
PROTOCOLO Nº 4310/2015
AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 0000422-92.2008.8.16.0124 (Autos nº 2008.374-
0), DA VARA CRIMINAL DA PALMEIRA-PR.
INDICIADO: A APURAR.
VÍTIMA: NARCIZO KOVALSKI.
ASSUNTO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

HOMICÍDIO  CULPOSO.  FORNECIMENTO  DE  EQUIPAMENTOS  DE
PROTEÇÃO  INDIVIDUAL  PELO  EMPREGADO.  AUSÊNCIA  DE  NEXO
CAUSAL  ENTRE  A  CONDUTA  OMISSIVA  DO  PROPRIETÁRIO  DA
EMPRESA E A MORTE DA VÍTIMA. IMPREVISIBILIDADE DO RESULTADO.
Comprovado o fornecimento dos equipamentos de proteção, a ausência
de previsibilidade objetiva do infortúnio e do nexo causal entre eventual
conduta  (comissiva  ou  omissiva)  do  empregador  com  o  acidente  de
trabalho,  justifica-se  a  ratificação  do  pronunciamento  Ministerial  de
1ºGrau que determinou o arquivamento dos autos de inquérito policial.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA  PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

I. RELATÓRIO

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar eventual prática de

homicídio culposo (art.  121, §3º,  do Código Penal),  ocorrido em 08.05.2008, tendo

como vítima fatal NARCIZO KOVALSKI.
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Consta do presente caderno investigatório que, dia 08 de maio de 2008,

por  volta  das  19hs,  ocorreu  um  acidente  de  trabalho  na  empresa  Comércio  e

Beneficiamento  de  Cereais  Rigoni  Ltda.,  o  qual  resultou  na  morte  do  funcionário

NARCIZO COVALSKI quando, ao efetuar a higienização interna, ficou preso na máquina

secadora de grãos, da marca de fabricação Kepler Weber, modelo FARM N250, que

estava inexplicavelmente ligada, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame

cadavérico de fls. 15/17. 

O ilustre Promotor de Justiça, ANTONIO CARLOS NERVINO, às fls. 74/78,

manifestou-se  pelo  arquivamento  dos  autos,  tendo  em  vista  não  ter  evidenciado

responsabilidade penal, ainda que culposa, a ser perseguida em Juízo. No caso, não

restou demonstrado que o proprietário da empresa tenha negligenciado os cuidados

necessários para o desempenho da atividade pelos funcionários, pois, segundo consta,

os equipamentos de segurança estavam disponíveis, além do mais, impossível afirmar

que  o  fato  era  previsível  ao  dono da empresa,  pois  a  vítima tinha experiência  na

operação da máquina com a qual já trabalhava há cerca de dois anos. Não era de se

esperar,  portanto,  que o  funcionário viesse  a  se  acidentar  durante  o manuseio da

máquina. Ressaltou que a falta do sistema de intertravamento, de foram a garantir o

acesso  de  pessoas  com o  aparelho  desligado,  não  deve  ser  a  justificativa  para  se

responsabilizar  o  proprietário  da  empresa,  por  ausência  desse  dispositivo,  pois  o

equipamento foi adquirido da empresa fabricante, à qual caberia indagar, se fosse o

caso, acerca da existência de tal dispositivo. Ao final, ressaltou que o aparelho não foi

submetido  à  perícia,  “não  se  podendo  apurar  a  existência  e  prestabilidade  desse

sistema de travamento”. Assim, ante a ausência dos elementos que integram o tipo

culposo, restaria inviabilizada a persecução penal do proprietário da empresa ou de

qualquer outra pessoa. 

A  digna  magistrada,  CLÁUDIA  SANINE  PONICH  BOSCO,  às  fls.  79/80,

discordou do posicionamento da agente ministerial, asseverando, que o empregado,
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na posição de garante, quando age de forma omissiva, não tomando todos os cuidados

necessários no sentido de evitar o resultado, deve ser responsabilizado. Assim, não

caberia apenas ao empregador confiar na experiência de seu funcionário, mas fornecer

preparo  técnico  e  fiscalizar  se  está  seguindo as  normas  de  segurança.  Ademais,  a

omissão do empregador  em instalar  sistema de travamento demonstra no mínimo

uma conduta culposa, passível de responsabilidade penal. Assim, remeteu os autos a

esta Procuradoria-Geral de Justiça para os fins do art. 28 do CPP.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente  à  análise  da  adequação  ou  não  da  promoção  de

arquivamento,  faz-se  necessário  exame  do  conjunto  probatório  até  o  momento

carreado aos autos. 

