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P R O C E S S O n º 00 21427 - 78.2014 .5. 04 .0017 ( R O )  

RECORRENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ROYAL HOLIDAY BRASIL NEGOCIOS 

TURISTICOS  LTDA. 

RECORRIDO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ROYAL HOLIDAY BRASIL NEGOCIOS 

TURISTICOS LTDA., MUSCO COMERCIO E SERVICOS TURISTICOS LTDA - ME 

RELATOR: GEORGE ACHUTTI 
 
 
 

EMENTA 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Caso em que a parte, 
 

em concreto, manifesta insurgência contra o decidido na decisão embargada, restando evidente a intenção 

de reexame da matéria pela restrita via dos embargos de declaração, que não se prestam a tal finalidade. 

 
 

 
ACÓRDÃO 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 
 
 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região: por unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 

RECLAMANTE, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Intime-se. 

 
 

Porto Alegre, 03 de agosto de 2016 (quarta-feira). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO 

 

 

A reclamante opõe embargos de declaração (Id 66165b3) ao acórdão (Id 694225c), alegando contradição 

no julgado quanto ao adicional de periculosidade. 

 
Alega que "a decisão proferida apresenta contradição com relação aos seus próprios fundamentos 

utilizados para reformar a sentença no que se refere ao adicional de periculosidade e com às (sic) provas 
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carreadas aos (sic), tal contradição necessita ser sanada". Sustenta que, mesmo admitindo que a 

recorrente abordava de 40 a 50 motoristas por turno, junto a bombas de combustível, "o acórdão 

considera que a exposição era eventual usando jurisprudência onde o "habitual" é definido como "tempo 

extremamente reduzido"." Assevera que para fazer de 40 a 50 abordagens por turno (04 horas), levando 

em conta a média de 45 abordagens, realizava em média 11,25 abordagens por hora ou uma abordagem a 

cada 05 minutos. Refere que "Somando-se a esta informação (que foi considerada por V. Exa. para 

afirmar que a exposição era eventual) o fato de que em cada abordagem a autora preenchia um 

formulário com nome, endereço, telefone e email, bem (sic) informações sobre locais que o abordado 

gostaria de conhecer (viajar) temos a certeza que a autora permanecia o tempo todo junto as (sic) 

bombas de combustível". Acresce que para poder abordar o motorista tinha que estar perto do carro, ou 

seja, mesmo que não estivesse entrevistando ou abordando estava no local de risco, exposta a agentes 

periculosos. Afirma também que "mesmo que consideremos que (sic) autora ficasse sentada junto a (sic) 

loja de conveniência esperando os carros chegarem, temos a certeza que ela ainda permanecia em área 

de risco e podemos afirmar isso porque as atendentes destas lojas ganham adicional de periculosidade." 

Entende que a fundamentação do julgado, para negar o adicional, vai de encontro às provas e transcrições 

usadas para concluir que o contato com os agentes periculosos era eventual. Assevera que "Se V. Exas. 

fundamentam a decisão em argumentos de que para ser deferido o adicional o contato não pode ser 

eventual, fortuito e por tempo extremamente reduzido e a matemática baseada nos outros fundamentos 

da decisão prova que o contato era freqüente diário e constante por 4 horas seguidas no mínimo, não há 

apenas uma simples contradição, mas uma ENORME CONTRADIÇAO" (sic; grifos e destaques no 
 

original). Afirma ser inviável a Justiça querer mudar as regras matemáticas, e que "no caso dos autos não 

há como fazer com que a exposição a agentes periculosos quando uma pessoa faz uma abordagem a cada 

5 minutos durante 4 horas por turno neste tipo de local, não seja, uma exposição freqüente, constante, 

intensa, freqüente (sic), habitual, ou qualquer outro termo que se queira usar para definir tal situação". 

