
início à ação trabalhista, relatou que, quando começou a apresentar problemas de saúde, 
fez diversos exames, inclusive biópsia hepática, e foi diagnosticada a hepatite. Um relatório 
enviado pela Unicamp à Shell em janeiro de 1993 afirmava que o quadro, compatível 
hepatite crônica por agentes tóxicos, o impedia de manipular os produtos químicos com os 
quais trabalhava. 

Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) 
confirmou a doença ocupacional, a impossibilidade de exercer a atividade profissional "para 
a qual estudou e se especializou" e o nexo causal entre a doença e o trabalho. Segundo a 
perícia, as alterações hepáticas foram provocadas pelo contato direto com agentes químicos 
nocivos à saúde, e, após o afastamento, o nível enzimático teria se normalizado. Com essas 
informações, o Regional fixou a reparação por danos materiais na forma de pensão mensal 
no valor de dois salários mínimos, e manteve a indenização por danos morais de R$ 30 mil, 
fixada na primeira instância. 
 



 
Edição Nº 04| São Paulo, 28 de abril de 2016

 

6 

 
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 

 
 

Além do trabalhador, que pediu o pagamento da pensão com o valor integral da 
remuneração, a Shell também recorreu ao TST, sustentando que não houve dano, dolo ou 
culpa grave de sua parte. 

O relator do recurso, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que a incapacidade 
permanente deve ser analisada em relação à atividade principal exercida pela vítima. Como 
o químico ficou permanentemente incapacitado para o exercício de sua atividade, Renato 
Paiva considerou plenamente caracterizado seu prejuízo financeiro, passível de 
ressarcimento material na forma de pensão mensal vitalícia e total, nos termos dos artigos 
402 e 950 do Código Civil. 

Pela decisão da Segunda Turma, o pagamento da pensão mensal foi fixado a partir 
do afastamento do analista para gozo de benefício previdenciário em virtude da doença 
ocupacional. O recurso da Shell não foi conhecido. 
 
(Lourdes Tavares/CF) 
 
Processo: RR-75500-70.2005.5.15.0126 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 01/04/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
25/04/2016 

 
 

TRT3 - USINA SIDERÚRGICA RESPONDERÁ POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS A 
TRABALHADOR POR FALHA NA ELABORAÇÃO DO PPP 

 
Uma falha na elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) pela usina 

siderúrgica empregadora gerou um prejuízo ao trabalhador, que não conseguiu receber o 
benefício da aposentadoria especial pelo INSS durante certo tempo. Inconformado, ele 
recorreu à Justiça do Trabalho e conseguiu obter a condenação da ré ao pagamento da 
indenização substitutiva equivalente aos valores que deixou de receber. A decisão foi 
proferida pelo juiz José Barbosa Neto Fonsceca Suett, em sua atuação na 3ª Vara do 
Trabalho de Coronel Fabriciano. 

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento que registra o 
histórico do trabalhador. Nele, a empresa deve anotar as atividades exercidas, todas as 
substâncias químicas nocivas às quais esteve exposto, a intensidade e concentração destes 
agentes, exames médicos clínicos, além de outros dados pertinentes. Por meio desse 
documento, o trabalhador terá condições para habilitação de benefícios e serviços 
previdenciários, inclusive a aposentadoria especial. 

No caso, o reclamante trabalhou na empresa no período de 06/08/1979 a 
17/10/2008, quando foi dispensado sem justa causa. Segundo alegou, embora tenha 
exercido as mesmas atividades de Operador de Empilhadeira, sem alteração das condições 
de trabalho, a empregadora forneceu o PPP sem informar a exposição ao agente insalubre 
poeira de carvão no período de 01/01/1999 a 26/05/2008. Como consequência, o órgão 
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previdenciário concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição, na data de 
05/06/2008, em valor inferior ao devido se a aposentadoria fosse especial. 

De acordo com o trabalhador, em 25/10/2013 a siderúrgica emitiu novo formulário 
PPP, reconhecendo a exposição ao agente poeira de carvão nesse período. Com o 
documento, pediu a revisão do benefício, o que foi acolhido com a conversão para 
aposentadoria especial. Mas as diferenças só foram pagas no período a partir de 
26/11/2013, uma vez que, segundo relatou, o pedido de revisão é tratado como novo 
benefício. 

Ao analisar o caso, o juiz reconheceu que o trabalhador sofreu prejuízos. Isto 
porque, além de a empresa ter apresentado defesa sem pertinência ou correlação com os 
termos da reclamação, os fatos ficaram provados também por meio de documentos. Para o 
julgador, não há dúvidas de que se a ré tivesse fornecido o formulário Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP) preenchido corretamente, a aposentadoria especial teria sido 
concedida ao ex-empregado. A diferença mensal devida era superior a R$1.000,00. O 
reclamante sofreu o dano material consubstanciado na falta de pagamento do benefício de 
aposentadoria no valor ao qual fazia jus, constou da sentença. 

Com base na legislação aplicável ao caso, a usina siderúrgica foi condenada a pagar 
ao reclamante indenização substitutiva, equivalente aos valores das diferenças de benefício 
previdenciário que o autor deixou de receber a título de benefício de aposentadoria 
especial, conforme valores mencionados pelo trabalhador, com correção monetária. Foi 
declarada a prescrição das parcelas cuja lesão tenha ocorrido anteriormente a 18/09/2009, 
em razão da data do ajuizamento da reclamação. Houve recurso, mas o TRT de Minas 
manteve a condenação. 
 
( 0001688-27.2014.5.03.0089 RO ) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 25/04/2016. 
 
 