ELOI RIGONI, às fls. 42, asseverou que:

“no momento do acidente estava em sua residência  e foi  avisado

sobre  o  acidente  por  um  funcionário  da  empresa;  que  quando  o

declarante chegou no local o corpo de bombeiros já estava no local;

que  a  vítima  trabalhava  há  alguns  anos  na  empresa e  era  o

encarregado de trabalhar com a máquina secadora de grãos; que o

IML  esteve  no  local  e  levou  a  vítima  para  Ponta  Grossa;  que  o

declarante acha que a vítima tinha algum problema, pois tinha seu

humor muito oscilante e era meio desatento; a vítima era um bom

funcionário, chegava no horário e era dedicado;  que a vítima sabia

que para limpar a máquina secadora de grãos  deveria  desligá-la,

porém não desligou e foi limpá-la como estava”. 

EDILSON EURICH, às fls. 43, disse que: 
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“o declarante  foi  procurar  Narcizo  Kovalski  e  viu  sangue no chão,

então  encontrou  Narcizo  pendurado  pelo  braço  na  secadora  de

grãos;  que  o  declarante  tentou  conversar  com  a  vítima  porém  o

mesmo não respondia;  que então o declarante foi até o escritório

avisar o que havia acontecido e para que fosse chamado o corpo de

bombeiros; que a vítima trabalhava há uns dois anos na empresa e

lidava com a máquina secadora de grãos; segundo o declarante foi

um descuido Narcizo não ter desligado a máquina para realizar a

limpeza”. 

MARIO LUIZ NOVAKI, às fls. 66, asseverou que: 

“trabalhava  na  Cerealista  Rigoni,  nesta  cidade  de  Palmeira

juntamente  com  o  falecido  Narciso  Kovalski,  inclusive  trabalhava

como  operador  da  mesma  máquina;  o  declarante  esclarece  que

trabalhavam os dois na mesma máquina de secagem de grãos, sendo

que  trabalhavam  alternadamente,  um  a  cada  dia;  enquanto  um

trabalhava  outro  folgava;  que  pegavam  às  07h30  da  manhã  e

trabalhavam até onde tinha serviço. Dependendo do dia, sendo que

‘às vezes fechavam 24 horas trabalhando’; quer dizer, o horário de

serviço variava de acordo com a demanda de cereais; que o normal

era por volta de nove horas de trabalho por dia; o declarante afirma

que não se  encontrava  no  local  no  dia  da  morte  de  Narcizo  pois

estava de folga; que além do trabalho de secagem de grãos, também

faziam a limpeza da máquina;  o declarante afirma que a empresa

fornecia  equipamentos  de  segurança,  tais  como,  botina,  óculos,

capacete  e  protetor  de  ouvidos,  sendo  que  disso  não  se  pode

reclamar;  o  declarante  afirma  que  o  funcionamento  da  máquina

‘aparentemente não tem riscos’,  pois  o dispositivo que controla  a

caída de sementes dentro do secador é giratório, porém ‘bem lento’,

‘funciona tipo uma porta giratória de banco, mas na posição deitada’,

que tal dispositivo ao que tudo indica, teria pego o braço ou cotovelo
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de  Narciso  Kovalski  e  puxou  seu  corpo  para  dentro,  sendo  que

aparelho  continuou  girando,  ‘pois  é  lento  mas  não  para  fácil’;  o

declarante não pode afirmar o que realmente aconteceu, pois não

tem como explicar,  ‘pois  poderia acontecer com qualquer um, até

comigo’, ‘não tem como procurar culpados, culpar ninguém’. O que

realmente aconteceu ali ‘só ele poderia dizer’. Foi acidente”.

Juntou-se ao presente caderno investigatório boletim de ocorrência (fls.

