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LAUDO  PERICIAL.  FISIOTERAPEUTA  DO  TRABALHO.
VALIDADE.  A  possibilidade  de  o  profissional  de  fisioterapia
elaborar  laudo  pericial  acerca  de  doença  laboral  é  assegurado
pelas Resoluções do Conselho Federal da categoria. Tais normas
administrativas permitem a avaliação das condições de trabalho, no
âmbito de sua atuação,  bem como a elaboração de diagnóstico
fisioterapêutico,  indicando,  inclusive,  o  grau  de  capacidade  ou
incapacidade funcional.

DOENÇA  OCUPACIONAL.  AGRAVAMENTO.  CONCAUSA.
ESTABILIDADE  ACIDENTÁRIA.  Constatado  que  as  atividades
executadas pelo obreiro contribuíram para o agravamento da lesão
adquirida pelo obreiro (concausa), deve ser reconhecida a doença
ocupacional equiparada ao acidente de trabalho, na forma do art.
21, I, da Lei 8.213/91.

DANO MORAL.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  Cabe  ao  julgador
pautar-se  na  lógica  do  razoável  e  proporcional,  a  fim  de  evitar
extremos  para  mais  ou  para  menos,  considerando  a  conduta
danosa, a intensidade do sofrimento, o dano causado, a situação
econômica  das  partes  e  o  discernimento  de  quem sofreu  e  de
quem  provocou  o  dano.  Nesses  termos,  dou  provimento  para
reduzir o valor indenizatório.

1 RELATÓRIO

A  reclamada  não  se  conforma  com  a  decisão  de  origem  (id

eec03af),  que  julgou  parcialmente  procedente  a  ação,  reconhecendo  a  doença  laboral  da

obreira. Em consequência, deferiu indenização por danos morais e materiais (pensão mensal),

além de condená-la ao pagamento dos honorários periciais.

Visando a reforma do julgado, aduz a recorrente, preliminarmente,

que a sentença deve ser anulada. Aponta a existência de cerceamento de defesa no fato de

que o perito indicado "não possui qualificação técnica que o habilite para o objeto da perícia".
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Alega que um laudo médico não pode ser fornecido por um fisioterapeuta e que questionou tal

situação  na  impugnação  ao  laudo  e  reiterou  o  pedido  de  realização  de  nova  perícia  na

audiência de instrução.

Assevera, ademais, que não se insurgiu por ocasião da nomeação

do  perito  por  não  ter  conhecimento  de  que  se  tratava  de  um  fisioterapeuta,  já  que  na

qualificação deu-se a entender que era médico. Ainda, destaca dispositivos legais que entende

aplicáveis e que trazem a previsão de que o laudo médico é ato privativo do profissional da

medicina. Cita precedentes e reforça o pedido de que seja declarada a nulidade da decisão por

cerceamento de defesa.

Acrescenta  que  a  prova  pericial  é  imprestável,  pois  o  perito  se

omitiu em relação a importantes informações na elaboração do laudo. Fez afirmações sem ter

comparecido ao local de trabalho e sem levar em consideração fatores da vida pessoal da

reclamante.

Diante  disso,  pugna  seja  anulada  a  decisão,  determinando  a

reabertura da instrução processual e a realização de nova perícia por profissional médico.

No mérito, insiste no questionamento do laudo pericial e ressalta

que a doença diagnosticada não possui nexo causal com os trabalhos da obreira, nem houve

negligência (culpa) de sua parte no surgimento ou agravamento da doença de que é portadora

a recorrida, de modo que inexiste responsabilidade civil a ser imputada à recorrente.

Com base na prova oral  produzida,  destaca que o ambiente de

trabalho era  adequado e  não demandava qualquer  esforço excessivo por  parte  da autora,

sendo que suas atividades consistiam em digitar planilhas e inspecionar a fábrica à pé, fatores

que não poderiam causar ou agravar doenças. Ressalta, assim, que inexiste nexo causal entre

o labor e as doenças.

No  mais,  insurge-se  quanto  ao  valor  fixado  a  título  de  danos

morais,  cujo  montante  alega  ser  exorbitante  e  representa  pena  que  ultrapassa  o  caráter

punitivo que deveria ter sido observado. Pugna pela redução.

