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JUIZ CONVOCADO MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Órgão Julgador: 7ª Turma

Recorrente: ALCEU DOS SANTOS BONAPAZ - Adv(s). Henrique 
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Adv(s). Cláudia Nunes de Oliveira

Origem: 4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo
Prolator da 
Sentença: JUÍZA REJANE SOUZA PEDRA

E M E N T A

ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL SUBJETIVA. O entendimento desta Turma é o de 
que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva, 
porque ela valoriza o empregador que age com boa-fé, 
que observa as normas de higiene e segurança no 
trabalho, e não o responsabiliza pela ocorrência de 
fatalidades, enquanto que a responsabilidade objetiva 
trata de maneira igual os empregadores cuidadosos e 
os negligentes, o que poderia até estimular algumas 
empresas a não se preocuparem com a melhoria das 
condições de trabalho. No caso dos autos, não há 
provas de que a reclamada agiu com culpa. Ao contrário, 
há provas de que a culpa pela ocorrência do acidente foi 
exclusiva do reclamante, e, sendo isso um fator de 
exclusão da responsabilidade civil da empregadora, ele 
não faz jus ao pagamento das indenizações pleiteadas. 
Recurso do reclamante não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 
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ACORDAM os Magistrados integrantes da 7ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade de votos, negar 

provimento ao recurso ordinário do reclamante.

Intime-se.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2011 (quarta-feira).

R E L A T Ó R I O

O reclamante recorre ordinariamente da sentença das fls. 152/156, 

proferida pela Exma. Juíza Rejane Souza Pedra. Nas razões das fls.

161/165, manifesta inconformidade em relação ao acidente de trabalho. O 

recurso é tempestivo.

A reclamada apresenta contra-razões às fls. 169/175.

Os autos sobem a este Tribunal para julgamento e são distribuídos a este 

Relator.

É o relatório. 

V O T O

JUIZ CONVOCADO MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

(RELATOR):

O reclamante requer o pagamento de indenização por danos físicos e

morais decorrentes de acidente de trabalho. Alega que cortou o terceiro 

dedo da mão esquerda com uma faca enquanto desempenhava suas 

atividades de cortar peixe para preparar sushi. Diz que deve ser aplicada 
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ao caso dos autos a teoria da responsabilidade civil objetiva. 

A aplicação das teorias da responsabilidade subjetiva e objetiva apresenta 

amparo legal em normas de mesma hierarquia: a Constituição Federal de 

1988. A subjetiva está prevista no art. 7º, XXVIII, e a objetiva tem previsão 

no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, mas o caput do artigo 7º da 

Constituição, ao utilizar a expressão “além de outros”, autoriza sua 

aplicação nas ações de indenização por acidente de trabalho, porque visa 

à melhoria da condição social dos trabalhadores. Dessa forma, o julgador 

tem a possibilidade de utilizar a teoria que considere mais adequada ao 

caso concreto.

O entendimento desta Turma é o de que se aplica a teoria da 

responsabilidade subjetiva, porque ela valoriza o empregador que age com 

boa-fé, que observa as normas de higiene e segurança no trabalho, e não o 

responsabiliza pela ocorrência de fatalidades, enquanto que a 

responsabilidade objetiva trata de maneira igual os empregadores 

cuidadosos e os negligentes, o que poderia até estimular algumas 

empresas a não se preocuparem com a melhoria das condições de 

trabalho.

Nesse sentido, o laudo pericial das fls. 78 e seguintes prova que o 

reclamante apresenta sequela com perda de flexão no 3º quirodáctilo da 

mão esquerda, que há nexo técnico entre o quadro clínico e o acidente 

sofrido na reclamada e que o índice de perda é de 12% de acordo com a 

tabela DPVAT. 

Entretanto, o laudo pericial não prova que a reclamada agiu com culpa na 

ocorrência do acidente e as demais provas dos autos evidenciam que, na 

verdade, o acidente ocorreu por culpa exclusiva do reclamante. A sentença 
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bem analisou essas provas, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos, abaixo trancritos:

No entanto, a prova oral produzida nos autos não conforta a tese do 

autor. O próprio depoimento do reclamante dispensa outras provas. 

Senão vejamos. O reclamante declara que: “...quando foi contratado 

pela reclamada foi orientado em como fazer o sushi e a forma correta 

de usar a faca; que o acidente ocorreu quando estava limpando os 

utensílios, inclusive a faca usada para confeccionar o alimento; que 

quem retirava o lixo era outra colega; que cortou-se quando ía  guardar 

a faca em uma prateleira; que não recebeu nenhuma orientação no 

sentido de embalar a faca para guardá-la; que esta estava com o fio 

virado em sentido contrário de sua mão, mas bateu na prateleira e 

virou  para a mão, cortando-a; que isto ocorreu por volta das 18h ou 

18h30min; que foi atendido prontamente no Hospital Geral; que na 

ocasião o médico lhe informou que não havia rompimento do tendão; 

que outros dois médicos não constataram a ruptura no tendão sendo 

que esta só foi constatada por um terceiro médico. Nada mais disse

nem lhe foi perguntado”.

Verifico que no depoimento acima transcrito, que o reclamante 

modifica os fatos como na defesa, porquanto informa que o acidente

não ocorreu quando retirava o saco de lixo, mas quando ia guardar a 

faca (japonesa) na prateleira, o que, na verdade, não altera o 

convencimento deste juízo de que agiu com descuido e negligência.