03/06) e laudo de exame cadavérico (fls. 15/17), além do ofício nº 1162/11 (fls. 62) e

do Relatório de Auditoria Fiscal do Trabalho (fls. 63): 

Informou-se no ofício de fls. 62 que não há possibilidade de abertura de

procedimento fiscal de análise de acidentes para fatos ocorridos há mais de dois anos

e no Relatório de Auditoria Fiscal do Trabalho (fls. 63) tem-se o seguinte:

“Com base nas  informações e solicitações constantes  no processo

46319.001792/2011-18, não é possível indicar uso de EPI adequado

a evitar  as lesões  sofridas pela vítima,  além do mais,  conforme a

norma regulamentadora 06 do MTE, item 6.3, o gerenciamento em

segurança  e  saúde  no  trabalho  deve  priorizar  medidas  de  ordem

geral  e  medidas  de proteção coletivas.  Em relação às  medidas  de

proteção coletivas  o equipamento onde se deu o acidente deveria

ser dotado de intertravamento, de forma que quando da abertura

da porta de inspeção, o acesso (acidental ou não) do trabalhador se

desse  com  o  equipamento  travado/desligado,  tudo  conforme

Norma Regulamentadora 12 do MTE”. (destacamos)

O crime culposo é averiguado pela inobservância do dever objetivo de

cuidado, revelado no resultado não pretendido, mas previsível (culpa inconsciente), ou

em um resultado previsto, mas que o agente, inconsequentemente, imaginava evitável

(culpa consciente). No crime culposo a conduta não é dirigida para um fim ilícito. A
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finalidade  em  que  ela  é  dirigida  não  tem,  muitas  vezes,  relevância  penal,  mas,

entretanto, ela é mal dirigida. 

O não fornecimento e a não fiscalização do uso dos equipamentos de

proteção dos trabalhadores responsabiliza o empregador, pois este possui o dever de

observar certas  regras de agir consubstanciadas em  normas de cuidado, de modo a

evitar lesões a bens jurídicos. 

Assim, o empregador deve colocar à disposição dos seus empregados,

bem como fiscalizar sua efetiva utilização, os equipamentos de proteção individual -

EPI, em outras palavras, deve garantir a segurança do trabalhado e a incolumidade de

seus empregados durante a prestação dos serviços. Evitando, assim, a ocorrência de

sinistros  tipificados  criminalmente  como  lesões  corporais  culposas  e  homicídio

culposo, por não observar o dever de cuidado garantido pela norma.

Nem  sempre  este  dever  é  observado,  como  nas  hipóteses  de

imprudência,  negligência  ou imperícia.  No caso dos  autos,  a  questão é  saber  se  o

representante  legal  da  empresa  Cerealista  Rigoni  agiu  de  modo  ‘negligente’  com

relação ao acidente de trabalho que vitimou Narciso Covalski.

A negligência “refere-se a uma inatividade material; ausência de precaução; é

o  deixar  de  fazer  o  devido”1.  “É  a  falta  de  cuidado  em  relação  ao  ato  praticado”2.  “A

negligência é o descaso, a falta de cuidado ou de atenção, a indolência, geralmente o non

facere quod debeatur, quer dizer, a omissão quando do agente se exigia uma ação ou conduta

positiva.”3

Não procede a alegação da Douta Magistrada de que o empregador não

teria tomado os cuidados necessários para evitar o acidente de trabalho que vitimou

1 AZEVEDO. Marcelo André. Direito Penal. 4ª ed. Bahia: JusPodium, 2014, pág. 217. 
2 BARROS. Francisco Dirceu. Direito Penal - Parte Geral. 3ª ed. Rio de Janeiro: Campos, 2006, p. 318.
3 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: RT, 2007, pág. 134. 
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Narcizo Covalski, tais como a falta de preparo técnico ou da fiscalização às normas de

segurança. E também quanto à falta do sistema de intertravamento para garantir a

segurança dos funcionários responsáveis pelo manuseamento e limpeza da máquina

secadora de cereais. 

Como  visto  o  empregador  forneceu  os  equipamentos  de  proteção,

conforme se pode constatar pela declaração de fls. 54 e pelos depoimentos de Izídio

Rigoni (fls. 50) e Mário Luiz Novaki (fls. 66), este último disse que: “a empresa fornecia

equipamentos de segurança, tais como, botina, óculos, capacete e protetor de ouvidos, sendo

que disso não se pode reclamar”. 