No que diz respeito à indenização por danos materiais,  ressalta

que o juízo fixou a redução de 40% da capacidade laborativa, arbitrando o valor mensal de um

salário mínimo e meio. No entanto, deve-se levar em conta a relação de concausalidade entre

o labor  e a doença,  de modo a conduzir  à  redução de metade do pensionamento mensal

estabelecido na origem, a ser fixado em 20% do valor da remuneração da reclamante.
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Por fim, pretende o prequestionamento dos seguintes dispositivos:

art. 4º, inciso XII, da Lei 12.842/13; art. 4º do Decreto Lei 938; art. 5º, inciso V, da Constituição

Federal; arts. 927, 944, parágrafo único, e 950, do Código Civil.

Em contrarrazões, a reclamante pugnou pelo não provimento do

recurso da reclamada.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público do Trabalho,

na forma regimental.

2 FUNDAMENTOS

2.1 CONHECIMENTO

O  recurso  patronal  é  tempestivo  e  subscrito  por  advogado

habilitado (id 496897). Custas processuais comprovadas (id fdac41a e id 1df4c3b) e depósito

recursal satisfeito (id 97b6fbb).

Contrarrazões pela reclamante em ordem (id f92036b).

Conheço do recurso ordinário e das contrarrazões apresentadas.

2.2 PRELIMINARMENTE

Na audiência de instrução e julgamento (id 497704) foi designado o

perito Leandro Brasil para confecção de laudo técnico conclusivo. Na ocasião, ainda que não

tenha constado a formação profissional do perito, verifico que as partes foram devidamente

intimadas para comparecer à perícia e tiveram acesso aos autos para se certificar da data

designada, momento em que tiveram acesso a toda qualificação profissional do perito nomeado

(id 571220).

Dessa forma, a irregularidade ora arguida deveria ter sido indicada

no momento da nomeação judicial ou, quando muito, a partir da ciência de quem seria o perito

responsável. Assim, a parte interessada deveria suscitá-la na primeira oportunidade para falar

nos autos, nos termos do art. 795 da CLT, o que não foi observado, já que somente houve tal

apontamento posteriormente à elaboração do laudo que lhe foi desfavorável.

De  toda  forma,  não  merece  prosperar  o  questionamento  da

reclamada de que o laudo seria  nulo pelo simples fato de a perícia  ter  sido realizada por

fisioterapeuta. A propósito disso, destaco precedente do C. TST a respeito:

"(...) 10. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. DOENÇA
PROFISSIONAL. LER/DORT. POSSIBILIDADE. 10.1. Nos termos do art. 145 do
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CPC, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou cientifico, o
juiz escolherá o perito dentre profissionais de nível universitário, devidamente
inscritos no órgão de classe competente, desde que este seja especialista na
matéria sobre a qual deverá opinar. Na hipótese, o profissional escolhido tem
formação  em  fisioterapia,  profissão  devidamente  regulamentada  pelo
Decreto-Lei nº 938/1969 e pela Lei Federal nº 6.316/1975. 10.2. Assim, diante do
que preceituam as Resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional  n°s  381/2010,  259/2003  e  80/1997,  revela-se  incontestável  a
possibilidade de o profissional de fisioterapia elaborar laudo pericial, em
lides que envolvam doença profissional, no âmbito da sua atuação, com
vistas a identificar, avaliar e observar os fatores ambientais que possam
constituir  risco  à  saúde  funcional  do  trabalhador  e,  ainda,  elaborar  o
diagnóstico  fisioterapêutico,  indicando  o  grau  de  capacidade  ou  de
incapacidade  funcional,  competências  ou  incompetências  laborais,
mudanças  ou  adaptações  nas  funcionalidades  e  seus  efeitos  no
desempenho laboral. 10.3. Cumpre, aqui, ressalvar que não se está a discutir a
possibilidade de o fisioterapeuta vir a elaborar diagnóstico médico, situação que,
por óbvio, escapa da sua área de atuação, mas sim, dentro da sua competência,
atuar como perito judicial. 10.4. Por outro lado, na dicção do art. 436 do CPC, a
convicção do magistrado não fica adstrita ao conteúdo do laudo pericial e às
conclusões do -expert-. Na situação dos autos, o Juízo de primeiro grau firmou
seu  convencimento  não  só  com  base  na  perícia,  mas  também  nas  demais
provas já produzidas. Recurso de revista conhecido e desprovido. [...] (Processo
TST-RR n.  76100-64.2005.5.09.0092; 3ª Turma; Relator:  Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira; Data de julgamento: 25-5-2011; Data de publicação:
DEJT de 3-6-2011).

