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A C Ó R D Ã O 
2ª Turma 
GMDMA/FSA/   

 
"RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. 
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL (violação aos artigos 5º, 
XXXV e 93, IX, da CF/88; 458, II e 535, 
caput, do CPC). Há de se mostrar omissa 
a decisão, mesmo após a provocação da 
manifestação por intermédio de embargos 
declaratórios, para que reste 
demonstrada a negativa de prestação 
jurisdicional ensejadora do 
conhecimento do recurso de revista. 
Exegese do disposto no artigo 535, 
inciso II, do Código de Processo Civil. 
Recurso de revista não conhecido. 
INDENIZAÇÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE 
– ARTIGO 118 DA LEI Nº 8.213/91 - BASE 
DE CÁLCULO (violação ao artigo 118 da 
Lei nº 8.213/91). O recurso de revista 
quanto ao tema, veio calcado apenas na 
alegação de violação ao artigo 118 da 
Lei nº 8.213/91. Todavia, referido 
dispositivo trata apenas do período de 
estabilidade decorrente de acidente do 
trabalho, nada dispondo acerca da 
indenização substitutiva, nem tampouco 
sobre a base de cálculo desta. Recurso 
de revista não conhecido. 
HORAS EXTRAS – TRABALHO EXTERNO 
(violação aos artigos 131, 333, I, II e 
396 do CPC; 62, II e 818 da CLT). Não 
demonstrada violação à literalidade de 
dispositivo de lei federal, diante do 
conjunto fático probatório bem 
analisado pelo Tribunal Regional de 
origem, não há que se determinar o 
seguimento do recurso de revista com 
fundamento na alínea "c" do artigo 896 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Aplicação da Súmula nº 126 do TST. 
Recurso de revista não conhecido. 
DIFERENÇAS DE COMISSÕES APÓS MAIO DE 
2007 (violação ao artigo 468 da CLT). 
Não demonstrada violação à literalidade 
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de dispositivo de lei federal, diante do 
conjunto fático probatório bem 
analisado pelo Tribunal Regional de 
origem, não há que se determinar o 
seguimento do recurso de revista com 
fundamento na alínea "c" do artigo 896 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Aplicação da Súmula nº 126 do TST. 
Recurso de revista não conhecido. 
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. DANO 
MORAL – ACIDENTE DO TRABALHO – AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO (violação aos 
artigos 7º, caput e XXVIII da CF; 818 da 
CLT, 331, I, do CPC; 927 do CC e 
divergência jurisprudencial). Na 
presente hipótese, o fundamento para o 
deferimento da indenização por dano 
moral, foi apenas e tão somente, que a 
reclamada não reconheceu o direito da 
reclamante à estabilidade prevista no 
artigo 118 da Lei nº 8.213/91. Veja que 
o Tribunal Regional não teceu um 
argumento sequer acerca do acidente 
propriamente dito, não adentrando na 
discussão acerca da existência ou não 
sequer do dano, da culpa da reclamada ou 
do nexo de causalidade decorrentes do 
acidente ocorrido, para o deferimento 
do pedido de dano moral. Assim, não há 
sequer como ser analisada a 
argumentação da reclamada, eis que não 
foi adotada, explicitamente, tese a 
respeito na decisão impugnada. 
Aplicação da Súmula nº 297, I desta 
Corte. Recurso de revista não 
conhecido." 
DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 
20.000,00) Segundo parâmetros 
comumente utilizados, o valor a ser 
fixado para ressarcimento dos danos 
morais - obedecidos os critérios da 
equidade, proporcionalidade e 
razoabilidade, e levando-se em conta a 
gravidade da lesão e o poder econômico 
do ofensor -, deve servir como 
desestímulo à reiteração da conduta 
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ilícita por parte do empregador e à sua 
punição pela lesão ocorrida, a fim de 
evitar que outros trabalhadores sejam 
vítimas do mesmo infortúnio. Assim, 
considerando estes aspectos e 
principalmente aqueles referentes à 
extensão do empreendimento 
empresarial, pois se trata a reclamada 
de empresa multinacional, e a lesão 
sofrida pela reclamante - despedida 
dela enquanto doente e o não 
reconhecimento pelo empregador do 
direito à estabilidade provisória do 
art. 118 da Lei 8.213/91 -, o valor 
arbitrado pelo Tribunal Regional é 
bastante razoável, motivo pelo qual a 
condenação deve ser mantida em R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). Recurso de 
revista não conhecido. 
 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso 

de Revista n° TST-RR-32400-96.2009.5.08.0004, em que são Recorrentes 

AVON COSMÉTICOS LTDA. e GLAUCE LEYLE VIDAL ROCHA PINTO MARQUES e Recorrido 

OS MESMOS. 