Aduz que sua situação não se equipara a dos motoristas que abastecem seus veículos. Argumenta que sua 

permanência no local de risco foi apontada no laudo pericial (Id 4f6ca3d, p. 02 e 06), assim como pela 

testemunha Meriane. Afirma que a decisão "é contraditória com as provas carreadas aos autos e com 

seus próprios fundamentos, posto que os riscos a que esteve exposta a recorrente NÃO são iguais a de 

um cliente que está no posto de combustíveis apenas para abastecer, uma vez que ela permanecia no 

posto de combustíveis por pelo menos meio turno, durante 3 ou 4 dias por semana, conforme amplamente 

comprovado" (grifo no original). Aguarda, pois, que o Judiciário trabalhista sane a contradição apontada 

"uma vez que em total desconformidade com as provas dos autos (e até com as "leis" da matemática), 

devendo  a  decisão  ser  reformada". Requer  sejam  acolhidos  os  presentes  embargos  e,  sanando  a 
 

contradição,  modificado  o  acórdão  para  restabelecer  seu  direito  à  percepção  do  adicional  de 

periculosidade. 
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Recebidos os embargos, vêm os autos conclusos em tramitação eletrônica, sendo submetidos a julgamento 

na forma regimental. 

 
É o relatório. 

 
 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. 
 
 

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade ou contradição ou, ainda, quando for omitido ponto sobre o qual deveria se 

pronunciar o Juiz ou Tribunal. Da mesma forma, o art. 897-A da CLT estabelece que caberão embargos 

de declaração quando houver omissão e contradição no julgado ou manifesto equívoco no exame dos 

pressupostos extrínsecos do recurso. 

 
Não é o caso, todavia. 

 
 

Na questão submetida a julgamento, agora rediscutida, a Turma julgadora deixou claros os fundamentos 

que a levaram a adotar o posicionamento explicitado no acórdão. 

 
Consigna a decisão embargada que, conforme o perito, a reclamante "Realizava em média 40/50 

abordagens dia nos postos de combustiveis" (grifo nosso). Entretanto, conforme os Julgadores, "muito 

embora as conclusões periciais, ao contrário do entendimento tenho ser inviável reconhecer que a 

reclamante estivesse exposta a condições periculosas em face do trabalho de divulgação junto às bombas 

dos postos de combustíveis. Observo que os riscos que a reclamante poderia eventualmente sofrer nestas 

circunstâncias são os mesmos, por exemplo, que os motoristas que entram com seu veículo em um posto 

de venda de combustível para abastecer estão expostos, ou seja, meramente eventual. Trata-se, no caso, 

da hipótese referida na Súmula nº 364 do TST, parte final: (...)" (Id 694225c - p. 09). 

 

Ou seja, independentemente do número de abordagens (segundo o perito de 40 a 50 por dia) e do tempo 

nelas dispendido, no entendimento da Turma Julgadora a situação se equivale a dos motoristas que 

chegam ao posto de combustíveis para abastecer, não configurando a exposição ao risco de forma 

permanente de forma a justificar a percepção do adicional de periculosidade. 

 
Como se verifica, a solução da controvérsia está perfeitamente delineada no acórdão embargado, com 

registro dos motivos do convencimento do Colegiado devidamente fundamentado. 

 
Em concreto, o que fica evidente, embora sob o manto da alegada contradição, é a discordância da 

embargante com a decisão na questão apontada, tanto que pretende seja concedido efeito modificativo ao 
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julgado. Tal, porém, não se coaduna com o restrito campo de manejo dos embargos de declaração, como 

já referido, devendo ser buscada por meio do recurso adequado. 

 
Embargos de declaração opostos pela reclamante não acolhidos. 

 
 
 
 

G E O R G E A C H U T T I 
 

Relator 
 

 
 

VOTOS 
 

 

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: 

DESEMBARGADOR GEORGE ACHUTTI (RELATOR) 

DESEMBARGADOR ANDRÉ REVERBEL 

FERNANDES JUIZ CONVOCADO MARCOS 

FAGUNDES SALOMÃO 
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