Portanto, não prospera a insurgência da reclamada, sendo que o

laudo apresentado pelo perito judicial (id 796696) tem plena validade, já que, além de suas

constatações, as demais provas dos autos corroboram o entendimento encartado no laudo,

conforme adiante será examinado.

Nesse mesmo sentido, destaco que este Colegiado já se debruçou

sobre o tema, firmando o posicionamento pela validade do laudo elaborado por profissional de

fisioterapia.  Destaco,  a  título  exemplificativo,  o  acórdão  proferido  nos  autos

0000104-12.2011.5.14.0092, de Relatoria da Exma Juíza Convocada Arlene Regina do Couto

Ramos, cuja ementa restou assim vazada:

LAUDO ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. VALIDADE. As Resoluções do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional n. 80/1997, 259/2003 e
381/2010 estabelecem a possibilidade do fisioterapeuta elaborar laudo pericial,
em lides que envolvam doença profissional, no âmbito da sua atuação, com a
finalidade de identificar,  avaliar e observar os fatores ambientais que possam
constituir risco à saúde funcional do trabalhador e, ainda, elaborar o diagnóstico
fisioterapêutico, indicando o grau de capacidade e/ou de incapacidade funcional,
competências  ou  incompetências  laborais,  mudanças  ou  adaptações  nas
funcionalidades e seus efeitos no desempenho laboral. Nulidade afastada.

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

2.3 MÉRITO

2.3.1 DA DOENÇA DO TRABALHO

A  autora  ocupou  a  função  de  supervisora  de  serviços
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administrativos nos quadros da reclamada. Foi admitida em 7-1-2011 e o seu desligamento

teria se dado em 6-12-2013, não fosse consignada a inaptidão pelo médico do trabalho da

reclamada (id  412868),  com o  reencaminhamento  da  obreiro  ao  INSS para  percepção  do

auxílio-doença.

O  laudo  pericial,  considerando  as  atividades  desempenhadas,

concluiu que o trabalho da obreira serviu como concausa para o agravamento da doença.

Consta do laudo, "ipsis litteris" (id 796696):

"Os documentos nosológicos (relativos às doenças ou problemas de saúde) da
PERICIADA são conclusivos em relação aos diagnósticos médicos. Toda doença
ou  lesão  são  determinantes  de  incapacidades  físico-funcionais  (ou
cinesiológicofuncionais),  e  estas  podem  apresentar  graus  diferentes  de
incapacidades,  qualificadas  como:  Nenhuma,  Leve,  Moderada,  Grave  e
Completa,  de  acordo  com  a  CLASSIFICAÇÃO  INTERNACIONAL  DE
INCAPACIDADE FUNCIONALIDADE E SAÚDE (CIF/OMS2003).

Deve  ser  bem  entendido  que  déficit  de  incapacidade  físico-funcional  é
determinado principalmente pela quantificação de défícits do movimento ativo
normal. Então, a PERICIADA foi examinada com o objetivo de se verificar quais
os défícits de movimentação ativa possuía, para cada padrão de movimento dos
segmentos solicitados.

Nas AVDs (atividades de vida diária) e nas atividades laborais, a função mais
importante a ser considerada como comparativa de normalidade funcional, é a
Mobilidade  Articular  Ativa.  Esta,  em  um  indivíduo  sem  incapacidade
físicofuncional, deve ser realizada efetivamente em todo o arco de movimento, e
com resistência imposta (contra resistência) pelos objetos manuseados em seu
dia a dia.

Por  esta  razão,  durante  o  ato  pericial  mensuramos  todos  os  padrões  de
movimento  normais  das  regiões  solicitadas,  de  forma  ativa  livre  como
prescrevem as bibliografias básicas de Cinesioíogia Clínica.

Nesta situação, a incapacidade foi determinada pela limitação que a alteração
sensorial (Dor) causava, mesmo sendo a PERICIADA capaz de aumentar o arco
de movimento normal em alguns movimentos. Éimportante frisar que estes graus
de gravidade físico-funcional foram determinados mesmo com a PERICIADA em
uso contmuo de medicamentos e em tratamento fisioterapêutico. Isto corrobora
com gravidade de sua incapacidade físico-funcional. Desta forma, a qualificador
MODERADA para articulação do ombro esquerdo, punho e região cervical.