 

Designada redatora deste acórdão, divirjo do Exmo. 

Relator apenas no que pertine ao valor da indenização por danos morais, 

relativo ao recurso de revista da reclamada. No mais, peço licença para 

utilização do relatório e demais tópicos do voto. 

"O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 

mediante o acórdão de fls. 736/743, complementado às fls.754/756, decidiu 

"...unanimemente, conhecer do recurso da reclamante e, no mérito, dar-lhe 

provimento, em parte, para, reformando a sentença, deferir os pedidos 

de salário do período estabilitário, indenização por dano moral, 

devolução de descontos, férias + 1/3 e multa do art.477. §3º, da CLT, 

tudo de acordo com os termos da fundamentação. Majoram o valor das custas 

para R$1.600,00, em razão do aumento do valor da condenação, que arbitram 

em R$80.00,00." 
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Inconformada, a reclamante interpõe recurso de 

revista às fls. 759/767. Postula a reforma do decidido quanto aos 

seguintes temas: 1. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional, 

por violação aos artigos 5º, XXXV e 93, IX, da CF/88; 458, II e 535, caput, 

do CPC; 2.  Indenização do período de estabilidade – Artigo 118 da Lei 

nº 8.213/91 – base de cálculo, por violação aos artigos 5º, XXXV da CF 

e 118 da Lei nº 8.213/91; 3. Horas extras – trabalho externo, por violação 

aos artigos 131, 165, 333, I, II e 396 do CPC; 62, II e 818 da CLT; 4. 

Diferenças de comissões após maio de 2007, por violação ao artigo 468 

da CLT. 

A reclamada também interpôs recurso de revista às fls. 

769/778. Postula a reforma do decidido quanto aos seguintes temas: 1. 

Dano moral – acidente do trabalho – ausência de prequestionamento, por 

violação aos artigos 7º, caput e XXVIII da CF; 818 da CLT; 331, I, do 

CPC; 927 do CC e por divergência jurisprudencial e 2. Dano moral – valor 

da indenização (R$20.000,00), por violação aos artigos 8º da CLT, 944 

e 1533 do CC e por divergência jurisprudencial. 

Os recursos foram admitidos pelo despacho de fls. 

784/786. 

Foram apresentadas contrarrazões pela reclamante às 

fls. 789/793 e pela reclamada às fls. 795/796-v. 

Sem remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral do 

Trabalho, nos termos do artigo 83, § 2º, II, do Regimento Interno do TST. 

É o relatório." 

 

V O T O 

 

"RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE 

Recurso tempestivo (acórdão publicado em 26/03/2010, 

conforme certidão de fls. 757 e recurso de revista protocolizado em 

5/04/2010 às fls. 758); representação regular (procuração à fl. 20), 

sendo desnecessário o preparo, cabível e adequado, o que autoriza a 

apreciação dos seus pressupostos específicos de admissibilidade. 

 

1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
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CONHECIMENTO 

A reclamante alega que com relação ao pedido de dano 

moral por assédio moral, no acórdão regional "...percebe-se que a 

fundamentação para o indeferimento da questão se mostrou lacunosa quanto 

ao exame de 02 (duas) provas importantes produzidas pela autora, sequer 

impugnadas pela defesa." 

Afirma que "As provas aqui destacadas, como dito 

alhures, não foram objeto de exame por parte do Regional, sequer sopesadas 

e analisadas no seu contexto, razão pela qual, requereu-se manifestação 

expressa da r. Turma sobre a questão posta, matéria novamente não 

enfrentada sob a alegação de que o julgador não está adstrito a todos 

os argumentos da partes, constituindo-se em negativa de prestação 

jurisdicional, como também ofensa ao art. 458, II do CPC e caput do art. 

535 do CPC por se tratar de omissão fundamental sobre a qual não há 

destaque". 

Aponta violação aos artigos 5º, XXXV e 93, IX, da 

CF/88, 458, II e 535, caput, do CPC. 

O Tribunal Regional decidiu a controvérsia pelos 

seguintes fundamentos. In verbis (fl.740): 
• "INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
• A reclamante postula a indenização baseada em dois fatos: a) ter 

sido vitima de assedio moral e b) por não ter a reclamada reconhecido o 
direito à estabilidade. 

