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RESUMO 

 

O tema em estudo é a responsabilidade civil do empregador nos acidentes do trabalho, sendo 

analisados os aspectos caracterizadores dos acidentes do trabalho, as espécies de acidentes 

bem como a responsabilidade acidentária decorrente do sistema de seguro instituído pela Lei 

da Previdência Social. O outro elemento do tema é a responsabilidade civil, e quanto a mesma 

são examinadas as características da obrigação de indenizar bem como as classificações da 

responsabilidade civil, focando-se nas responsabilidades subjetiva e objetiva. Utilizando-se 

então do método de abordagem dedutivo, por meio de um estudo qualitativo e bibliográfico, 

além da pesquisa jurisprudencial para demonstrar o entendimento dos tribunais sobre o tema, 

objetiva-se analisar se é possível a objetivação da responsabilidade civil do empregador 

quando da ocorrência dos acidentes do trabalho. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil; Acidente; Trabalho; Meio Ambiente do Trabalho; 

Responsabilidade Acidentária. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da responsabilidade civil do empregador nos acidentes do trabalho é de 

suma importância visto que o Brasil apresenta altos índices de sua ocorrência. Portanto, trata-

se de fato social com grande importância para a economia do país e consequentemente traz 

grandes impactos sociais.  

Também se está diante de um tema de grande importância para o meio jurídico visto 

que ao analisar o acidente do trabalho é inevitável abordar sobre a saúde do trabalhador, um 

dos direitos fundamentais de todo ser humano e indispensável para a garantia de uma vida 

digna.  

Além disso, a responsabilidade civil é um instituto que se modificou bastante ao 

longo da história, e tem destaque no direito civil até hoje, sendo a sua discussão ainda 

relevante, principalmente no que tange à relação trabalhista que mudou ao longo da história e 

continua a mudar conforme os avanços tecnológicos e culturais da humanidade.  

Tendo em vista a importância do tema e a atualidade do mesmo, o presente trabalho 

foi elaborado com o objetivo de analisar e discutir a responsabilidade civil do empregador nos 

acidentes do trabalho, abordando-se assim sobre a conceituação, as características e os tipos 

de acidente do trabalho bem como a conceituação de responsabilidade civil, suas teorias e a 

divergência jurisprudencial a respeito da responsabilidade civil do empregador nos acidentes 

do trabalho. 

Assim, tendo como enfoque a vítima do acidente do trabalho, e, que a mesma é 

titular do direito fundamental a saúde, busca-se com esse trabalho abordar sobre a 

possibilidade de se ampliar a incidência da responsabilidade objetiva na seara trabalhista a fim 

de facilitar ao trabalhador a obtenção da reparação dos danos sofridos em decorrência do 

acidente do trabalho, efetivando-se assim o princípio de acesso à justiça. 

O presente trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro aborda brevemente 

a respeito da responsabilidade civil, tratando da sua conceituação, do dever de indenizar 

decorrente da responsabilização, bem como das diferentes classificações da responsabilidade 

civil sendo o foco do presente trabalho a análise da responsabilidade subjetiva e objetiva. Por 

fim, aponta também as causas excludentes de responsabilidade civil. 
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O segundo capítulo trata do acidente do trabalho. Aborda-se a conceituação de 

acidente do trabalho, analisando-se as suas espécies, isto é, acidente do trabalho típico, e 

doença do trabalho e profissional. Destacamos também as hipóteses de acidentes do trabalho 

por equiparação e, por fim, discorremos sobre a responsabilidade acidentária. 

O terceiro e último capítulo é destinado ao desenvolvimento da discussão sobre se é 

possível a objetivação da responsabilidade civil do empregador nos acidentes do trabalho, 

bem como à análise de ementas de julgados a respeito do tema. 

Dessa forma, a intenção é que o desenvolvimento da pesquisa se dê em três 

momentos distintos e complementares de estudo, que se comunicam entre si, cabendo 

esclarecer que se pretende utilizar o método de abordagem dedutivo, por meio de um estudo 

qualitativo e bibliográfico. Será apresentada ainda, a evolução da jurisprudência e da 

legislação pertinente ao nosso objeto. 
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CAPÍTULO I 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

Antes de tratar especificamente da responsabilidade civil na seara trabalhista e, por 

conseguinte, analisar qual seria a responsabilidade do empregador na hipótese de acidente de 

trabalho, é necessário abordar brevemente as principais ideias e conceitos relacionados à 

responsabilidade civil. 

 

1. CONCEITO  

Ao se tratar da responsabilidade é fácil confundi-la com obrigação, porém trata-se de 

conceitos distintos. Segundo Sérgio Cavalieri Filho (2012), a obrigação seria um dever 

jurídico original (débito ou Schuld) e a responsabilidade um dever jurídico sucessivo 

(responsabilidade ou Haftung).    

Significa dizer que a situação em que o devedor se obriga à uma determinada 

prestação diante do credor corresponde a um dever jurídico original, enquanto que a 

responsabilidade adviria da hipótese de não cumprimento da prestação original pelo devedor, 

sendo então um dever jurídico sucessivo. Assim o devedor assume a obrigação primária de 

cumprir a prestação em favor do credor, estando sujeito à obrigação sucessiva decorrente do 

seu não cumprimento, isto é, a responsabilidade ou Haftung. (CAVALIERI FILHO, 2012). 

Assim, diz Caio Mário, “embora os dois elementos Schuld e Haftung coexistam na 

obrigação normalmente, o segundo (Haftung) habitualmente aparece no seu inadimplemento: 

deixando de cumpri-la o sujeito passivo, pode o credor valer-se do princípio da 

responsabilidade” (PEREIRA, 2012, p. 25). 

Por fim, Cavalieri resume da seguinte forma o conceito de responsabilidade civil: 

Só se cogita, destarte, de responsabilidade civil onde houver violação de um dever 

jurídico e dano. Em outras palavras, responsável é a pessoa que deve ressarcir o 

prejuízo decorrente da violação de um precedente dever jurídico. E assim é porque a 

responsabilidade pressupõe um dever jurídico preexistente, uma obrigação 

descumprida. Daí ser possível dizer que toda conduta humana que, violando dever 

jurídico originário, causa prejuízo a outrem é fonte geradora de responsabilidade 

civil. (2012, p. 2). 

