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ACIDENTE DE TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.  Existindo dados fáticos 

suficientes no acórdão regional que possibilitaram, por si, a constatação do nexo causal, bem 

como o confronto da tese da necessidade de percepção do auxílio-doença como pressuposto 

da estabilidade, não ocorreu reexame de fatos e provas ou ausência de cotejo de todos os 

fundamentos expostos na decisão recorrida ao se conhecer do Recurso de Revista. Dessa 

forma, não havia falar em contrariedade às Súmulas 23 e 126 desta Corte, tendo a Turma 

deixado íntegro o art. 896 da CLT e aplicado perfeitamente a Súmula 378 do TST ao condenar o 

reclamado, no particular.  

Recurso de Embargos de que não se conhece. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos em Recurso de 

Revista n°  TST-E-RR-569388-10.1999.5.02.5555 , em que é Embargante  BANCO 

BRADESCO S.A.  e Embargada  LEONIZA FELÍCIO DE OLIVEIRA. 

A Primeira Turma (fls. 256/263) conheceu do Recurso de Revista interposto pela 

reclamante quanto ao tema  acidente de trabalho   estabilidade provisória , por divergência 

jurisprudencial, e deu-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento dos salários e 

demais consectários legais compreendidos entre a data da despedida e o final do período de 

estabilidade. 

Irresignada, a reclamada interpõe Recurso de Embargos (fls. 266/268), em que busca 

reformar a decisão quanto ao tema citado. Aponta ofensa a dispositivo de lei e indica 

contrariedade a Súmulas desta Corte.  

Foi oferecida impugnação (fls. 275/280). 

 O Recurso não foi submetido a parecer do Ministério Público do Trabalho. 

 É o relatório. 

V   O   T   O 

Satisfeitos os pressupostos genéricos de admissibilidade. 

1. CONHECIMENTO 

1.1. ACIDENTE DE TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA 



A Turma conheceu do Recurso de Revista interposto pela reclamante quanto ao tema  

acidente de trabalho   estabilidade provisória , por divergência jurisprudencial, e deu-lhe 

provimento para condenar o reclamado ao pagamento dos salários e demais consectários 

legais compreendidos entre a data da despedida e o final do período de estabilidade. Na 

ocasião, deixou registrados os seguintes fundamentos: 

A Corte de origem expressou no acórdão recorrido ser impossível, nesse caso apurar o 

nexo causal, considerando o largo lapso de tempo entre o pretextado acidente (junho/91) e os 

laudos periciais acostados aos autos (fls. 201). Todavia, não resta dúvida de que o laudo 

produzido na ação acidentária movida perante a Justiça Comum demonstrou esse nexo de 

casualidade. 

Com efeito, segundo registrado na decisão recorrida, o Juízo da 4ª Vara de Acidentes 

do Trabalho decidiu pela concessão do auxílio-acidente porque a autora apresentou redução 

da capacidade funcional, em função da qual poderia desenvolver outras atividades que não as 

de digitação, função antes desempenhada no Banco-reclamado. 

Portanto, o quadro fático delineado na decisão regional deixa clara a relação de 

casualidade entre a doença desenvolvida pela reclamante e as atividades desempenhadas no 

Banco-reclamado. O simples fato de haver decorrido considerável espaço de tempo entre a 

manifestação da doença profissional e a elaboração do laudo pericial que a reconheceu não 

encontra amparo na lei e não basta para desconfigurar o acidente de trabalho. 

Sendo assim, a discussão estabelece-se apenas quanto ao direito postulado, tendo em 

vista que não ocorreu o afastamento da autora por mais de quinze dias e, conseqüentemente, 

não percebeu auxílio-doença. 

O segundo aresto às fls. 220 e o às fls. 220-221 consagram tese divergente daquela 

esposada no acórdão recorrido, no sentido da desnecessidade de percepção de auxílio-doença 

previdenciário para fins da garantia prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91. 

Ante o exposto, conheço do recurso de revista por divergência jurisprudencial   (fls. 

260). 

O reclamado aponta violação ao art. 896 da CLT, por entender que o Recurso de 

Revista interposto pela reclamante não merecia conhecimento, tendo havido contrariedade às 

Súmulas 23, 126 e 378 desta Corte. Afirma que a premissa fática da instância ordinária é de 

que não está comprovada a moléstia profissional no momento da rescisão contratual, o que 

constitui pressuposto da estabilidade provisória e se apresenta como fundamento específico 

não contemplado nos arestos paradigmas transcritos no Recurso de Revista. Argumenta que a 

reclamante não percebeu auxílio-doença e não esteve incapacitada para o trabalho por tempo 

superior a 15 dias. 