• A respeito do assédio moral, não existe um só indicio nos autos 
que o confirme, pelo que indeferiria o pedido, todavia, quanto ao segundo 
argumento, entendo ter a reclamante razão." 
E na decisão de embargos de declaração, o Regional 

decidiu pelos seguintes fundamentos. In verbis (fl.755): 
• "b) DANO MORAL – ASSÉDIO MORAL 
• Aqui, a embargante afirma que a decisão restou lacunosa quanto 

ao exame de duas provas importantes que teriam sido produzidas pela 
mesma. 

• Novamente sem razão. 
• Possível má apreciação da prova não dá ensejo a embargos 

declaratórios, os quais se prestam, nos termos do art. 897-A da CLT, a suprir 
omissão e contradição do julgado". 
Com efeito, o Tribunal Regional expressamente 

consignou que "A respeito do assédio moral, não existe um só indicio nos 
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autos que o confirme, pelo que indeferiria o pedido, todavia, quanto ao 

segundo argumento, entendo ter a reclamante razão." 

Assim, da análise de tal assertiva, ainda que sucinta, 

depreende-se que o Tribunal Regional, ao indeferir o pedido referente 

ao dano moral decorrente do assédio moral, analisou toda a prova produzida 

nos autos, inclusive o e-mail de fls. 94 e o boletim de ocorrência de 

fls. 93. 

Portanto, examinou e fundamentou a matéria ora 

referida. 

Há de se mostrar omissa a decisão, mesmo após a 

provocação da manifestação por intermédio de embargos de declaração, para 

que reste demonstrada a negativa de prestação jurisdicional, ensejadora 

do conhecimento do recurso de revista, o que, como visto, não ocorreu 

no presente caso. 

Não há, pois, que se falar em afronta aos artigos 93, 

IX da Constituição Federal e 458 do Código de Processo Civil. 

Assinalo que o entendimento pacífico desta Corte, 

cristalizado na Orientação Jurisprudencial de nº 115 da Egrégia SBDI-1, 

é o de que somente ensejam conhecimento, quanto à preliminar de nulidade 

por negativa da prestação jurisdicional, as arguições de violação dos 

artigos 832 da Consolidação das Leis do Trabalho, 93, IX, da Constituição 

Federal ou 458 do Código de Processo Civil. 

Dessa feita, a alegação de violação aos artigos 5º, 

XXXV da CF e 535, caput do CPC, não se ajusta ao fim colimado. 

Portanto, exsurge-se nítido das razões dos embargos 

de declaração que eles se revestiram de caráter infringente, porquanto 

foram utilizados com o propósito de questionar a correção do julgado e 

obter a alteração da decisão, voltando-se o inconformismo recursal, na 

verdade, contra o não acolhimento de sua tese. 

Impõe-se esclarecer que o juiz não está obrigado a 

rebater, uma a uma, as alegações trazidas pela parte. Seu dever se cinge 

a apreciar os pedidos formulados e demonstrar os elementos de convicção 

que o levaram a esta ou aquela solução, o que foi satisfatoriamente 

atendido nos autos. 

Não conheço. 
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2. INDENIZAÇÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE – ARTIGO 118 

DA LEI Nº 8.213/91 – BASE DE CÁLCULO 

CONHECIMENTO 

Alega a reclamante que "O v. acórdão deferiu o acidente 

de trabalho, ao tempo que condenou a reclamada ao pagamento dos salários 

da recorrente, no período de 12 meses, a contar de 08.02.2008. 

Assevera que "...o termo empregado "salários" na 

fundamentação e na parte dispositiva do v. acórdão por não se referir 

à remuneração, afronta nesse particular dispositivo de lei federal, com 

fonte no conteúdo previsto no parágrafo único do artigo 118 da Lei 

8.213/91, revogado pelo artigo 8º da Lei 9.032/95". 

Aponta violação ao artigo 118 da Lei nº 8.213/91. 

O Tribunal Regional decidiu a controvérsia pelos 

seguintes fundamentos. In verbis (fls.737/738): 
• " A) ACIDENTE DE TRABALHO 
• Restou incontroverso ter a reclamante se acidentado em 9.2007 quando 

saía para o trabalho, ocasião em que caiu de uma escada na sua casa e 
fraturou o pé. 

• No curso do contrato de trabalho, a reclamante gozou auxílio-doença até 
21.1.2008. Posteriormente, já despedida, em 2.2008, ela propria emitiu 
CAT (comunicação de acidente de trabalho) e a encaminhou para o 
INSS, que deferiu, em 3.2008, o benefício do auxílio-doença 
acidentário pelo mesmo motivo, a fratura no pé. 