Tendo sido analisado o conceito de responsabilidade civil, passa-se a tratar agora das 

principais características da obrigação de indenizar. 
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1.1 CARACTERÍSTICAS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

Conforme foi verificado anteriormente, a partir da constatação da responsabilidade 

civil da pessoa, surge o dever jurídico sucessivo de reparar o dano causado, isto é, a obrigação 

de indenizar tal como dispõe o artigo 927 do Código Civil. Essa obrigação apresenta algumas 

características que serão analisadas abaixo segundo os ensinamentos do professor Sérgio 

Cavalieri Filho. 

Primeiramente, a obrigação de indenizar pode ter como origem uma fonte voluntária 

ou legal. A voluntária refere-se a obrigações decorrentes de negócios jurídicos, isto é, acordo 

entre as partes, livre manifestação de suas vontades que dá ensejo às obrigações que cada 

parte deverá cumprir tal como fora acordado. Já a legal corresponde às obrigações impostas 

por lei, sendo a sua forma e conteúdo determinados pela mesma. Assim não há que se falar 

em manifestação livre de vontade nesse caso, diferentemente da voluntária (CAVALIERI 

FILHO, 2012). 

Trata-se, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior: 

de uma obrigação-sanção que a lei lhe impõe como resultado necessário do 

comportamento infringente de seus preceitos. Ao contrário do ato jurídico lícito, em 

que o efeito alcançado, para o Direito, é o mesmo procurado pelo agente, no ato 

jurídico ilícito o resultado é o surgimento de uma obrigação que independe da 

vontade do agente e que, até, pode, como de regra acontece, atuar contra a sua 

intenção (THEODORO JÚNIOR, 2003, apud CAVALIERI FILHO, 2012, p. 5). 

Outra característica é a sua sucessividade. Conforme já foi tratado antes na análise do 

conceito, a obrigação de indenizar surgirá se o dever jurídico originário tiver sido violado, isto 

é, a parte não cumpre a obrigação anteriormente estabelecida e por isso fica sujeita a uma 

nova obrigação que é a obrigação de reparar o dano, de indenizar a parte a fim de que esta 

retorne ao status quo. 

O terceiro ponto a ser tratado é a natureza jurídica da obrigação de indenizar. A sua 

natureza varia de acordo com a situação, podendo ser a mesma igual à obrigação do dever 

jurídico originário, por exemplo, a obrigação de dar que coincide com a natureza da obrigação 

de indenizar, ou podendo ser diferente, quando a prestação é de fazer e a responsabilidade 

implica em obrigação de dar dinheiro, isto é, a indenização. Nesse último caso, em que não 

seja possível o credor exigir do devedor a prestação da obrigação originária, será essa 

substituída pela obrigação derivada da responsabilidade que obrigará o devedor ao pagamento 

de indenização pelos danos causados (CAVALIERI FILHO, 2012). 
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Vale ressaltar que nem sempre será claro o conteúdo da obrigação decorrente do 

dever jurídico originário. Há situações em que ficará fácil a determinação do conteúdo dessa 

obrigação, por exemplo, a entrega de um produto vendido. Porém em outros casos, como a 

guarda de determinado objeto, não será tão claro o seu conteúdo visto que não se sabe quais 

atos foram praticados para que o objeto fique devidamente conservado e seguro 

(CAVALIERI FILHO, 2012). 

Nas palavras de Cavalieri, trata-se a primeira hipótese de “obrigações de conteúdo 

determinado” e a segunda de “obrigações de conteúdo indefinido” (2012, p. 6). Assim, é 

necessário no que tange às “obrigações de conteúdo indefinido”, investigar mais 

detalhadamente os atos que são necessários ao devedor para atingir a finalidade da obrigação 

que lhe foi imputado, a fim de se atribuir ao mesmo a devida responsabilidade. 

Por fim, cabe tratar das causas possíveis de gerar a obrigação de indenizar. Cavalieri 

assim resume as mais relevantes: 

As mais importantes são as seguintes: a) ato ilícito (stricto sensu), isto é, lesão 

antijurídica e culposa dos comandos que devem ser observados por todos; b) ilícito 

contratual (inadimplemento), consistente no descumprimento de obrigação assumida 

pela vontade das partes; c) violação de deveres especiais de segurança, incolumidade 

ou garantia impostos pela lei àqueles que exercem atividades de risco ou utilizam 

coisas perigosas; d) obrigação contratualmente assumida de reparar o dano, como 

nos contratos de seguro e de fiança (garantia); e) violação de deveres especiais 

impostos pela lei àquele que se encontra numa determinada relação jurídica com 

outra pessoa (casos de responsabilidade indireta), como os pais em relação aos filhos 

menores, tutores e curadores em relação aos pupilos e curatelados; f) ato que, 

embora lícito, enseja a obrigação de indenizar nos termos estabelecidos na própria 

lei (ato praticado em estado de necessidade) (Ibidem, p. 6). 

Conforme se percebe, são várias as hipóteses das quais a obrigação pode surgir, 

havendo até mesmo obrigações decorrentes de ato lícitos. Tendo em vista o tema do trabalho, 

o foco será, as obrigações decorrentes de atos ilícitos e de violações de deveres de segurança e 

saúde do trabalhador. 

 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL 

Embora não seja o foco do presente trabalho, é necessário ao menos abordar tal tema 

brevemente a fim de apontar as suas principais características e como uma responsabilidade 

influencia a outra. 
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A responsabilidade civil e a penal são independentes, tendo como diferencial o seu 

objeto de incidência, isto é, a norma jurídica violada. Na responsabilidade penal trata-se de 

ilícito penal, uma ofensa a uma norma penal, de direito público, e, por isso, mais grave tendo 

em vista que normalmente atinge bens jurídicos de maior relevância para a sociedade, 

constituindo assim ofensa direta ao interesse social. 

Já o ilícito civil compreende ofensa às normas de direito privado, atingindo-se assim 

interesses de particulares. Trata-se então de ofensas menos graves visto que não ofende 

diretamente a sociedade como um todo e sim interesses individuais. 