(...)

De acordo com os documentos sanitários e nosológicos apresentados, apesar
das  atividades  desempenhadas  apresentarem  alta  exigência  cognitiva  e
responsabilidade agregada, não há evidências que o sistema de trabalho onde a
PERICIADA  estava  atuando,  funcionasse  de  forma  a  promover  a  saúde  e
prevenção a distúrbios osteomusculares relacionados a este tipo de trabalho.

Considerando ofato que a periciada foi considerada APTA no ASO admissional;

Para a relação dos nexos não foram apenas consideradas os fatores físicos do
ambiente de trabalho, como é muito questionado na LER/DORT, mas os fatores
organizacionais e comportamentais dolaborda periciada;

Analisando o documento de n°412809 p.l, no qual refere-se sobre a solicitação
da abertura da CAT, devido as tendinites no membro superior esquerdo, no qual
foi emitido pelo próprio médico do trabalho da reclamada no dia 31 de abril de
2014,  fica  evidente  a  relação  de  nexo  de  causalidade  entre  o  labor  e  as
seguintes moléstias: síndrome do manguito rotador, ruptura parcial do músculo
supraespinhal, epicondilite lateral e a tenossinovite do punho.
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O laudo ergonômico localizado no documento de nº: 496911 p.1-9, é de data
segundo a reclamante não condiz com a realidade do ambiente laborativo que
atuou  para  a  reclamada,  além  disto  o  mesmo  foi  elaborado  no  dia  17  de
dezembro de 2013, data posterior a demissão. Sabe-se que a Ergonomia estuda
a  adaptação  do  ambiente  laborai  para  as  características  psicofisiológicas  do
trabalhador, e em nenhum momento neste laudo apresentado pela reclamada é
possível  notar  uma avaliação/relação do reclamante com oposto de trabalho,
mas apenas do posto de trabalho. Lembrando que a ergonomia não está restrita
aos  fatores  físicos  (ex:  mobiliário)  do  trabalho,  mas  também  aos  fatores
organizacionais e comportamentos."

Além do  laudo  médico,  verifico  que  é  rica  a  prova  documental

quanto à existência das doenças e sua relação com o trabalho.

A reclamante foi admitida em 7-1-2011 e foi considerada apta ao

labor. Em agosto de 2012 foi constatada tendinopatia aguda supra espinhal (id 412866); em

março  de  2013  os  exames  médicos  apontaram  tendinite  do  bíceps  braquial  no  cotovelo

esquerdo (id 412883); tendinite flexora no punho e mão esquerda (id 412880); e ruptura parcial

do tendão supraespinhal no ombro esquerdo (id 412887). Em 4 de abril de 2013 a reclamante

apresentou  atestado  de  15  dias,  em vista  de  incapacidade  para  o  trabalho  decorrente  de

cervicalgia,  dor  na  coluna  torácica,  síndrome do  manguito  rotador  e  epicondilite  lateral  (id

412801). No dia 17 de abril foi atestada a possibilidade de retorno ao trabalho mesmo estando

a reclamante em tratamento. Contudo, consignou o médico a impossibilidade de realização de

esforço ou movimento repetitivo (id 412804).

Na sequência, em 30-4-2013 consta um novo atestado médico de

15 dias, em razão de cervicobraquialgia, tendinopatia crônica do ombro esquerdo, epicondilite

lateral do cotovelo esquerdo e tenossinovite crônica do punho esquerdo. E, no dia seguinte, em

31-4-2013,  consta  indicação  do  próprio  médico  do  trabalho  da  reclamada:  "Abrir  CAT,

diagnóstico de LER/DORT (tendinites em Membro Superior Esquerdo)" (id 412809).

Portanto,  ao  contrário  do  que  sustenta  a  recorrente,  deve  ser

reconhecido o acidente de trabalho na forma de que trata o art. 21, I, da Lei n. 8.213/91, pois as

atividades  desenvolvidas  pela  obreira  contribuíram  como  um  dos  fatores  diretos  para  o

agravamento das doenças, configurando, dessa forma, uma concausa, conforme reconheceu o

próprio médico do trabalho.

