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PROCESSO TRT 15ª REGIÃO Nº: 0024700-52.2007.5.15.0034 
 RECURSO ORDINÁRIO 

RECORRENTE: RAUL FERNANDES VERGUEIRO 
RECORRIDO: LUCIANO DONIZETI DOS REIS 
ORIGEM: VARA DO TRABALHO DE SÃO JOÃO DA BOA 

VISTA 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMENTA 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – CARACTERIZAÇÃO – PRÁTICA 
DE ATOS INÚTEIS E MANIFESTAMENTE INFUNDADOS – 
INTUITO PROTELATÓRIO – CABÍVEL A MULTA – 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17, INCISOS, I, IV, VI E VII, E 
ARTIGO 18, AMBOS DO CPC. Evidenciado, de forma 
inequívoca, que o recorrente se conduziu em flagrante 
deslealdade e má-fé ao insurgir-se quanto à prescrição, isto 
porque a matéria em comento já havia sido decidida nos autos 
por este E. Regional, sendo certo que do correspondente 
acórdão não houve a interposição de quaisquer recursos, 
tendo, pois, transitado em julgado. Diante da coisa julgada 
formada, é um desrespeito ao Poder Judiciário e à parte 
adversa a conduta do recorrente em praticar atos inúteis, 
protelatórios e destituídos de qualquer fundamento. 
Caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 17, 
incisos I, IV, VI e VII, do CPC, o que impõe-se a aplicação de 
multa, com base no artigo 18 do mesmo diploma legal.  
 
 
 
 
Adoto o relatório da r. sentença de fls. 267/271, que julgou 

parcialmente procedente a ação, acerca da qual recorre o reclamado, com as 
razões de fls. 274/285. 

 
Sustenta o reclamado, em síntese, que deve ser aplicado o 

prazo prescricional previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da CF, em relação à 
pretensão obreira de recebimento de danos materiais e morais decorrentes de 
acidente de trabalho. Argumenta que deve ser afastada a pena de confissão 
ficta que lhe foi aplicada, pois a audiência em que o ora recorrente não 
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compareceu foi designada a seu exclusivo requerimento, bem como porque 
não foi intimado pessoalmente para seu depoimento pessoal, na forma do 
artigo 343, § 1º, do CPC. Salienta que o recorrido nunca trabalhou em sua 
propriedade, não existindo vínculo empregatício entre as partes. Aduz que não 
teve qualquer culpa pelo infortúnio havido com o obreiro, de modo que deve ser 
afastada a responsabilidade que lhe foi imputada. De qualquer maneira, 
sustenta que o autor não tem direito à indenização por danos materiais 
postulados (pensão mensal), pois o mesmo não perdeu sua capacidade 
laborativa. Por fim, caso seja mantida a sua responsabilidade pelo acidente 
sofrido pelo autor, requer seja reduzido o valor arbitrado a título de danos 
morais para um importe equivalente a 10 salários mínimos. 

 
Representação processual às fls. 67. 
 
Depósito recursal e custas às fls. 286/287. 
 
Contrarrazões do reclamante às fls. 294/302. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

apelo. 
  
 
1 – DA PRESCRIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO 
 
Pugna o recorrente para que seja aplicado o prazo 

prescricional previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da CF, em relação à pretensão 
obreira de recebimento de danos materiais e morais decorrentes de acidente 
de trabalho. Prequestiona a matéria para fins recursais. 

 
Todavia, o recorrente se conduz em flagrante deslealdade e 

má-fé, isto porque a matéria em comento já foi decidida por este E. Regional, 
conforme se verifica do v. acórdão de fls. 253/254-v., complementado pelo v. 
acórdão de fls. 262/264-v., sendo certo que da aludida decisão não houve a 
interposição de quaisquer recursos, tendo, pois, transitado em julgado. 

 
Diante da coisa julgada formada, é um desrespeito ao Poder 

Judiciário e à parte adversa a conduta do recorrente em praticar atos inúteis e 
destituídos de qualquer fundamento. 

 
Oportuno consignar que são deveres das partes e de todos 

aqueles que de qualquer forma participam do processo, dentre outros: proceder 
com lealdade e boa-fé; não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de 
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que são destituídas de fundamento; não produzir provas, nem praticar atos 
inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito (artigo 14, incisos 
II, III e IV, do CPC). 

 
Além disso, dispõe o artigo 17 do CPC: 
 
Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
incontroverso; 
[...] 
IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 
[...] 
VI – provocar incidentes manifestamente infundados; 
VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 
 
Assim sendo, entendo que a conduta do recorrente se 

enquadra no dispositivo acima transcrito, caracterizando-se como litigância de 
má-fé, conforme, aliás, suscitou o recorrido em suas contrarrazões. 

 
Desta forma, nego provimento ao apelo neste particular e, nos 

termos do artigo 18 do CPC, condeno o reclamado a pagar multa de 1% e 
indenização de 1%, calculados sobre o valor da causa, em favor do 
reclamante, conforme fundamentação. 