Outra diferença é que é admitida a modalidade tentada no ilícito penal enquanto que 

o ilícito civil só é possível se ocorrer dano, seja material, moral ou estético. 

Por fim, é necessário ressaltar que embora sejam independentes as responsabilidades 

civil e penal, isso não significa que estejam completamente isoladas, tendo em vista que por 

diversas vezes uma mesma conduta é capaz de violar normas civis e penais ao mesmo tempo. 

Assim, é possível, por exemplo, o sobrestamento do processo civil a fim de evitar 

divergências com o processo criminal e, dessa forma, garantir que haja a responsabilização 

efetiva. 

Também poderão ser estendidos os efeitos da sentença penal condenatória, fazendo 

então coisa julgada no processo civil quanto ao dever de indenizar dano decorrente do crime, 

como dispõem os artigos 63, do Código de Processo Penal, e, 91, inciso I, do Código Penal. 

Logo, como se pode observar, ao tratar da responsabilidade civil, é necessário uma 

visão ampla, observando normas não só do código civil como também penal ou trabalhista 

dependendo do caso. Em suma, cabe adotar a interpretação sistemática das normas jurídicas a 

fim de se responsabilizar efetivamente o causador do dano.     

 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL 

A responsabilidade civil poderá derivar de uma relação jurídica contratual ou 

extracontratual. 

A responsabilidade contratual como o próprio nome indica, trata de relação jurídica 

previamente estabelecida pelas partes através de um contrato, sendo então os direitos e 
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deveres estabelecidos pelas próprias partes. Assim, a violação do que fora acordado gera a 

responsabilidade (CAVALIERI FILHO, 2012). 

Já a responsabilidade extracontratual, também conhecida como aquiliana, trata de 

relação jurídica não previamente estabelecida, podendo ter como causa geradora a lei 

(CAVALIERI FILHO, 2012). 

Importante ressaltar que embora o Brasil adote a teoria dualista, isto é, a divisão da 

responsabilidade em contratual e extracontratual, “há uma verdadeira simbiose entre esses 

dois tipos de responsabilidade, uma vez que regras previstas no Código para a 

responsabilidade contratual (arts. 393, 402 e 403) são também aplicadas à responsabilidade 

extracontratual” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 17). 

Por tanto, dependendo da relação jurídica entre as partes, pode-se estar diante de uma 

responsabilidade civil contratual ou extracontratual. 

 

4. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E OBJETIVA 

Além de contratual e extracontratual, a responsabilidade civil é classificada também 

em subjetiva e objetiva. Tal classificação foi assimilada pelo ordenamento jurídico pátrio no 

Código Civil a partir dos artigos 927 e seguintes, sendo então a responsabilidade civil 

subjetiva fundada na ideia de culpa, enquanto que na objetiva não se considera a culpa como 

um de seus pressupostos. A seguir serão analisadas cada uma das responsabilidades 

(CAVALIERI FILHO, 2012; SILVA, 2014). 

4.1 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 

O principal diferenciador entre a responsabilidade subjetiva e a objetiva é a culpa. Na 

subjetiva exige-se a demonstração de conduta culposa por parte do agente que ocasionou o 

dano (CAVALIERI FILHO, 2012; SILVA, 2014). 

Assim, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva são: conduta culposa do 

agente, o dano e o nexo causal (CAVALIERI FILHO, 2012). 

Em se tratando de conduta culposa, pode-se entender a culpa em sentido amplo e 

sentido estrito: “a culpa em sentido lato abrange o dolo e a culpa stricto sensu, sendo formada 

por dois elementos, um objetivo e outro subjetivo. O primeiro representa a violação de um 
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dever ou obrigação preexistente. Já o segundo diz respeito ao aspecto psicológico do agente” 

(CAIRO JÚNIOR, 2014, p. 46). 

Assim, o agente que intencionalmente deixa de cumprir o dever jurídico que lhe é 

imposto, seja por força de contrato ou lei, visando ofender o direito ou causar prejuízo a 

outrem, age com dolo. Já aquele que deixa de cumprir determinada obrigação por imperícia, 

descuido ou negligência, age com culpa (stricto sensu), não havendo então a intenção 

deliberada de causar prejuízo ou violar direito (CAIRO JÚNIOR, 2014). 

Quanto às modalidades de culpa pode-se se citar as seguintes: 

a) culpa in eligendo – ocorre quando há má escolha de um representante ou 

preposto a quem é confiada certa tarefa ou atividade (ex.: o ato do empregador que 

contrata empregado não habilitado para as funções, ou sem as aptidões que dele 

exigem); 

b) culpa in vigilando – verificada quando a pessoa falta ao dever de velar, vigiar 

ou fiscalizar os atos de determinada pessoa, ou quando comete uma desatenção, não 

observando sua obrigação de vigilância (ex.: culpa do empregador que não fiscaliza 

os atos de seus empregados ou prepostos); 

c) culpa in custodiendo – trata-se de modalidade da culpa in vigilando, 

ocorrendo quando a pessoa se descuida, tendo a seu cargo a guarda de uma coisa, de 

um animal ou até de uma pessoa; 

d) culpa in committendo – ocorre quando o agente pratica ato positivo 

(imprudência); 

e) culpa in ommitendo – culpa que decorre da abstenção de prática que seria 

exigível do agente (negligência), por isso se afirmando que a culpa por omissão se 

trata de uma abstenção culposa; 

f) culpa in contrahendo – segundo Caio Mário, é modalidade desenvolvida na 

concepção de Rudolph vo Jhering, ocorrendo quando uma pessoa, ao contratar, 

procede de forma que o outro contratante seja lesado com o próprio fato de celebrar 

o contrato, contrariando o princípio geral de não lesar – neminem laedere –, 

encontrando campo fértil na responsabilidade pré-contratual (ex.: quando uma das 

partes  já sabe do perecimento do objeto) (SILVA, 2014, p. 240). 

 

Conforme se extrai dessa classificação, a conduta do agente poderá ser comissiva ou 

omissiva. Assim sendo, “entende-se, pois, por conduta o comportamento humano voluntário 

que se exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências jurídicas. A 

ação ou omissão é o aspecto físico, objetivo, da conduta, sendo a vontade o seu aspecto 

psicológico, ou subjetivo” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 25). 