É o que se depreende do dispositivo retro citado:

Art. 21 Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única,
haja  contribuído  diretamente  para  a  morte  do  segurado,  para  redução  ou
perda  da  sua  capacidade  para  o  trabalho,  ou  produzido  lesão  que  exija
atenção médica para a sua recuperação. (sem grifos no original).
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A concausa é a circunstância que, embora não tenha sido a única

causa, contribuiu para a redução ou perda da capacidade laborativa do trabalhador. Assim,

mesmo que a lesão decorresse de outros fatores, que não exclusivamente as condições de

trabalho, restou comprovado nos autos que contribuíram para o agravamento da doença, bem

como houvera negligência da reclamada na adoção de medidas compensatórias e inibitórias,

não se podendo afastar totalmente a responsabilidade da empresa.

Ressalto que para configuração da concausalidade, a circunstância

a ser examinada deve constituir, em conjunto com o fator trabalho, o motivo determinante da

doença ocupacional,  ou seja,  a concausa deve ser sempre um dos fatores que conjunta e

diretamente determina a caracterização da doença ocupacional (acidente de trabalho).

Nas palavras de Tupinambá Nascimento:

Eventual  lesão  cumulativa  entre  trabalho  e  algum  fator  preexistente,
concomitante ou superveniente caracterizará a concausa e, por conseguinte, o
acidente do trabalho, devendo-se lembrar que a causa laboral tem sempre vis
atractiva sobre a causa não laboral.

Na  mesma  linha  de  entendimento  do  juízo  de  primeiro  grau,

reconheço o liame etiológico que se resolve em benefício da obreira, uma vez que seu labor

contribui como um dos fatores para a caracterização da doença, configurando, dessa forma,

uma concausa de que trata o art. 21, I, da Lei n. 8.213/91, restando caracterizado o acidente de

trabalho.

O art. 186 do Código Civil (CC), dispõe que "aquele que por ação

ou omissão voluntária,  negligência  ou imprudência,  violar  direito ou causar dano a outrem,

ainda  que  exclusivamente  moral,  comete  ato  ilícito".  Na  mesma  esteira,  o  legislador

complementou a diretriz normativa registrando no art. 927 do diploma civil, que "aquele que,

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

A teoria da responsabilidade subjetiva exige, como pressupostos

para sua aplicação, a ocorrência de um dano que possa ser considerado como a consequência

de uma ação ou omissão voluntária e, no mínimo, culposa do agente, inseridos em um dado

contexto  fático  em que  seja  possível  delinear  um nexo  de  causalidade  entre  o  dano  e  a

conduta, numa verdadeira relação de causa e efeito.

De outra banda, para a teoria do risco ou objetiva, é desnecessária

a  comprovação  da  culpa,  já  que  os  riscos  da  atividade,  em  sentido  amplo,  devem  ser

suportados por quem dela se beneficia, nos termos do disposto no parágrafo único do precitado

art. 927 do CC, ipsis litteris:
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Art. 927. (omissis).

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.

Logo,  se  o  empregado  sofrer  acidente  relacionado  com  suas

atividades  laborais,  a  empresa  deve  indenizar,  pois  cabe  a  ela  suportar  os  riscos  do

empreendimento.  Todavia,  apesar  de  desprezar  a  análise  da  culpa  nesses  casos,  a

responsabilidade objetiva não elide a necessidade de comprovação do nexo de causalidade.

No  presente  caso,  a  culpa  patronal  encontra-se  devidamente

evidenciada  nos  autos,  porquanto  não  demonstrado  que  atendeu  às  normas  relativas  à

segurança e medicina do trabalho, cuja observância é obrigatória, como também ter instruído a

trabalhadora quanto à forma de execução de seus trabalhos e das medidas preventivas para

evitar danos à sua saúde, conforme disposto no art. 157, I e II da CLT.

Aliás,  mesmo  sabendo  das  limitações  da  obreira,  não  houve

qualquer adaptação nas funções por ela desempenhadas, ocasionando logo em seguida em

novo afastamento do trabalho. Em maio de 2013 a reclamante teve concedido o benefício de

auxílio-doença e a reclamada não emitiu CAT.

Não se deve olvidar que nos termos do art. 7º, XXII da CF, são

direitos dos trabalhadores a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de

saúde, higiene e segurança".