• A questão a investigar é saber se o acidente ocorrido dentro da residência 
da reclamante pode ser considerado como acidente de trabalho, no que 
respondo, sem nenhuma duvida, positivamente. 

• Pois bem, o trabalho da reclamante era eminentemente externo, tanto que 
a reclamada não tinha sequer escritório em Belém. 

• Ora, em sendo assim, qual a dificuldade reconhecer o acidente da 
reclamante como de trabalho já que ocorreu quando de sua saída para o 
trabalho? Ao meu entender, nenhuma. 

• O art. 19 da lei 8.213/91, que regulamenta os benefícios da previdência 
social, estipula: 

• "Acidente de trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do 
trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art.11 desta 
Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, 
da capacidade para o trabalho". 
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• O dispositivo, ao meu juízo, deixa claro que o acidente de 
trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, ou seja, 
independentemente do local que é executado, e que cause, no mínimo, 
redução temporária para trabalhar. 

• No caso dos autos, é perfeitamente possível reconhecer a casa da 
reclamante como local do seu trabalho, haja vista que ali executava funções 
relacionadas com seu emprego. 

• Entender o contrário  estar-se-ia desprotegendo, por exemplo, 
aquele que trabalha no seu próprio domicilio, modalidade largamente 
adotada por varias empresas. 

• Assim, aquele empregado de que é exigido trabalho excessivo de 
digitação de dados por exemplo, ainda que executado na sua casa, não pode 
ser vitima da síndrome do túnel do carpo? Por óbvio que esse trabalhado,  por 
ser contribuinte da previdência social, deve ser protegido da mesma maneira 
do que aquele que executa o oficio dentro da empresa. 

• Acrescento que também é considerado acidente de trabalho 
aquele ocorrido no trajeto da residência para a empresa, como define o art. 
21, IV, letra d, da Lei 8.213/91, in verbis: 

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

• IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que 
fora do local e horário de trabalho; 

• d) no percurso da residência para o local de 
trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive veiculo  de propriedade do segurado. 

• Dessa maneira, não reconhecer o acidente da reclamante como de 
trabalho, poderia revelar a seguinte contradição: o acidente acontecido 
dentro de casa não seria reconhecido como de trabalho, porém ao sair, por 
exemplo, descendo a calçada, ao quebrar o pé, ao sim o acidente seria de 
trabalho, o que não me parece razoável aceitar. 

• Por tudo o que aqui ficou exposto, dou provimento ao recurso da 
reclamante, em consequência, reconheço o acidente ocorrido com 
reclamante como de trabalho. 

• Assim, reconheço o direito da reclamante à estabilidade prevista 
pelo art. 118 da Lei 8.213/91, razão pela qual condeno a reclamada a pagar os 
salários da reclamante no período de 12 meses, a contar de 8.2.2008". 
E na decisão de embargos declaratórios, o Regional 

manifestou-se sobre a matéria pelos seguintes fundamentos. In verbis 

(fls.754/755): 
• "a) INDENIZAÇÃO DE PERÍODO ESTABILITÁRIO 
• Afirma a embargante que a decisão merece ser aclarada, neste 

particular, uma vez que deferiu à autora indenização pelo período 
estabilitário, porém teria determinado apenas o pagamento dos salários do 
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período quando o correto seria, segundo os argumentos, a remuneração do 
período. 

• Não tem razão. 
• A reclamante, em verdade, compreendeu perfeitamente a decisão, 

porém esta inconformada com a mesma, devendo fazer uso do meio 
processual adequado para obter a reforma do decisum". 
Com efeito, o Tribunal Regional expressamente 

consignou que "...reconheço o direito da reclamante à estabilidade 

prevista pelo art. 118 da Lei 8.213/91, razão pela qual condeno a 

reclamada a pagar os salários da reclamante no período de 12 meses, a 

contar de 8.2.2008". 

Esclareça-se que dispõe o artigo 118 da Lei nº 

8.213/91: "O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantido, pelo 

prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na 

empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, 

independentemente de percepção de auxílio-acidente". 

Veja que o referido dispositivo trata apenas do 

período de estabilidade decorrente de acidente do trabalho, porém, nada 

dispondo acerca da indenização substitutiva, nem tampouco sobre a base 

de cálculo desta. 