Portanto, o primeiro pressuposto da responsabilidade civil subjetiva corresponde a 

uma ação ou omissão culposa (dolo ou culpa em sentido estrito) do agente que resulta em 

danos aos direitos da pessoa.  

O segundo pressuposto é o dano. O dano é elemento de suma importância, pois se 

não há dano não há o que se reparar. Portanto é necessário que da violação do direito resulte 
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um prejuízo, tal como dispõe expressamente o Código Civil no artigo 927, caput, e parágrafo 

único, este destinado à responsabilidade objetiva. 

José Cairo Júnior entende ser preferível o termo “dano material” ao se tratar da sua 

conceituação tendo em visto que “dano patrimonial” “pode representar, também, o conjunto 

de bens inerentes a todo ser humano, que carece de avaliação econômica (patrimônio ideal)” 

(CAIRO JÚNIOR, 2014, p. 47). 

Já Sérgio Cavalieri Filho conceitua da seguinte forma:  

Conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou diminuição de um bem 

jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer 

se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, 

a imagem, a liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto 

patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e 

moral (2012, p. 77). 

Adotaremos o conceito de Cavalieri tendo em vista que a indenização decorrente da 

responsabilidade civil abrange lesões a qualquer bem jurídico, podendo ser aqueles 

suscetíveis de valoração econômica ou não, como no caso do dano moral. Opta-se então pelo 

conceito mais abrangente, isto é, de danos patrimoniais e morais. 

Sendo assim, no entendimento do referido autor, o dano patrimonial atinge não só os 

bens corpóreos como os incorpóreos. Patrimônio seria “o conjunto de relações jurídicas de 

uma pessoa apreciáveis economicamente” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 78). Os exemplos 

de bem incorpóreos seriam os créditos não honrados, os direitos autorais violados, etc., ambos 

são incorpóreos, porém da mesma forma que os bens corpóreos representam violação de 

direitos e causam prejuízo aos seus titulares. 

Tal dano pode variar na forma que atinge os direitos de uma pessoa. Trata-se de dano 

emergente quando se está diante de uma diminuição imediata do patrimônio. Será aquilo que 

a vítima efetivamente perdeu, isto é, será a diferença entre aquilo que tinha antes e depois do 

ato ilícito (CAIRO JÚNIOR, 2014; CAVALIERI FILHO, 2012). 

Esse dano poderá também atingir o patrimônio futuro, reduzindo ganhos e impedindo 

lucros futuros, ou seja, trata-se dos lucros cessantes. Assim sendo: 

Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da 

expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode 

decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, 

por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua 

profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado 

(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 79). 
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Há ainda outras situações mais específicas que cabe explicar brevemente a respeito 

do dano: a perda de uma chance e dano em ricochete. 

A perda de uma chance não se confunde com lucro cessante, pois nesse há a certeza 

sobre o prejuízo tendo em vista que a pessoa está deixando de ganhar algo, enquanto que na 

chance perdida trata-se de um resultado sério e real, com um grau razoável de probabilidade 

de acontecer e de que a chance perdida resultou em prejuízo (CAVALIERI FILHO, 2012). 

Quanto ao objeto da indenização nesse caso José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva 

esclarece: 

No entanto, de se observar que o objeto da indenização não é o valor integral da 

chance, por si só considerada, mas a possibilidade de obtenção do resultado 

esperado; vale dizer, o valor da indenização deve ser fixado tomando-se como 

parâmetro o valor total do resultado esperado e, sobre este, fazendo incidir um 

coeficiente de redução proporcional à probabilidade de obtenção do resultado final 

esperado. Por isso, não se pode exigir prova cabal e inequívoca da chance perdida, 

mas, apenas, a demonstração da sua ocorrência. A indenização, por equidade, deve 

ser proporcional à maior ou menor possibilidade de obtenção do resultado almejado 

(2014, p. 236). 

Portanto na chance perdida o valor da indenização, diferentemente dos lucros 

cessantes, considera não só o prejuízo que possa advir como as probabilidades reais de que 

efetivamente venha acontecer (SILVA, 2014). Quanto maior a probabilidade, maior o valor da 

indenização. Tal tema é complexo e provoca diversos questionamentos. Por isso não 

aprofundaremos nesse assunto tendo em vista não ser o foco do presente trabalho. 

Outro tema em relação ao dano é o chamado dano em ricochete. Como pode se 

deduzir do nome, trata-se de quando uma pessoa sofre o reflexo de um dano causado a 

outrem. Nessa hipótese será necessário “demonstrar a certeza da repercussão do dano 

“principal” na esfera pessoal da vítima, que sofre indiretamente os efeitos diretos suportados 

pela vítima “principal”” (SILVA, 2014, p. 237). 

Por fim, há também o dano moral que atualmente é admitido em sede de 

responsabilidade civil como consta na Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos V e X. O 

dano moral apresenta diversas conceituações por diversos autores, mas é certo que se trata de 

lesão aos valores protegidos pela Constituição em seu art. 5º como os direitos da 

personalidade e a honra. Assim leciona Carlos Roberto Gonçalves: 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É 

lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, 

intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, 
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da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação (GONÇALVES, 2009, p. 359) 

O dano moral também pode ser reflexo ou em ricochete, mas, segundo Caio Mário, 

“para que ocorra neste caso o dano reflexo ou em ricochete, é preciso que os próximos da 

vítima sofram um dano de gravidade excepcional” (PEREIRA, 1990, apud SILVA, 2014, p. 

237), é o caso, por exemplo, de uma pessoa que sofre com a morte de um familiar. 

Há outros danos como dano estético e à imagem, porém, tendo em vista o foco do 

trabalho e que esse capítulo apresenta apenas noções gerais sobre responsabilidade civil, 

passaremos adiante para tratar do último pressuposto, o nexo causal. 

O nexo causal é o elo que une a conduta culposa do agente e o dano (CAIRO 

JÚNIOR, 2014). Assim, é necessário apontar a existência desse nexo a fim de se provar que 

de fato o dano produzido deriva daquela determinada conduta culposa do agente. Havendo os 

dois outros pressupostos, mas não conseguindo se demonstrar o nexo causal, não se poderá 

falar em responsabilidade (SILVA, 2014). 