Nesse diapasão, considero ter o empregador descumprido o dever

legal  de assegurar  aos seus empregados ambiente seguro e equilibrado, sem exposição a

agentes danosos à saúde, a teor do art. 157 da CLT:

Art. 157. Cabe às empresas:

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;

II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções
a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;

III  -  adotar  as  medidas  que  lhes  sejam  determinadas  pelo  órgão  regional
competente;

IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. (sem grifos
no original)

Da mesma forma, consoante o disposto no art. 19, §§ 1º a 3º da

Lei n. 8.213/91, compete ao empregador a utilização de medidas para preservar a saúde dos

trabalhadores  e  de  informá-los  sobre  os  riscos  das  atividades  desenvolvidas,  constituindo

contravenção penal o descumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho.
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Observo  que  a  reclamada  não  demonstrou  existência  e

implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Além disso, o laudo ergonômico trazido aos autos (id 496911) data

de 17-12-2013, data posterior à iniciativa da ora recorrente em dispensar a obreira.

Assim,  presentes  no  caso  em  tela  todos  os  elementos

configuradores da responsabilidade civil decorrente do acidente de trabalho, como exigido pelo

art. 186 do Código Civil, uma vez que observados o dano, o nexo causal e a culpa patronal,

reconheço a responsabilidade do empregador e seu dever de reparar os danos efetivamente

comprovados, nos exatos termos da sentença.

Nego provimento.

2.3.2 DOS DANOS MORAIS

A  doença  do  trabalho  já  restou  acima  analisada,  tendo  sido

mantida a responsabilidade da reclamada.  Cabe a análise  do valor  indenizatório,  o  qual  a

recorrente pretende a redução.

Quando  a  indenização  visa  reparar  danos  de  ordem

extrapatrimonial,  sua fixação não possui parâmetros objetivos a dar suporte ao julgador na

mensuração respectiva. Isso porque o prejuízo se situa na esfera da honra, da imagem, da

intimidade e da dignidade da pessoa humana.

Dito isso, esclareço que o valor dos danos morais a ser arbitrado

deve  ser  condizente  com as  lesões  que  acometeram a  obreira,  harmonizando-se  com os

propósitos do instituto da reparação civil,  que tem por escopo, enquanto pena pecuniária e

pedagógica, impor sanção ao agressor, fazendo com que este possa se redimir do ato faltoso,

além de compensar o ofendido em pecúnia pelo prejuízo moralmente experimentado.

Diante desse panorama, doutrina e jurisprudência, para os danos

de ordem moral e estética, têm adotado diferentes critérios, consoante apreciação equitativa do

caso concreto e as regras de experiência comum, no mensurar desses valores. Neste ponto o

c. TST aponta para que:

Não há critério legal  para a fixação da condenação à indenização por danos
morais, na legislação trabalhista,  de modo que deve ser fixada com base no
princípio da equidade, levando-se em consideração alguns critérios, tais como: a
gravidade do ato danoso, a intensidade da sua repercussão na comunidade, o
desgaste  provocado no  ofendido,  a  posição  socioeconômica  do  ofensor,  etc.
Portanto,  cabe ao julgador sopesar as circunstâncias fáticas do caso e,  com
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base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, determinar o valor
da  indenização.(  RR  -  72800-76.2005.5.08.0010  Data  de  Julgamento:
27/06/2012,  Relatora  Ministra:  Kátia  Magalhães  Arruda,  6ª  Turma,  Data  de
Publicação: DEJT 06/07/2012).

Vale acrescentar caber ao julgador,  ao fazer uso da experiência

comum,  sopesar  as  circunstâncias  do  caso  concreto,  de  uso  da  razoabilidade  e

proporcionalidade.

A avaliação deve possuir como parâmetros a situação econômica

de ambas as partes; a extensão da ofensa e o grau de culpa do agente; a relevância do direito

violado; o grau de repreensibilidade da conduta do agente causador do dano; e, ainda, ter em

vista o caráter pedagógico da sanção, a fim de que esta desestimule a prática ou reiteração da

conduta censurada.

Assim,  inegável  a  responsabilidade  da  reclamada  pelos  danos

suportados pela trabalhadora, ainda que na esfera extrapatrimonial, pois diante da constatação

do dano e sua origem ocupacional, tem-se por certo a prática de ato ilícito pelo empregador,

seja  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou  imprudência,  e  assim  atendidos  os

pressupostos dos art. 186 e 927 do CC.