E como o recurso de revista, quanto ao tema, veio 

calcado apenas na alegação de violação ao referido dispositivo legal, 

não há como acolher o inconformismo da reclamante a respeito. 

Não conheço. 

 

3. HORAS EXTRAS – TRABALHO EXTERNO 

CONHECIMENTO 

Alega a reclamante que "... no julgado Regional, os 

fundamentos do indeferimento das horas extras e reflexos legais, 

desprezam prova material acerca do controle de jornada da reclamante". 

Assevera que "A simples leitura do contrato de 

trabalho dos empregados subordinados ao reclamante extrai-se que a sua 

atividade era exercida com controle de jornada". 

Aponta violação aos artigos 131, 333, I, II, 396 do 

CPC; 62, II e 818 da CLT. 
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O Tribunal Regional decidiu a controvérsia pelos 

seguintes fundamentos. In verbis (fls. 741/742): 
• "g) HORAS EXTRAS 
• A reclamante postulou o pagamento de horas extras aduzindo que 

sempre teve sua jornada controlada, nada obstante não assinasse controle de 
ponto. 

• O juízo de 1º grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que a 
autora realizava atividade externa, incompatível como controle de jornada. 

• Vou manter a decisão. 
• O desenvolvimento de atividade externa, por si só, não constitui 

óbice para que a jornada do obreiro seja controlada, caso o empregador o 
faça por outros meios, ainda que não convencionais. 

• No caso dos autos, porém, entendo que não restou demonstrado 
que a autora tivesse qualquer controle quanto a seu horário de trabalho. 

• Ressalto que o planejamento de tarefas, inclusive com repasse ao 
superior hierárquico, não constitui controle de jornada, se a obreira tem total 
liberdade para a composição do mesmo, como entendo aconteceu no 
presente caso. 

• Os planejamentos de atividades juntado pela recorrente não 
contemplam todos os dias do mês, nem mesmo horários, o que demonstra 
que a mesma tinha liberdade para montar sua jornada de trabalho, inclusive 
porque realizava diversas viagens. 

• Os registros contidos nesses relatórios geralmente contemplam 
tarefa única, como "viagem para Curralinho", "recolher os pedidos", 
"faturamento", "entrega de relatório", não delimitando qualquer período de 
tempo para cumprimento de tarefas. 

• Ademais, também não restou demonstrado que a reclamante fosse 
cobrada pelo cumprimento dessas tarefas, em razão do dia ou do horário em 
que fossem agendadas, justamente porque tinha plena liberdade para 
organizar sua agenda. 

• Dessa maneira, nego provimento ao recurso nesse particular." 
O Tribunal Regional, em sede de embargos 

declaratórios, manifestou-se pelo seguintes fundamentos. In verbis 

(fl.755): 
• "C) HORAS EXTRAS 
• Novamente, a embargante alega ter havido má apreciação da 

prova, sendo que aqui seriam os controle de ponto. 
• Pelas mesmas razões do item "b", supra, rejeito os embargos, no 

particular". 
Destarte, não vislumbro violação literal aos artigos 

62, II e 818 da CLT e 131, 333, I e 396 do CPC, como exige a alínea "c" 

do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Note-se que o Tribunal 
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Regional, soberano na análise do conjunto fático probatórios dos autos, 

cujo reexame é inviável por força da Súmula nº 126 desta Corte, consignou 

expressamente que "No caso dos autos, porém, entendo que não restou 

demonstrado que a autora tivesse qualquer controle quanto a seu horário 

de trabalho. Ressalto que o planejamento de tarefas, inclusive com 

repasse ao superior hierárquico, não constitui controle de jornada, se 

a obreira tem total liberdade para a composição do mesmo, como entendo 

aconteceu no presente caso." Ademais, considerou que "...também não 

restou demonstrado que a reclamante fosse cobrada pelo cumprimento dessas 

tarefas, em razão do dia ou do horário em que fossem agendadas, justamente 

porque tinha plena liberdade para organizar sua agenda." 

Portanto, diferentemente do alegado pela recorrente, 

o Tribunal Regional concluiu que a recorrente, ao exercer suas funções, 

trabalhando externamente, não sofria qualquer controle de jornada, pelo 

que indeferiu as horas extras e reflexos postuladas. Assim, por se tratar 

da aplicação do ônus objetivo da prova, resta despicienda a discussão 

acerca do ônus subjetivo, pelo que não há que se falar em ofensa aos 

dispositivos legais supracitados. 