 
 
2 – DA CONFISSÃO FICTA 
 
O réu argumenta que deve ser afastada a pena de confissão 

ficta que lhe foi aplicada, pois a audiência em que o ora recorrente não 
compareceu foi designada a seu exclusivo requerimento, bem como porque 
não foi intimado pessoalmente para seu depoimento pessoal, na forma do 
artigo 343, § 1º, do CPC. 

 
A insurgência, no entanto, não merece ser acolhida, senão 

vejamos. 
 
Às fls. 139, a ilustre magistrada de Origem proferiu o seguinte 

despacho: 
 
“Tendo em vista o requerimento do reclamado, designo para 
audiência de instrução o dia 19/08/2008, às 13:15min, com 
obrigatório comparecimento das partes para depoimento 
pessoal, sob pena de confissão, testemunhas, independentemente 
de notificação, sob pena de preclusão. Intimem-se.” (destaque 
nosso) 
 
Conforme se observa, a julgadora de 1º grau determinou o 

comparecimento obrigatório das partes na audiência de instrução 
designada, para depoimento pessoal, constando expressamente a pena de 
confissão em caso de ausência, sendo irrelevante o fato de a audiência ter 
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sido designada por conta de iniciativa do reclamado. 
 
No mais, na Justiça do Trabalho, tendo o réu constituído 

advogado nos autos, a notificação para comparecimento na audiência de 
instrução em prosseguimento se dá por publicação pela imprensa oficial (in 
casu – IMESP) ou Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT). Diga-se, 
inclusive, que se trata de procedimento notório nesta Justiça Especializada, 
que deve ou deveria, ao menos, ser de conhecimento de advogado atuante 
nesta área. Logo, não se aplica no processo trabalhista o regramento de 
intimação pessoal por mandado de que trata o artigo 343, § 1º, do CPC. 

 
Portanto, tendo em vista a ausência injustificada do reclamado 

na audiência de instrução em prosseguimento, correta a decisão a quo que lhe 
aplicou a pena de confissão ficta, em observância ao entendimento contido na 
Súmula nº 74 do C. TST, não havendo o que reparar. 

 
Nego provimento.  
 
 
3 – DO ACIDENTE DE TRABALHO – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS 
 
É incontroverso nos autos que, em 15/08/1989, o reclamante 

sofreu acidente nas dependências da Fazenda do reclamado, quando teve o 
seu braço direito preso na “rosca sem fim” da máquina que transporta o café do 
secador para a tulha. 

 
Contudo, o recorrente se defende alegando que o autor jamais 

lhe prestou serviços, imputando a culpa pelo infortúnio na pessoa do padrasto 
do obreiro, Administrador da Fazenda, que ali residia com sua família e não 
cuidou de zelar pelo comportamento de seu enteado, menor de idade na época 
dos fatos.  

 
Entretanto, considerando a pena de confissão ficta aplicada ao 

reclamado, reputaram-se verdadeiros os fatos relatados na exordial, inclusive 
quanto ao labor do recorrido em favor do recorrente. É certo que a prova pré-
constituída nos autos não afasta esta ilação, até mesmo porque foi 
desfavorável ao réu, haja vista que os documentos de fls. 25/34, não 
impugnados especificamente pelo reclamado, revelam que o autor trabalhava 
em benefício do mesmo. Vide, por exemplo, o documento de fls. 25, no qual 
consta expressamente: “Luciano 21 dia serviço no terreiro (menor)”.  

 
Prosseguindo, realizada a produção de prova técnica (laudo de 

fls. 105/116), o Sr. Perito do Juízo constatou que o obreiro sofreu “perda do 
movimento de extensão da articulação do punho direito, encurtamento do 
tendão flexor do antebraço direito (limitação funcional de mão direita). Não 
consegue fechar a mão.” (fls. 111 – destaque nosso) 

 
Em complementação a seu laudo (fls. 129/130), o expert 
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esclareceu que “o grau de incapacidade que acomete o Reclamante é de 
‘Incapacidade Moderada 25% a 49%’” (destaque nosso). 

 
Assim, demonstrado nos autos que o recorrido sofreu lesão em 

decorrência de sua atividade laboral, resta, então, analisarmos se o 
empregador é responsável ou não pela reparação. 

 
Pois bem. 
 
Considerando que à época do acidente o obreiro contava 

com apenas 13 anos de idade, em plena fase de desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social, entende esta Relatora que, diante de tamanha 
gravidade do ato do reclamado, que permitiu o trabalho do menor, a 
responsabilidade do réu é inequívoca, com fundamento no artigo 7º, inciso 
XXVIII, da CF, e artigos 186 e 927, caput e p. único, do Código Civil, abaixo 
transcritos. 