Como se pode ver, o nexo causal é de suma importância e é abordado expressamente 

pela legislação no art. 186, do Código Civil, ao mencionar que “aquele que, por ação ou 

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

que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (grifos nossos) e também no art. 13 do Código 

Penal que trata especificamente do nexo causal estabelecendo: “o resultado, de que depende a 

existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou 

omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido” (grifos nossos). 

Assim sendo, para se determinar a responsabilidade de uma pessoa, o primeiro 

pressuposto a ser analisado é o nexo causal, isto é, verificar se o dano causado advém da 

conduta do agente e a partir daí questionar a respeito da sua culpa ou não, afinal, ninguém 

pode responder por algo que não fez, tal como dispõe o art. 13 do Código Penal já 

mencionado acima. 

Ocorre, porém um problema na determinação do nexo causal quando há mais de uma 

causa para o evento danoso, isto é, a chamada causalidade múltipla (SILVA, 2014). Assim, 

foram desenvolvidas teorias a fim de se encontrar uma resposta para esse fenômeno. 

Primeiramente, cabe abordar brevemente a teoria da equivalência das condições ou 

conditio sine qua non. Elaborada por von Buri (CAVALIERI FILHO, 2012), trata-se de 
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considerar como causa todo e qualquer antecedente fático apto a produzir o resultado. Por 

tanto, todos os fatos que de alguma forma tenham colaborado para a ocorrência do dano são 

relevantes e se equivalem e por isso são considerados. Tal teoria tem o mérito de simplificar a 

identificação do nexo causal favorecendo a vítima, porém estende demais a lista de causas e 

por isso acaba englobando causas que por si só não tem capacidade efetiva para a produção do 

resultado. Sobre esse aspecto, Cavalieri ressalta que:  

Critica-se essa teoria pelo fato de conduzir a uma exasperação da causalidade e a 

uma regressão infinita do nexo causal. Por ela, teria que indenizar a vítima de 

atropelamento não só quem dirigia o veículo com imprudência, mas também quem 

lhe vendeu o automóvel, quem o fabricou, quem forneceu a matéria-prima etc. 

(2012, p. 51). 

Outra teoria de destaque é a da causalidade adequada. De acordo com essa teoria a 

causa é aquele antecedente fático mais adequado para a produção do resultado. Assim, ao 

contrário da teoria anterior em que todas as causas eram equivalentes e apresentavam 

relevância na produção do resultado, a teoria da causalidade adequada promove a ideia de se 

buscar a causa que deve ser a que efetivamente provoca aquele resultado.  

Assim ensina o professor Caio Mário: “Em consequência, a doutrina que se constrói 

neste processo técnico se diz da ‘causalidade adequada’, porque faz salientar na 

multiplicidade de fatores causais, aquele que normalmente pode ser o centro do nexo de 

causalidade, eliminando os demais” (PEREIRA, 1990, apud SILVA, 2014, p. 242). 

Há por fim, a teoria da causalidade direta e imediata em que a causa corresponde ao 

evento direto e imediato necessário para a produção do resultado. Essa seria a adotada pelo 

Código Civil, como se pode observar em seu art. 403 quando faz uso da expressão “direto e 

imediato”. Importante ressaltar que apesar de se falar em causa “imediata” isso não significa a 

causa mais próxima temporalmente. Deve-se observar também a sua necessariedade. Assim, 

observa Agostinho Alvim: “é indenizável todo o dano que se filia a uma causa, ainda que 

remota, desde que ela lhe seja a causa necessária, por não existir outra que explique o mesmo 

dano” (ALVIM, 1949, apud JÚNIOR, 2014, p. 116). 

Esses são por tanto, de forma breve, os aspectos principais da responsabilidade 

subjetiva que é a responsabilidade civil fundada na ideia de culpa. Em seguida passa-se à 

análise da responsabilidade objetiva. 
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4.2 RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

O diferencial entre a responsabilidade civil subjetiva e a objetiva diz respeito quanto 

à culpa na conduta do agente. Na responsabilidade objetiva não se questiona a respeito da 

culpa, sendo necessário apenas a verificação do nexo causal entre a conduta do agente e o 

dano. A culpa é irrelevante. 

A ideia de responsabilização do agente sem que seja necessário a demonstração de 

sua culpa surgiu em razão da grande dificuldade que os trabalhadores acidentados tinham em 

conseguir a reparação do dano sofrido durante a Revolução Industrial (CAIRO JÚNIOR, 

2014; CAVALIERI FILHO, 2012). 

Na época não existiam normas legais de segurança, higiene e medicina do trabalho e 

os trabalhadores, em sua grande parte emigrantes da zona rural, não tinham a escolaridade 

devida e por tanto eram “alvos” fáceis dos empregadores que os exploravam ao máximo. 

“Quando o infortúnio laboral se concretizava, a culpa era atribuída ao empregado, sempre 

tachado de imprudente, desatencioso ou negligente, no manuseio das ferramentas e do 

maquinário” (CAIRO JÚNIOR, 2014, p. 39). 

Assim, tendo em vista o poder diretivo do empregador e a hipossuficiência do 

empregado, foi sendo construída a teoria da responsabilidade civil objetiva, visando facilitar a 

reparação dos danos causados aos trabalhadores que trabalhavam de forma abusiva em um 

ambiente insalubre e perigoso. 

A responsabilidade civil objetiva tem como fundamento a teoria do risco. Essa teoria 

como o próprio nome indica, baseia-se na ideia de risco, isto é, aquele que cria o risco está 

sujeito a indenizar pelo dano causado, independentemente de culpa. Essa teoria gerou diversas 

interpretações e, por conseguinte temos as seguintes modalidades do risco: risco proveito; 

risco profissional; risco excepcional; risco criado; e risco integral (CAVALIERI FILHO, 

2012) 

Pela teoria do risco proveito, o responsável será aquele que tira proveito da atividade 

danosa. Assim, a pessoa que obtém vantagens com aquela atividade que oferece risco, deve 

suportar também os prejuízos que resultam da mesma, sendo então responsável pelos danos 

causados. O problema nessa teoria, como aponta Cavalieri, (2012, p. 153), é que é difícil 

determinar o que seria proveito, e como verificar quando tal proveito ocorre. 
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A teoria do risco profissional por sua vez refere-se ao dano decorrente do trabalho do 

lesado. Foi desenvolvida com o fim de auxiliar o empregado, fazendo com que o empregador 

se responsabilizasse independentemente de culpa (CAVALIERI FILHO, 2012; CAIRO 

JÚNIOR, 2014). 