Vale esclarecer que o Tribunal Regional decidiu em 

consonância com o disposto no artigo 131 do Código de Processo Civil, 

posto que a conclusão a que chegou decorreu da aplicação do princípio 

da persuasão racional. Cumpre observar que não mais vigora o sistema da 

prova legal, onde o valor das provas era tarifado. No sistema atual, é 

livre a apreciação e valoração das provas, bastando que o juiz atenda 

aos fatos e circunstâncias constantes dos autos e indique os motivos que 

lhe formaram o convencimento. 

Não conheço. 

 

4. DIFERENÇAS DE COMISSÕES APÓS MAIO DE 2007 

CONHECIMENTO 

Alega a reclamante que "O v. acórdão pontuou que a 

sentença de 1º grau reconheceu a redução, porém deferiu a diferença apenas 

nos meses de maio e julho de 2007, haja vista que posteriormente, a 

reclamante não mais recebeu a parcela denominada de renda adicional". 
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Assevera que "...de se constatar que a redução das 

comissões ocorreu, e aí milita em favor da recorrente os argumentos 

defendidos na inicial, qual seja de que isso se deu a contar de maio/2007 

até sua saída". 

Aponta violação ao artigo 468 da CLT. 

O Tribunal Regional decidiu a controvérsia pelos 

seguintes fundamentos. In verbis (fl.739): 
• "DIFERENÇAS DE COMISSÕES 
• A reclamante alegou que em 5.2007 teve o percentual de 

comissão reduzido de 1,8% para 0,8%, pelo que postula diferenças até 
2.2008. 

• A sentença reconheceu a redução, porém deferiu a diferença 
apenas nos meses de maio e julho de 2007, haja vista que, posteriormente, a 
reclamante não mais recebeu a parcela denominada de renda adicional. 

• Ao contrário que a sentença disse, a reclamante recebeu a parcela 
de julho a outubro de 2007 e em fevereiro de 2008, pois de outubro de 2007 a 
janeiro de 2008 esteve afastada do trabalho em razão do acidente. 

• Observando o que consta das fichas financeiras, não constatei a 
alegada redução do percentual da comissão da reclamante, que, repito, era 
chamada de renda adicional. 

• A prova testemunhal produzida pela reclamante não confirmou a 
redução, além do que a própria demandante confessou ter recebido 
corretamente as comissões. 

• Assim, até excluiria a parcela da condenação, todavia não há 
recurso da reclamada, pelo que nego provimento ao apelo". 
Destarte, não vislumbro violação literal do artigo 468 

da CLT, como exige a alínea "c" do artigo 896 consolidado. É que, a par 

dos contornos nitidamente fático-probatórios que envolvem a questão e 

que inviabilizam o seguimento do recurso de revista na forma preconizada 

pela Súmula nº 126 desta Corte, o Tribunal Regional consignou que 

"Observando o que consta das fichas financeiras, não constatei a alegada 

redução do percentual da comissão da reclamante, que, repito, era chamada 

de renda adicional.". Constatou ainda que "A prova testemunhal produzida 

pela reclamante não confirmou a redução, além do que a própria demandante 

confessou ter recebido corretamente as comissões.". E assim, concluiu 

que "...até excluiria a parcela da condenação, todavia não há recurso 

da reclamada, pelo que nego provimento ao apelo". 

Não conheço. 
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RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA 

Recurso tempestivo (acórdão publicado em 26/03/2010, 

conforme certidão de fls. 757 e recurso de revista protocolizado em 

03/02/2010 às fls. 768); representação regular (procuração à fls.513/514 

e 515), satisfeito o preparo (depósito recursal à fl.777v e comprovante 

de recolhimento de custas às fls.778v), cabível e adequado, o que autoriza 

a apreciação dos seus pressupostos específicos de admissibilidade. 

 

1. DANO MORAL – ACIDENTE DO TRABALHO – ÔNUS DA PROVA 

– AUSÊNCIA DE CULPA 

CONHECIMENTO 

Alega a reclamada que "Necessário se faz para a 

configuração do dano moral que a conduta tenha causado prejuízos 

consumados, o que deve estar robustamente comprovado nos autos, cuja 

prova incumbe à parte autora, à inteligência do previsto no art. 818 da 

CLT, c/c o art. 333,I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu 

direito". 

Assevera ainda que "...não há caracterização da 

suposta responsabilidade da recorrente, condição necessária à reparação 

de danos, na medida que, conforme acentuado, não incorreu o Recorrente 

em nenhum ato ilícito, nem tampouco existe nexo causal entre os danos 

alegados e o suposto ato culposo do empregador. 