O Tribunal Regional, sobre o tema, assim decidiu: 

Não bastasse isso, o laudo concluído perante a 4ª Vara de Acidentes do Trabalho, às 

fls. 111/117 e 140/144, acusa a realização de exames em 05.05.93 e 21.07.93 (fls. 116), tendo 

sido protocolizado em juízo em 30.08.93 e apresentado conclusões e dados levantados quase 



dois anos depois da rescisão depois da rescisão contratual. O laudo do perito do juízo, à fls. 

158/166 dos autos, por sua vez, foi apresentado em 27.01.95, três anos e quatro meses 

decorridos da resilição contratual. Impossível, nesse caso apurar o nexo causal, considerando o 

largo lapso de tempo entre o pretextado acidente (junho/91) e os laudos periciais acostados 

aos autos. Não bastasse isso, o laudo do perito do juízo dá notícia do Acidente do Trabalho nº 

6.15811750 às fls. 162, constante da CTPS da demandante, cujo início do acidente se deu em 

09.08.91 e baixa em 16.08.91, sem se ter a obreira se afastado por mais de 15 dias da 

empresa. 

O que se depreende é que a reclamante foi afastada apenas de seus serviços de 

digitação, eis que poderia prestar serviços de outra natureza dentro da reclamada. Inclusive na 

Ação Acidentária promovida pela reclamada contra o INSS, o MM Juízo da 4ª Vara de 

Acidentes do Trabalho, decidiu pela concessão de auxílio acidente de 40%, porque a 

reclamante apresentou redução da capacidade funcional e não plena incapacidade funcional, 

já que após a reclamada, passou a prestar outros serviços que não os de digitação, consoante 

dados também apresentados pelo laudo judicial. Uma vez não tendo sido afastada por mais de 

quinze dias da empresa, e portanto, não tendo percebido o auxílio doença do INSS, não há se 

falar em estabilidade acidentária. Ressalte-se que o art. 118 da Lei 8213/91, na qualidade de 

norma benéfica à parte, deve ser interpretada restritivamente, não comportando 

desdobramentos em sua aplicação (art. 1090 do Código Civil). Esclareça-se, ademais, que a 

suposta fraude aos preceitos consolidados pela empresa não se presume, devendo ser 

cabalmente comprada nos autos, o que não ocorreu no caso em pauta. Dessa forma, 

improspera o apelo da reclamante   (fls. 201). 

Verifica-se, portanto, que, conquanto tenha o Tribunal Regional afirmado ser 

impossível estabelecer o nexo causal em face do  largo lapso de tempo entre o pretextado 

acidente (junho/91) e os laudos periciais acostados aos autos , é certo que deixou aquela Corte 

assente dados fáticos que possibilitam concluir, por si, pela existência do nexo causal 

autorizador da estabilidade requerida. 

Com efeito, faz o Tribunal Regional referência expressa à Ação Acidentária em que foi 

produzida prova pericial e constatado o nexo causal entre a doença desenvolvida pela 

reclamante e o trabalho executado no Banco, tendo o reclamado sido condenado ao 

pagamento de auxílio-acidente. Restou consignado, também, o fundamento de que a 

estabilidade pressupõe, necessariamente, o afastamento por prazo superior a 15 dias, com 

percepção de auxílio-doença. 

Logo, existiam dados fáticos suficientes no acórdão regional que possibilitaram, por si, 

a constatação do nexo causal, bem como o confronto da tese da necessidade de percepção do 

auxílio-doença como pressuposto da estabilidade, não tendo ocorrido, assim, reexame de 

fatos e provas ou ausência de cotejo de todos os fundamentos expostos na decisão recorrida 

ao se conhecer do Recurso de Revista. 

Dessa forma, não havia falar em contrariedade às Súmulas 23 e 126 desta Corte, tendo 

a Turma aplicado perfeitamente a Súmula 378 do TST ao condenar o reclamado, no particular. 



Ante o exposto, estando incólume o art. 896 da CLT, NÃO CONHEÇO do Recurso de 

Embargos.  

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do 

Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não conhecer do Recurso de Embargos. 

Brasília, 11 de fevereiro de 2010. 

JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA 

Ministro Relator 