Quanto à teoria do risco excepcional, “a reparação é devida sempre que o dano é 

consequência de um risco excepcional, que escapa à atividade comum da vítima, ainda que 

estranho ao trabalho que normalmente exerça” (CAVALIERI FILHO, p. 154). Como exemplo 

pode-se citar atividades que exploram a energia nuclear. Assim, em razão do risco que se 

expõe a coletividade, ficam responsáveis aqueles que a exploram. 

Já a teoria do risco criado tem como expoente o professor Caio Mário que assim 

conceitua: “aquele que, em razão de sua atividade ou profissão, cria um perigo, está sujeito à 

reparação do dano que causar, salvo prova de haver adotado todas as medidas idôneas a evitá-

lo” (PEREIRA, 1992, apud CAVALIERI FILHO, 2012, p. 154). Essa teoria tem como foco o 

dano, isto é, a pessoa que se dispõe a criar uma atividade geradora de risco deve assumi-los, 

não cabendo nessa hipótese se questionar a respeito de como o dano ocorreu ou se há culpa 

por aquele que gerou o risco. O que interessa é a constatação do dano e se esse dano foi 

gerado por aquele que criou a atividade geradora de riscos, em outras palavras, o nexo causal. 

Por fim, há também a teoria do risco integral. É uma teoria extrema visto que visa 

responsabilizar mesmo quando não haja nexo causal. Assim, mesmo nas hipóteses de 

exclusão da responsabilidade, há o dever de indenizar (CAVALIERI FILHO, 2012) 

Pelo que foi tratado percebe-se que o risco e o dever de segurança estão diretamente 

ligados, pois, aquele que se dispõe a realizar atividades perigosas deverá ter a obrigação de 

realizá-la com o máximo de segurança possível, obedecendo às normas pertinentes, caso o 

contrário, deverá ser responsabilizado e obrigado a reparar o dano causado ao lesado. 

4.3 EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

São as hipóteses em que não se poderá atribuir a responsabilidade do dano ao agente 

em razão de não haver nexo causal. De acordo com autores como Sérgio Cavalieri Filho, José 

Cairo Júnior e Caio Mário da Silva Pereira, seriam essas as hipóteses: fato exclusivo da 

vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou de força maior.  
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Trata-se de fato exclusivo da vítima quando a ação da vítima é responsável pela 

produção do dano, eliminando assim a causalidade em relação ao terceiro interveniente no ato 

danoso. Portanto, se trata da eliminação do nexo causal em relação ao terceiro tendo em vista 

que o ato da própria vítima ocasiona o dano. Cavalieri apresenta um exemplo que ilustra a 

afirmativa:  

Assim, se “A”, num gesto tresloucado, atira-se sob as rodas do veículo dirigido por 

"B", não se poderá falar em liame de causalidade entre o ato deste e o prejuízo por 

aquele experimentado. O veículo atropelador, a toda evidência, foi simples 

instrumento do acidente, erigindo-se a conduta da vítima em causa única e adequada 

do evento, afastando o próprio nexo causal em relação ao motorista, e não apenas a 

sua culpa, como querem alguns. (2012, p. 69) 

Já o fato de terceiro ocorre quando a responsabilidade deve ser atribuída a um agente 

distinto daquele que a vítima inicialmente atribuiu o resultado, ou seja, o nexo causal entre o 

suposto causador do dano e o resultado só pode ser explicado pela ação de um terceiro que 

influi de tal modo na causalidade, que rompe o nexo causal anterior (CAVALIERI FILHO, 

2012). 

É o caso, por exemplo, de um veículo “B” que colide com “A” em razão de um 

terceiro “C” que o atinge por traz impulsionando-o contra o carro. O prejuízo sustentado por 

“A” não teria acontecido se “C” não tivesse batido em “B” que acabou sendo jogado contra 

“A”. O nexo causal reside aí em um fato de terceiro. 

A última hipótese de exclusão de responsabilidade refere-se ao caso fortuito e à força 

maior. O caso fortuito refere-se aos fenômenos da natureza, por exemplo, um raio ou furacão. 

Mas para que seja válido como causa de exclusão de responsabilidade, tal fenômeno deve ser 

imprevisível e inevitável. Já a força maior envolve um aspecto humano, trata de 

acontecimentos externos irresistíveis, isto é, não é possível resistir àquele ato danoso, como é, 

por exemplo, na hipótese de um roubo ou ordens de uma autoridade (PEREIRA, 1990, apud 

SILVA, p. 303). 

O importante ao se analisar ambos é que se verifique que seja um fato necessário, 

inevitável e imprevisível, como pode se depreender do artigo 393, do Código Civil. Trata-se 

então, de um fato não controlável pelo agente, inviabilizando uma conduta apropriada que 

pudesse evitar o dano. 
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CAPÍTULO II 

ACIDENTE DO TRABALHO 

No capítulo anterior o tema discorrido foi a responsabilidade civil. Após a 

apresentação de suas principais ideias e elementos, passa-se agora a tratar do acidente de 

trabalho, o elemento gerador da responsabilidade do empregador e, por conseguinte, da 

obrigação de indenizar. 

 

1. CONCEITO 

Acidente do trabalho é o gênero do qual são espécies o acidente laboral em sentido 

estrito e as doenças ocupacionais (SILVA, 2014). 

O acidente em sentido estrito é caracterizado pela subtaneidade de seu acontecimento 

e pela violência do dano causado, isto é, implica em lesões diretas ao trabalhador e na 

hipótese mais grave, tem como resultado a morte. Já as doenças ocupacionais caracterizam-se 

pelo resultado mediato, ao contrário do dano imediato que se verifica no acidente em sentido 

estrito (SILVA, 2014). 

Assim, segundo Cláudio Brandão, a doença ocupacional “implica a existência de um 

processo mais ou menos demorado e insidioso, de natureza patológica, havendo mediatismo 

entre sua causa e efeito, surgindo de um processo que se desenvolve no tempo” (BRANDÃO, 

2006, apud SILVA, 2014, p. 138).  