Aponta violação aos artigos 7º, caput e XXVIII da CF; 

818 da CLT; 331, I, do CPC; 927 do CC e divergência jurisprudencial. 

O Tribunal Regional decidiu a controvérsia pelos 

seguintes fundamentos. In verbis (fl.740): 
• "INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
• A reclamante postula a indenização baseada em dois fatos:  a) ter 

sido vitima de assedio moral e b) por não ter a reclamada reconhecido o 
direito à estabilidade. 

• A respeito do assedio moral, não existe um só indicio nos autos 
que o confirme, pelo que indeferiria o pedido, todavia, quanto ao segundo 
argumento, entendo ter a reclamante razão. 

• Com efeito, a reclamada despediu a reclamante doente, sem 
condições de trabalhar, tanto que o INSS, depois da despedida, concedeu o 
auxílio doença acidentário. 
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• Além disso, não reconheceu o direito da reclamante à 
estabilidade, o que, ao meu juízo, foi suficiente para macular o patrimônio 
moral da reclamante. 

• Ora, a estabilidade do art. 118 da Lei 8.213/91 visa proteger o 
empregado acidentado após seu retorno, sobretudo para que não retorne ao 
mercado com a capacidade profissional, no mínimo, colocada em duvida. 

• Assim, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de 
indenização por dano moral. 

• A respeito do valor da indenização, levando em consideração à 
gravidade da lesão e a capacidade econômica do agressor, fixo a quantia de 
R$ 20.000,00, que entendo suficiente para compensar o sofrimento da 
reclamante e para desestimular a reclamada de reincidir na conduta. 

• Indenização por dano material indefiro, até porque se confunde 
com o pagamento dos salários do período estabilitário". 
Primeiramente, cabe fazer um breve resumo da presente 

controvérsia. 

A reclamante exercia as funções de promotora de 

vendas, junto à reclamada, Avon Cosméticos Ltda., trabalhando apenas 

externamente. 

Alegou a reclamante que sofreu um acidente do 

trabalho, quando caiu de uma escada, dentro de sua residência, fraturando 

o tornozelo, tendo inclusive gozado de auxílio-doença. Argumentou ainda 

ser detentora da estabilidade provisória prevista no artigo 118 da Lei 

nº 8.213/91, postulando indenização correspondente aos salários do 

referido período de estabilidade. Requereu ainda os pedidos de danos 

morais e materiais, sob o argumento de perda da capacidade laborativa 

e da ausência de assistência da reclamada. 

Em defesa, a reclamada aduziu a inexistência de 

acidente de trabalho, argumentando tratar-se de mero acidente doméstico 

aquele sofrido pela autora. Afirmou que a reclamante estava apta ao 

trabalho quando de sua demissão, não fazendo jus a estabilidade 

provisória postulada. Alegou ainda ser indevida a indenização por dano 

moral e material, ante a inexistência de culpa e de nexo de causalidade. 

A sentença de origem considerou que o acidente sofrido 

não pode ser equiparado a acidente do trabalho, indeferindo o pedido de 

indenização do período de estabilidade, bem como de indenização por danos 

morais e materiais. (fls. 684v/685v). 
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O Tribunal Regional reformou o decidido, considerando 

o acidente ocorrido com a reclamante como de trabalho. Em consequência, 

reconheceu o direito da reclamante à estabilidade prevista no artigo 118 

da Lei nº 8.213/91, condenando a reclamada ao pagamento dos salários da 

reclamante no período de 12 meses (fls. 737/739). 

Ressalte-se que a reclamada não recorreu dessa 

condenação. 

Ademais, o Tribunal Regional também deferiu o 

pagamento da indenização por dano moral, consignando expressamente que 

"...a reclamada despediu a reclamante doente, sem condições de trabalhar, 

tanto que o INSS, depois da despedida, concedeu o auxílio doença 

acidentário. Além disso, não reconheceu o direito da reclamante à 

estabilidade, o que, ao meu juízo, foi suficiente para macular o 

patrimônio moral da reclamante. Ora, a estabilidade do art. 118 da Lei 

8.213/91 visa proteger o empregado acidentado após seu retorno, sobretudo 

para que não retorne ao mercado com a capacidade profissional, no mínimo, 

colocada em duvida." 

Assim, o fundamento para o deferimento da indenização 

por dano moral, foi apenas e tão somente, que a reclamada não reconheceu 

o direito da reclamante à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei nº 

8.213/91. 

