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EMENTA: ACIDENTE DO TRABALHO. Prova dos autos 
que afasta a culpa do empregador para a ocorrência do 
infortúnio. Hipótese em que o reclamante não desconstitui 
a comprovação da empresa de que observou as medidas 
de segurança necessárias para a execução das atividades 
laborais.  

          VISTOS e relatados estes autos de RECURSO ORDINÁRIO interposto 
de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara do Trabalho de Soledade, sendo 
recorrente MARMORARIA SANTA RITA LTDA. e recorrido ASSIS COSTA.  

          Inconformada com a decisão das fls. 222-4 e 233-4 a reclamada interpõe 
recurso ordinário. 

          Versa o recurso sobre  denunciação à lide da seguradora, indenização 
por danos morais e estéticos. 

          São oferecidas contrarrazões. 

          Os autos são submetidos a julgamento na forma regimental. 

          É o relatório.  

ISTO POSTO: 

DENUNCIAÇÃO À LIDE 

A reclamada não se conforma com o indeferimento da denunciação à lide da 
seguradora com quem manteve contrato que obriga ao pagamento de 
indenização decorrente de acidente do trabalho. Entende que a Justiça do 
Trabalho é competente para apreciar a questão, por força do disposto na 
Emenda Constitucional nº 45/04. 

Sem razão.  

O instituto da denunciação à lide não tem aplicabilidade no processo do 
trabalho típico, em que há litígio relativo à relação de emprego. Essa situação 
não se alterou com a majoração da competência desta Justiça Especializada. 
O rito processual trabalhista não sofreu qualquer alteração.  
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De qualquer sorte, o indeferimento da denunciação à lide não impede ação 
regressiva a ser promovida no foro competente para solução da relação jurídica 
existente entre a reclamada e a seguradora, de natureza eminentemente civil. 

Provimento negado. 

ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
ESTÉTICOS 

A reclamada não se conforma com a condenação ao pagamento de 
indenização por danos morais. Sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima 
que recebeu treinamento e equipamentos de proteção necessários ao exercício 
da função na qual tinha larga experiência, estando ciente do procedimento 
prévio necessário. Diz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.  
Se mantida a sentença quanto à responsabilidade da recorrente, busca a 
redução do valor arbitrado para indenização e redução dos honorários periciais. 

Tem razão a recorrente. 

Narra a inicial que em 29/01/08 o autor, enquanto operava uma ponte rolante, 
transportanto peças de concreto, ao baixar uma peça veio outra, ocasião em 
que levantou seu braço para defender-se, ficando prensado, somente sendo 
liberado quando apertou o botão do guincho. Disse que sofreu fratura no seu 
entebraço direito. Acrescentou que fez cirurgia em 30/01/08 e desde o acidente 
toma medicamento sentindo dor e inchaço, estando seu braço endurecido não 
podendo movimentá-lo com normalidade. Postulou indenização por danos 
estéticos, morais e materiais, bem como constituição de capital. 

O acidente não foi negado, entretanto, atribuiu a reclamada culpa exclusiva ao 
reclamante. 

O laudo das fls. 190-201 aponta a existência de cicatriz linear, volar, no terço 
distal do antebraço para via de acesso aos ossos para realização de 
osteossíntese e três cicatrizes puntiformes para entrada e saída de fios de 
Kirschner. Revela, ainda, discreto desvio radial do punho direito, sem sinais de 
atrofias musculares, bem como pequena redução do movimento de flexão do 
punho.  

Verificou o perito, outrossim, que a fratura está consolidada, sem anquilose 
articular, sem atrofias, com pequena redução da flexão do punho, 
apresentando plena função de sua mão direita com possibilidade de realizar 
todas as pinças, não havendo redução de força de prensão da mão. Concluiu o 
perito que o autor não possui incapacidade laborativa. 

O acidente é incontroverso, restando analisar se o elemento culpa presente, foi 
por parte da vítima ou do empregador. 

A discussão encontra assento nos arts. 7º, XIII e XXVIII, e 225 da Constituição 
Federal, 157 da CLT, 186 e 927 do CC/02 e Portaria nº 3.214/78, além de 



outras normas infraconstitucionais que dispõem sobre as questões 
relacionadas ao meio ambiente, incluído o do trabalho.  

É regra geral conforme art. art. 818 da CLT que o ônus da prova é de quem 
alega. 

No entanto, na hipótese de acidente do trabalho, mister a comprovação por 
parte da empresa de que cuidou do cumprimento das normas de segurança do 
trabalho, o que se entende observado, na espécie. A reclamada junto à fl. 48 
certificado conferido ao autor de que participou de 20 a 22 de outubro de 2007 
de curso de operador de ponte rolante, tendo-se que o reclamante estava apto 
para desempenhar suas atividades. Não há qualquer demonstração de defeito 
na máquina que o reclamante operava, tendo-se, pois, que a empresa 
desincumbiu-se do ônus probatório quanto à utilização das medidas de 
segurança necessárias para o desempenho das funções. 

Com efeito, quanto aos fatos narrados na inicial, de que a empresa foi 
imprudente porquanto não despendeu cuidados na segurança do equipamento 
utilizado e de que houve falta de segurança na operação da máquina, entende-
se que caberia ao reclamante, efetivamente, ter efetuado provas nesse sentido, 
pois na parte em que cabia à reclamada produção de prova, desincumbiu-se a 
contento. 

Com efeito, não tendo o autor realizado prova que infirmasse aquela trazida 
pela empresa, tem-se que não houve culpa do empregador para a ocorrência 
do infortúnio, sendo indevidas as reparações deferidas pela origem. 

Dá-se provimento ao apelo, portanto, para afastar a condenação ao pagamento 
de indenização por danos morais e honorários assistenciais, revertendo-se o 
encargo dos honorários periciais ao demandante, de cujo pagamento se 
dispensa, pois beneficiário da gratuidade da justiça. 

Ante o exposto, 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 10ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por maioria, 
vencida a Exma. Desembargadora Denise Pacheco, DAR 
PROVIMENTO ao recurso da reclamada para absolvê-la 
da condenação imposta, revertendo-se o encargo dos 
honorários periciais ao reclamante, de cujo pagamento se 
dispensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça. 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 28 de julho de 2011 (quinta-feira).  
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