Por fim, as doenças ocupacionais englobam as doenças profissionais e do trabalho. 

Essas espécies de doenças bem como o acidente de trabalho típico ou em sentido estrito, serão 

analisados no tópico seguinte. 

 

2. TIPOS DE ACIDENTE DO TRABALHO 

São variadas as formas como o trabalhador pode sofrer danos à saúde em função do 

acidente do trabalho lato sensu. Assim, destacam-se as seguintes: acidente do trabalho típico e 

doenças ocupacionais. 
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2.1 ACIDENTES DO TRABALHO TÍPICO 

Conforme dispõe a Lei nº 8.213 de 1991 em seu artigo 19: 

Art. 19. Acidente do 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 morte 

ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
1
.  

Assim, refere-se ao dano causado ao trabalhador de forma imediata, que resulta em 

incapacitação para o trabalho. Essa definição, no entanto, é incompleta tendo em vista que 

foca apenas na lesão corporal que o trabalhador sofre no acidente típico.  

Embora a lesão tratada no dispositivo mencionado acima seja um dos danos mais 

recorrentes, há também outras consequências decorrentes do acidente de trabalho como o 

dano moral e estético. 

Essa questão será melhor analisada posteriormente no tópico sobre responsabilidade 

acidentária, portanto nos limitaremos à apenas mencionar que tal conceito é insuficiente para 

fins de indenização conforme será explicado mais adiante no presente trabalho. 

Ainda sobre a definição de acidente do trabalho típico, para Octávio Bueno Magano, 

esse tipo de acidente é caracterizado pelos seguintes elementos: exterioridade, subtaneidade, e 

violência (MAGANO, 1976, apud SILVA, 2014, p. 141). 

A exterioridade refere-se ao fato do dano ser causado por fatores externos, isto é, 

máquinas defeituosas ou algum tipo de ferramenta que venha a causar alguma lesão ao 

trabalhador. Entende-se como causa a que não diz respeito à constituição orgânica da vítima 

(MAGANO, 1976, apud SILVA, 2014, p. 141). 

A subtaneidade corresponde ao fator temporal do acidente, isto é, a rapidez em que 

ocorre o dano. As lesões são produzidas imediatamente, não sendo necessário o aparecimento 

instantâneo das mesmas no corpo humano. Na hipótese de serem produzidas logo após o 

                                                           
1
 Art. 11. VII. a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 

meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 

(quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 

XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) 

cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo. 
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acidente, presume-se o nexo entre o acidente e a lesão, caso o contrário, deverá ser provada a 

existência do nexo (MAGANO, 1976, apud SILVA, 2014, p. 141). 

Por fim, a violência é a exteriorização do dano de modo material, ou seja, o fato 

causador da lesão, como é o caso de uma explosão ou uma peça de uma máquina que se solta 

e atinge o trabalhador. Necessário fazer a ressalva de que há acidentes sem violência, mas que 

produzem danos graves e imediatos como um choque sonoro que venha a causar surdez 

(MAGANO, 1976, apud SILVA, 2014, p. 141). 

2.2 DOENÇA PROFISSIONAL E DO TRABALHO 

Ambas são doenças ocupacionais, caracterizando-se por causarem danos à saúde do 

trabalhador ao longo de um espaço temporal, como mencionado anteriormente.  

Conforme dispõe o art. 20 da Lei nº 8.213/91, que trata dos benefícios 

previdenciários: 

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho nos termos do artigo anterior, as 

seguintes entidades mórbidas: 

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício 

do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de 

condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 

diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 

Assim, as doenças profissionais também conhecidas como “ergopatias” ou 

“tecnopatias”, são as doenças desenvolvidas pela realização do trabalho, e “têm no trabalho a 

sua causa única e eficiente por sua própria natureza. São, pois, as doenças típicas de algumas 

atividades laborativas como, por exemplo, a silicose em relação ao trabalhador em contato 

direto com sílica” (DALLEGRAVE NETO, 2015, p. 102). 

Tendo em vista a natureza da doença, é necessária a comprovação do nexo de 

causalidade com o trabalho. O nexo será comprovado segundo a relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social, tal como informa o dispositivo normativo 

mencionado acima. Portanto, “em tais doenças o nexo causal encontra-se presumido na lei 

(presunção juris et de jure)” (DALLEGRAVE NETO, 2015, p. 102).  
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A relação das doenças profissionais se encontra nos anexos contidos no Decreto nº 

3.048/99, que apresenta um rol exemplificativo, como se depreende do §2º, do art. 20 da Lei 

nº 8.213/91
2
. 

Quanto às doenças do trabalho, são doenças que o trabalhador contrai em função das 

condições em que o trabalho é realizado, diferentemente da doença profissional em que o 

trabalho em si gera a doença. 

Portanto, “não têm no serviço executado a causa única ou exclusiva, mas são 

adquiridas em razão das condições especiais em que o trabalho é realizado” (DALLEGRAVE 

NETO, 2015, p. 102). A doença do trabalho refere-se assim ao ambiente de trabalho em que o 

serviço era realizado que colabora para o desenvolvimento de doenças.  

No que tange às doenças desenvolvidas, são patologias comuns, mas que em função 

das condições de trabalho desenvolvem-se com mais facilidade, e, portanto o risco normal de 

se contrair uma doença genérica torna-se maior em função das condições em que o 

trabalhador exerce as suas atividades (SILVA, 2014). 

Em relação a tais condições, pode-se dividi-las em condições especiais e insalubres. 

(SILVA, 2014). As condições especiais são as “circunstâncias extrínsecas à atividade laboral, 

não inerentes ao exercício do trabalho, mas que, na hipótese determinada, envolvem o seu 

exercício” (SILVA, 2014, p. 153). Pode-se exemplificar com a atividade de balconista, na 

qual o trabalhador fica boa parte do tempo em pé e parado e por isso acaba desenvolvendo 

varizes na perna. Dessa forma, “não são condições específicas da atividade do balconista, mas 

condições especiais relacionadas a determinado emprego, que, portanto, precisam ser 

demonstradas” (Ibidem, 2014, p. 153, grifos do autor). 