 
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa. (destaque nosso) 

 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
 
 
Com efeito, por qualquer ângulo em que se analise a questão, 

não há outra conclusão senão pela responsabilidade do recorrente, na qual se 
enquadra tanto na teoria da responsabilidade objetiva, já que a atividade 
exercida por um menor é considerada como de risco, pois é inegável que o 
mesmo se sujeita a um grau de risco maior do que a média dos demais 
trabalhadores, assim como se enquadra na responsabilidade subjetiva, pela 
própria culpa do empregador em contratar o trabalho proibido de menor, ciente 
dos riscos desta conduta, bem como pela presunção de culpa decorrente da 
confissão ficta, não infirmada por qualquer outro elemento probatório. 

 
Considerando que o Sr. Perito atestou a incapacidade laboral 

parcial e permanente do obreiro, correta a decisão de Origem que condenou o 
reclamado no pagamento de pensão mensal. 
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Quanto ao dano moral, o entendimento majoritário desta E. 3ª 

Turma é que a lesão sofrida pelo autor gera, por consequência, sofrimento 
físico e psíquico ao mesmo,  devendo o empregador reparar o dano moral 
causado. No que concerne ao valor, julgamos oportuno registrar, 
primeiramente,  a sábia lição do professor Rodolfo Pamplona Filho, em sua 
obra "O Dano Moral na Relação de Emprego", de cujo entendimento 
pactuamos: 

 
Embora sejamos defensores da tese da ampla liberdade 

do julgador para fixar a reparação do dano moral, isso não quer dizer 
que o  juiz esteja autorizado a fixar desarrazoadas quantias a título 
de indenização por dano moral, eis que  "Não se paga a dor, tendo a 
prestação pecuniária função meramente satisfatória" (STJ, 2ª T., 
Proc. REsp n. 37.374-MG, Rel. Min. Hélio Mosimann, julgado em 
28.9.94). 

(...) 
A indenização por dano moral deve ter justamente esta 

função compensatória, o que implica dever sua estipulação limitar-se 
a padrões razoáveis,  não  podendo  se  constituir  numa 
"premiação" ao lesado. 

A natureza sancionatória não pode justificar, a título de 
supostamente aplicar-se uma "punição exemplar", que o acionante 
veja  a indenização como um "prêmio de loteria", "baú da felicidade" 
ou "poupança compulsória" obtida às custas do lesante. 

A inobservância dessas recomendações de cautela 
somente fará desprestigiar o Poder Judiciário Trabalhista, bem como 
gerar a criação de uma "indústria de litigiosidade sobre a honra 
alheia", algo condenável jurídica, ética e moralmente. 

Nas palavras de João de Lima Teixeira Filho: 
"Precisamente porque sua função é satisfatória, descabe 

estipular a indenização como forma de 'punição exemplar', 
supostamente inibidora de reincidências ou modo de eficaz 
advertência a terceiros para que não incidam em práticas símiles. Os 
juizes hão de agir com extremo comedimento para que o Judiciário 
não se transforme, como nos Estados Unidos, num desaguadouro 
de aventuras judiciais à busca de uma sorte grande fabricada por 
meio dos chamados punitive damages e suas exacerbadamente 
polpudas e excêntricas indenizações."1

 
 

Na esteira desse entendimento, do qual compactua esta 
Desembargadora Relatora, entendo que o valor fixado na Origem a título de 
indenização por danos morais, no importe de R$ 62.250,00, atende aos 
critérios de moderação e razoabilidade, e satisfaz à sua dupla finalidade: é 
suficiente para servir de lenitivo à dor do obreiro e, ao mesmo tempo, 
expressivo o bastante como medida de sanção ao reclamado. 

 
Destarte, nego provimento ao apelo. 

                                            
1 PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  O Dano Moral na Relação de Emprego.  3ª ed. São Paulo: 
LTr, 2002, p. 198/9. 
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4 – DO PREQUESTIONAMENTO 
 
Para efeitos de prequestionamento, consigne-se que não 

houve violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais 
mencionados no apelo, além de que a presente decisão adota tese explícita 
quanto às matérias em testilha, sendo certo que não se impõe ao julgador a 
exaustão de todos os motivos que levam ao mesmo fim, senão àquilo que se 
mostrar suficiente ao regular e adequado deslinde da causa, bastando que 
explicite, de forma clara e inequívoca, as razões do seu convencimento. 

 
 
 
 
 
 
Diante do exposto, decido conhecer do recurso ordinário 

interposto por RAUL FERNANDES VERGUEIRO (reclamado) e não o prover, 
mantendo-se incólume o r. julgado de 1º grau. Deverá o reclamado pagar multa 
de 1% e indenização de 1%, calculados sobre o valor da causa, em favor do 
reclamante, em razão da litigância de má-fé, tudo nos termos da 
fundamentação.  

 
 

ANA PAULA PELLEGRINA LOCKMANN 
DESEMBARGADORA RELATORA 

 

 
Acórdão divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 27 de outubro de 2010, sendo o dia 28 

de outubro de 2010 considerado como data de publicação para efeito de contagem de prazo processual, 

nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/06. 
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