A única testemunha ouvida nos autos a convite da reclamada 

confirma a tese da defesa. O Sr. Márcio José Costa Barros informou

que: “... trabalhou na reclamada por 3 anos tendo saído em fevereiro 

de 2008, como gerente regional da reclamada no estado; que foi o 

depoente quem contratou o reclamante; que o reclamante recebeu 
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treinamento de como usar os utensílios para o serviço inclusive como 

pegar e soltar as facas; que este treinamento leva em torno de 3 

semanas; que não presenciou o acidente do reclamante; que foi 

comunicado do acidente, mas não deslocou-se até esta cidade na 

ocasião; que o autor lhe informou que ao terminar a limpeza foi retirar o 

lixo com a faca na mão e esta bateu na porta do quiosque e cortou a 

sua mão; que no treinamento foi orientado como proceder para retirar 

o lixo; que não é permitido misturar o lixo com utensílios usados nos 

alimentos; que não havia estojo específico para guardar a faca, mas 

era orientado a forma de guardá-la; que o treinamento foi feito por uma 

pessoa da reclamada especializado nesta área, que só fazia o 

treinamento; que chamava-se Walkman; que o treinamento do autor 

foi feito em um grupo de 7 pessoas; que presenciou o autor fazendo o 

treinamento; que isto ocorreu no ano de 2007, não lembrando o mês;

que inicialmente havia outra pessoa trabalhando com o autor, mas 

depois este trabalhou sozinho; que era o autor quem abria e fechava o 

quiosque; que normalmente uma vez por semana havia visitas da 

reclamada no local. Nada mais disse nem lhe foi perguntado”.(grifo

meu). Registro que a rescisão da testemunha ocorreu em março de 

2009 e não como declarou em audiência, conforme comprovado às 

fls. 150. 

Diante dos termos dos depoimentos supra, restou claro que o 

reclamante não se cercou dos cuidados necessários e dos quais tinha 

pleno conhecimento, descumprindo as orientações recebidas da 

reclamada e agindo com descuido e negligência. 

Ainda, consoante o art. 436 do CPC, “O juiz não está adstrito ao laudo 

pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou 

fatos provados nos autos”. Cabe ao julgador atribuir ao laudo pericial o 

valor probatório em consonância com as demais provas produzidas 
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nos autos em consonância com outros casos análogos já 

examinados. Ademais, o art. 131 do diploma adjetivo supracitado 

dispõe sobre o princípio do “livre convencimento do juiz”.

Pela prova produzida, concluo que o reclamante tinha conhecimento 

dos procedimentos que deveria adotar, todos os dias, para realizar seu 

trabalho, bem como não existindo, no caso, EPI capaz de evitar esse 

tipo de acidente, porquanto os equipamentos de proteção fornecidos

destinam-se a elidir insalubridade e não a evitar ocorrências como o 

acidente sofrido. 

Logo, imperioso reconhecer que o infortúnio ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima, profissional habilitado e experiente (desde 

02.04.2007), não podendo a reclamada prever o ato instintivo e 

involuntário do mesmo. Este foi descuidado e negligente ao manusear 

com a faca. 

Por qualquer das versões que for analisado, verifico que tal ato 

contraria normas lógicas de segurança. Deixando de observar as 

orientações da empregadora em relação às normas protetivas, o 

demandante acabou provocando, infelizmente, o acidente em questão.

Por qualquer das versões que for analisado, verifico que tal ato 

contraria normas lógicas de segurança. Deixando de observar as 

orientações da empregadora em relação às normas protetivas, o 

demandante acabou provocando, infelizmente, o acidente em questão.

Desta forma, tenho que o autor agiu com culpa exclusiva no evento 

danoso, não restando o dever de indenizar da demandada. Registro 

que o fato de a reclamada ter arcado com os custos do procedimento

cirúrgico, mesmo após encerrado o contrato de trabalho do autor, não 

gera a presunção de culpa  em relação ao acidente.
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Assim, ainda que o acidente tenha ocorrido no local e horário de 

trabalho e que o laudo tenha concluído pela redução na capacidade 

laborativa (fl. 77-89), constato que o evento ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima, o que afasta o pressuposto do nexo causal, 

inexistindo o dever de indenizar.

Sendo a culpa exclusiva do empregado um fator de exclusão da 

responsabilidade civil da empregadora, ele não faz jus ao pagamento das 

indenizações pleiteadas.

Nego provimento ao recurso. 

DESEMBARGADOR FLAVIO PORTINHO SIRANGELO:

Também entendo que não há culpa da reclamada de modo gerar o dever

de indenizar. O reclamante era "sushiman", que se sabe, é atividade que 

exige a  utilização de facas extremamente afiadas. Recebeu treinamento, 

conhecia o seu ofício e o acidente ocorreu quando ía  guardar a faca em 

uma prateleira; que não recebeu nenhuma orientação no sentido de 

embalar a faca para guardá-la; que esta estava com o fio virado em 

sentido contrário de sua mão, mas bateu na prateleira e virou  para a mão, 

cortando-a;

Concordo com a  sentença ao observar: "pela prova produzida, concluo que 

o reclamante tinha conhecimento dos procedimentos que deveria adotar, 

todos os dias, para realizar seu trabalho, bem como não existindo, no caso, 

EPI capaz de evitar esse tipo de acidente, porquanto os equipamentos de 

proteção fornecidos destinam-se a elidir insalubridade e não a evitar 

ocorrências como o acidente sofrido."
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______________________________

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

JUIZ CONVOCADO MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

(RELATOR)

DESEMBARGADOR FLAVIO PORTINHO SIRANGELO

DESEMBARGADORA MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO
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