Não constam indícios de que o empregador teria agido com descaso ou

negligência quanto ao zelo pela segurança dos seus funcionários ou que teria deixado

de  repassar  às  instruções  necessárias  para  manusear  ou  proceder  ao  trabalho  de

higienização  da  máquina  secadora  de  grãos.  Registre-se  que  constam  nos  autos  a

informação de que a vítima conhecia o trabalho, pois desempenhava esta função a

mais de 02 (dois) anos e, conforme declaração do proprietário da empresa, era “bom

funcionário,  chegava no horário e era dedicado”.  Porém, inexplicavelmente, no dia dos

fatos,  foi  limpar  a  máquina secadora  de grãos  sem desligá-la,  indo contra o senso

comum, ou seja, agiu de forma diferente do que vinha fazendo, do que fazia o outro

funcionário encarregado da limpeza da mesma máquina, consta no depoimento de

Edilson Eurich que  “foi um descuido Narcizo não ter desligado a máquina para realizar a

limpeza”.

No  Relatório  da  Auditoria  Fiscal  do  Trabalho  atestou  que  ‘não  foi

possível  verificar o uso de equipamentos de proteção adequados a evitar as lesões

sofridas pela vítima’, ou seja, mesmo que ela estivesse usando os equipamentos de

proteção  fornecidos  pelo  empregador  (capacete,  luvas,  botas,  óculos  e  protetores

auriculares)  o acidente, inevitavelmente, teria ocorrido, pois como disse Mário Luiz

7



Novaki: “o funcionamento da máquina ‘aparentemente não tem riscos’, pois o dispositivo que

controla a caída de sementes dentro do secador é giratório, porém ‘bem lento’, ‘funciona tipo

uma porta giratória de banco, mas na posição deitada’, que tal dispositivo ao que tudo indica,

teria pego o braço ou cotovelo de Narciso Kovalski e puxou seu corpo para dentro, sendo que

aparelho continuou girando, ‘pois é lento mas não para fácil’”

A vítima trabalhava na empresa há 02 (dois) anos, tinha conhecimento

de  que  a  limpeza  da  máquina deveria  ser  feita  com ela  desligada,  o  que,  para  o

empregador, trabalhar com ela ligada constituiria um fato imprevisível, pois a vítima

tinha experiência laboral no manuseamento da máquina, não era funcionário novo e,

assim, não seria previsível  ao empregador,  assim como ao homem médio (homem

prudente) que este funcionário viesse a se acidentar durante a limpeza da máquina,

pois o mesmo tinha condições de saber que a máquina deveria estar desligada para

limpá-la.  Não  é  previsível  o  resultado  morte  de  funcionário  experiente  que  ao

higienizar  o  aparelho,  estando  à  sua  disposição  os  equipamentos  de  proteção,

inexplicavelmente, não desliga a máquina durante a operação. Edilson Eurich, às fls.

43, asseverou que “foi um descuido do Narcizo não ter desligado a máquina para realizar a

limpeza”. 

Finalmente, insta ressaltar pela impossibilidade de se responsabilizar o

proprietário da empresa acerca da falta do sistema de intertravamento, de forma a

garantir  que  o  acesso  de  pessoas  se  desse  com o aparelho desligado,  pois,  como

ressaltado  pelo  ilustre  Promotor  de  Justiça,  subscritos  do  pronunciamento  de  fls.

74/78, se trata de máquina adquirida de empresa fabricante, com a qual caberia se

indagar a respeito da existência deste dispositivo de segurança. Ademais, o aparelho

não  foi  periciado,  não  sendo  possível  constatar  a  utilidade  desse  sistema  de

travamento no caso específico dos autos. 

III. CONCLUSÃO
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Diante  do  exposto,  estando  fundamentado  e  adequado  o

pronunciamento do Ministério Público de 1º Grau, somos pela sua ratificação por esta

Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É  a  manifestação  que  submetemos  à  análise,  sempre  criteriosa,  de

Vossa Excelência.

Curitiba, 23 de março de 2015.

REGINALDO ROLIM PEREIRA
Procurador de Justiça
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