Veja que o Tribunal Regional não teceu um argumento 

sequer acerca do acidente propriamente dito, não adentrando na discussão 

acerca da existência ou não sequer do dano, da culpa da reclamada ou do 

nexo de causalidade decorrentes do acidente ocorrido, para o deferimento 

do pedido de dano moral. 

E não cuidou a reclamada de interpor embargos de 

declaração para levantar tais questões. 

Assim, não há sequer como ser analisada a argumentação 

da reclamada acerca da ausência de culpa, de nexo de causalidade e de 

responsabilidade civil decorrentes do acidente ocorrido com a 

reclamante, eis que não foi adotada, explicitamente, tese a respeito na 

decisão impugnada. Aplicação da Súmula nº 297, I desta Corte. 

Não conheço." 
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2. DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO(R$ 20.000,00) 

CONHECIMENTO 

Afirma a recorrente que "...a Turma do TRT reformou 

a decisão de primeiro grau condenando o Recorrente no pagamento de 

indenização pelos supostos danos morais no valor de R$20.00,00, 

indeferindo, porém, o pedido de reforma da decisão no tocante aos danos 

materiais". 

Alega que "... deve ser observado os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, para fixar o pedido de indenização 

por dano moral". 

Assevera que "A decisão importa ainda em violação à 

lei federal, notadamente o artigo 944 do Código Civil pátrio, no sentido 

de evitar o enriquecimento sem causa". 

Aponta violação aos artigos 8º da CLT, 944 e 1.533 do 

CC e divergência jurisprudencial. 

O Tribunal Regional decidiu a controvérsia pelos 

seguintes fundamentos. In verbis (fl.740) 
• " INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
• A reclamante postula a indenização baseada em dois fatos:  a) ter 

sido vitima de assedio moral e b) por não ter a reclamada reconhecido o 
direito à estabilidade. 

• A respeito do assedio moral, não existe um só indicio nos autos 
que o confirme, pelo que indeferiria o pedido, todavia, quanto ao segundo 
argumento, entendo ter a reclamante razão. 

• Com efeito, a reclamada despediu a reclamante doente, sem 
condições de trabalhar, tanto que o INSS, depois da despedida, concedeu o 
auxílio doença acidentário. 

• Além disso, não reconheceu o direito da reclamante à 
estabilidade, o que, ao meu juízo, foi suficiente para macular o patrimônio 
moral da reclamante. 

• Ora, a estabilidade do art. 118 da Lei 8.213/91 visa proteger o 
empregado acidentado após seu retorno, sobretudo para que não retorne ao 
mercado com a capacidade profissional, no mínimo, colocada em duvida. 

• Assim, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de 
indenização por dano moral. 

• A respeito do valor da indenização, levando em consideração à 
gravidade da lesão e a capacidade econômica do agressor, fixo a quantia de 
R$ 20. 000,00, que entendo suficiente para compensar o sofrimento da 
reclamante e para desestimular a reclamada de reincidir na conduta. 
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• Indenização por dano material indefiro, até porque se confunde 
com o pagamento dos salários do período estabilitário". 
Segundo parâmetros comumente utilizados, o valor a ser 

fixado para ressarcimento dos danos morais - obedecidos os critérios da 

equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e levando-se em conta a 

gravidade da lesão e o poder econômico do ofensor -, deve servir como 

desestímulo à reiteração da conduta ilícita por parte do empregador e 

à sua punição pela lesão ocorrida, a fim de evitar que outros 

trabalhadores sejam vítimas do mesmo infortúnio. 

Assim, considerando estes aspectos e principalmente 

aqueles referentes à extensão do empreendimento empresarial, pois se 

trata a reclamada de empresa multinacional, e a lesão sofrida pela 

reclamante - despedida dela enquanto doente e o não reconhecimento pelo 

empregador do direito à estabilidade provisória do art. 118 da Lei 

8.213/91 -, entendo que o valor arbitrado pelo Tribunal Regional é 

bastante razoável, motivo pelo qual entendo que a condenação deve ser 

mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Não conheço. 

 

ISTO POSTO 

 

ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho, por unanimidade, não conhecer do recurso de revista 

da reclamante. Por maioria, não conhecer do recurso de revista da 

reclamada. Vencido o Exmo. Ministro Renato de Lacerda Paiva, Relator, 

que conhecia e provia do referido recurso quanto ao tema "dano moral - 

valor da indenização". 

Brasília, 8 de Abril de 2015. 
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DELAÍDE MIRANDA ARANTES 
Redatora Designada 
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