Todavia, cotejando aludidos critérios com o caso sub oculi, tenho

que o valor deferido pelo Juízo do feito encontra-se em patamar um pouco acima do razoável

para  casos  desta  natureza.  Assim,  considerando os  valores  médios  arbitrados  para  casos

semelhantes  e  em  sintonia  com  os  demais  casos  deste  Regional,  levando  em  conta  a

manutenção da reclamante na função laborativa agravante da doença de que era portadora,

bem ainda, em atendimento aos princípios da razoabilidade, acolho a tese da reclamada para

minorar a indenização por danos morais.

Dou parcial provimento ao recurso da reclamada, a fim reduzir a

indenização por dano moral, fixando-a em R$20.000,00 (vinte mil reais).

2.3.2 DO DANO MATERIAL - PENSÃO MENSAL

A  sentença  condenou  a  recorrente  ao  pagamento  de  pensão

mensal até a reclamante completar 75 anos, no valor equivalente a um salário mínimo e meio.

O acidente de trabalho restou provado, consoante fundamentação

precedente, tendo o labor atuado como concausa, elemento indispensável à configuração do

dano material ocorrido.

Convém rememorar o que dispõe o art. 402 do Código Civil: "Salvo
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as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem,

além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

Acerca  da  abrangência  do  dano  material,  consoante  escólio  do

Professor Sebastião Geraldo de Oliveira, in Indenizações por Acidente de Trabalho ou Doença

Ocupacional, 7ª edição, LTr, págs. 231/ 233, 276 e 288:

[...]

O Código Civil estabelece no art. 402 que o ressarcimento dos danos abrange
parcelas  de  duas  natureza:  o  que  efetivamente  o  lesado  perdeu  e  o  que
razoavelmente deixou de ganhar.  Na apuração do que a vítima efetivamente
perdeu  obteremos  os  chamados  danos  emergentes  ou  danos  positivos;  na
avaliação do que deixou de ganhar estaremos diante dos lucros cessantes ou
danos negativos.

[...]

O dano emergente é aquele prejuízo imediato e mensurável que surge em razão
do acidente do trabalho, causando uma diminuição no patrimônio do acidentado.
É o prejuízo mais visível porque representa dispêndios necessários e concretos
cujos valores são apuráveis nos próprios documentos de pagamento, tais como:
despesas  hospitalares,  honorários  médicos,  medicamentos,  aparelhos
ortopédicos, sessões de fisioterapia, salários para acompanhantes no caso de a
vítima necessitar de assistência permanente de outra pessoa ou, nos casos de
óbito, os gastos com funeral, luto jazigo, remoção do corpo etc.

[...]

Além das perdas efetivas dos danos emergentes, a vítima pode também ficar
privada dos ganhos futuros, ainda que temporariamente. Para que a reparação
do prejuízo seja completa, o art. 402 do Código Civil determina o cômputo dos
lucros cessantes, considerando-se como tais aquelas parcelas cujo recebimento,
dentro da razoabilidade, seria correto esperar.

[...]

Por outro lado, se o art. 950 do Código Civil assegura ao acidentado que ficou
inválido uma pensão correspondente "à importância do trabalho para que se
inabilitou",  não  há  razão  lógica,  nem  jurídica,  para  deferir  a  pensão  aos
dependentes  da  vítima  seguindo  outras  bases,  apenas  porque  se  trata  de
acidente fatal. Discorrendo sobre essa questão, concluiu Rui Stoco: "Ambas as
hipóteses são de pensionamento mensal, seja aos dependentes do morto, seja à
própria vítima, de modo que a utilização das expressões 'alimentos' no art. 948 e
'pensão' no art.  950 não significa que haja diferença ontológica e substancial
entre uma e outra. Ambas têm características de prestação alimentar, mas não
caráter alimentar propriamente dito.

[...]

Sendo reparatória a natureza jurídica da pensão (item 9.3 retro), a sua base de
cálculo deve ser apurada considerando os rendimentos que a vítima percebia e
não as necessidades dos beneficiários. (destaques ausentes no original).

Conclui, portanto, o renomado mestre (págs. 339/340):

A  reparação  dos  danos  materiais  nos  acidentes  que  acarretaram  invalidez
permanente, de acordo com o art. 950 do Código Civil, abrange:

1. Despesas de tratamento até o fim da convalescença;

2. Lucros cessantes também até o fim da convalescença;
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3.  Pensão  correspondente  à  importância  do  trabalho  para  que  a  vítima  se
inabilitou.

[...

Depois  da  convalescença  ou  da  consolidação  das  lesões,  decidindo-se  pela
incapacidade  para  o  trabalho,  o  valor  que  era  devido  mensalmente  pelo
empregador como reparação dos lucros cessantes passa a ser devido a título de
pensão vitalícia.

Assim,  conforme  os  termos  da  inicial,  busca  a  reclamante

indenização  por  dano  material  a  título  de  pensão,  diante  da  redução  de  sua  capacidade

laborativa decorrente de acidente do trabalho.

Tal  análise  deverá  ser  realizada  de  acordo  com a  extensão  da

perda ou redução de sua capacidade laborativa.

A perícia definiu a redução da capacidade laboral em 40%, sendo

essa  de  natureza  permanente.  A  despeito  de  que  a  base  de  tal  percentual  deva  ser  a

remuneração  da  obreira,  a  fixação  com  base  no  salário  mínimo  não  foi  objeto  de

questionamento pela obreira, razão pela qual se mantém.

Estando a reclamante incapacitada para o trabalho em 40%, devida

a pensão mensal neste exato patamar, já que a redução da capacidade teve origem no trabalho

desenvolvido  pela  reclamada,  ainda  que  na  condição  de  concausalidade.  Não  prospera  a

alegação de que a concausalidade conduziria à redução do percentual indenizatório, pois as

razões recursais da reclamada confundem a questão com o conceito de culpa concorrente.

Nego provimento.

2.3.4 DO PREQUESTIONAMENTO

A recorrente, para fins de prequestionamento, postulou que este e.

Tribunal se manifeste, expressamente, sobre dispositivos legais e constitucionais apontados na

petição recursal, os quais reputou violados.

Faz-se  oportuna  a  transcrição  da  lição  do  Professor  Alexandre

Freitas  Câmara,  in  Lições  de  Direito  Processual  Civil,  Volume  II,  7ª  edição,  ampliada  e

atualizada segundo o Código Civil  de 2002, 2ª tiragem, 2003, Editora Lumen Juris,  Rio de

janeiro, p. 132, consoante segue:

Por prequestionamento quer-se significar a exigência de que a decisão recorrida
tenha  ventilado  a  questão  (federal  ou  constitucional)  que  será  objeto  de
apreciação no  recurso  especial  ou  extraordinário.  Em outros  termos,  não se
admite que, no recurso especial ou extraordinário, se ventile questão inédita, a
qual não tenha sido apreciada pelo órgão a quo.

[...]
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Assim sendo, é preciso que a matéria objeto do recurso haja sido suscitada e
decidida  pelo  órgão  a  quo,  para  que  possa  ser  apreciada  no  recurso
excepcional.

Por  óbvio,  o  entendimento anteriormente exposto  é inteiramente

aplicável ao processo trabalhista, como passo a transcrever parte da Súmula 297 do c. TST:

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO.

I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada
haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito. [...]

Assim, de acordo com aludida lição e mencionada Súmula, não há

necessidade de pronunciamento expresso quanto aos dispositivos indicados, ou seja, que se

faça expressa e literal menção a todos os artigos da lei ora apontados. Fundamental e bastante

é que se trate da matéria ventilada, decidindo-se, por conseguinte, a questão, o que foi feito

suficientemente no caso em exame.

Nada a deferir.

2.4 CONCLUSÃO

DESSA FORMA,  conheço do recurso  ordinário  interposto  e  das

contrarrazões. No mérito, dou parcial provimento ao apelo, para o fim de reduzir a indenização

por danos morais para o patamar de R$20.000,00, nos termos da fundamentação precedente.

Em decorrência dos efeitos da presente decisão e, em compasso

com o  disposto  na  IN  n.  03/93  do c.  TST,  reduzo o  valor  provisório  da  condenação para

R$20.000,00  (vinte  mil  reais),  cujas  custas  processuais  passam  ao  importe  de  R$400,00

(quatrocentos reais)

3 DECISÃO

ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª  Turma do Tribunal

Regional do Trabalho da 14ª Região, à unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto

pela reclamada, bem como das contrarrazões. No mérito, também por unanimidade, dar parcial

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sessão de julgamento realizada no dia

27 de novembro de 2014.

Porto Velho/RO, 27 de novembro de 2014.

Desembargadora VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR
                                   RELATORA
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