Já as condições insalubres referem-se mais especificamente ao fato do local de 

trabalho não ser adequado para a saúde do trabalhador, sendo um facilitador para o 

desenvolvimento de doenças. Assim como as condições especiais, necessitará da 

demonstração do nexo causal entre a atividade e a doença adquirida (SILVA, 2014). 

Portanto, “tratando-se de doença profissional, o nexo etiológico com o trabalho é 

presumido, salvo prova em contrário feita pela empresa”. Já quanto à doença do trabalho, “em 

                                                           
2
 Art. 20. §2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e 

II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona 

diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. 
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regra, cabe ao trabalhador demonstrar que adquiriu ou desenvolveu a doença por conta do 

serviço que prestava” (CAIRO JÚNIOR, 2014, p. 57).  

Cabe ressaltar que essas regras quanto à demonstração do nexo se referem à 

reponsabilidade acidentária e não à civil. Posteriormente serão analisadas ambas. 

Por fim, Cláudio Brandão resume as diferenças entre acidente típico e doenças 

ocupacionais: 

a) o acidente é caracterizado, em regra, pela subitaneidade e violência, ao passo que 

a doença decorre de um processo que tem certa duração, embora se desencadeie num 

momento certo, gerando a impossibilidade do exercício das atividades pelo 

empregado; 

b) no acidente a causa é externa, enquanto a doença, em geral, apresenta-se 

internamente, num processo silencioso peculiar às moléstias orgânicas do homem; 

c) o acidente pode ser provocado intencionalmente, ao passo que a doença não, 

ainda que seja possível a simulação pelo empregado; 

d) no acidente a causa e o efeito, em geral, são simultâneos, enquanto que na doença 

o mediatismo é a sua característica (BRANDÃO, 2006, apud DALLEGRAVE 

NETO, 2015, p. 103). 

Esses são, portanto, os aspectos que caracterizam e diferenciam o acidente típico e as 

doenças ocupacionais. 

 

3. ACIDENTES DO TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO 

Além dos acidentes mencionados no tópico anterior, é possível que ocorram 

acidentes que não apresentem causalidade direta com a atividade desempenhada pelo 

trabalhador, e por isso são chamados acidentes por equiparação (SILVA, 2014; 

DALLEGRAVE NETO, 2015). 

3.1 ACIDENTE DE TRAJETO OU IN INTINERE 

O acidente in intinere corresponde ao acidente que ocorre fora do estabelecimento da 

empresa. Segundo José Cairo Júnior: 

O acidente de trajeto, também denominado de acidente in intinere, é aquele ocorrido 

fora do estabelecimento da empresa, mas enquanto o empregado percorre o trajeto 

residência-trabalho ou vice-versa, durante o período de descanso ou refeição, ou, 

ainda, quando se encontra executando serviços externos. (CAIRO JÚNIOR, 2014, p. 

59). 
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Assim sendo, o art. 21, inciso IV, da Lei nº 8.213/91 aponta as hipóteses em que se 

configura o acidente in intinere: 

Art. 21. IV. a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da 

empresa; b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar 

prejuízo ou proporcionar proveito; c) em viagem a serviço da empresa, inclusive 

para estudo quando financiada por estar dentro de seus planos para melhor 

capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, 

inclusive veículo de propriedade do segurado; d) no percurso da residência para o 

local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, 

inclusive veículo de propriedade do segurado. 

Como se percebe do disposto acima, a intenção do legislador foi estender a cobertura 

do seguro de acidente de trabalho para abranger as situações em que o trabalhador está fora do 

ambiente de trabalho e do poder de fiscalização do empregador, mas que ainda há alguma 

relação com o trabalho.  

Portanto, caso o trabalhador se encontre em uma das situações descritas pelo art. 21, 

inciso IV, da Lei nº 8.213/91, e sofra um acidente, este será considerado um acidente in 

intinere, e, por isso, terá direito à indenização acidentária. 

3.2 ACIDENTES POR EQUIPARAÇÃO OCORRIDOS NO LOCAL E NO HORÁRIO DE 

TRABALHO 

Como o próprio nome já indica, referem-se às situações ocorridas no trabalho que se 

equiparam a um acidente de trabalho. 

O art. 21 da Lei nº 8.213/91, em seu inciso II, indica quais são as hipóteses 

equiparáveis ao acidente de trabalho: 

Art. 21. II. a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 

companheiro de trabalho; b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 

motivo de disputa relacionada ao trabalho; c) ato de imprudência, de negligência ou 

de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho; d) ato de pessoa privada do 

uso da razão; e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 

decorrentes de força maior. 

Portanto, em tais situações, ocorridas no ambiente de trabalho, o trabalhador terá 

direito à indenização acidentária. 

3.3 DOENÇA PROVENIENTE DE CONTAMINAÇÃO ACIDENTAL DO EMPREGADO 

NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE 
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Outra hipótese de equiparação à acidente do trabalho é a prevista pelo art. 21, III, da 

Lei nº 8.213/91, isto é, a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no 

exercício de sua atividade. 

Trata-se de “contágio, infecção ou doença adquirida pelo empregado de forma 

imprevista, casual, fortuita, durante a execução de suas tarefas, no local de trabalho e durante 

sua jornada” (BRANDÃO, 2006, apud SILVA, 2014, p. 156). Cita-se como exemplo o 

trabalhador que adquire determinada doença contagiosa ao entrar em contato direto com outro 

colega de trabalho doente. 

3.4 ACIDENTE DO TRABALHO POR CONCAUSA 

Haverá situações em que o acidente de trabalho não será a causa única e exclusiva da 

lesão sofrida pelo trabalhador que venha a causar a sua incapacidade laboral. Nessas situações 

ficará então caracterizada a concausa. 

Assim dispõe o art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91: 

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. 

A concausalidade significa então a conjugação de outros fatores extralaborais que 

somados ao acidente de trabalho colaboram para produzir o dano. Quanto à concausa, 

Sebastião Geraldo de Oliveira faz uma ressalva: 

No entanto, a aceitação normativa da etiologia multicausal não dispensa a existência 

de uma causa eficiente, decorrente da atividade laboral, que “haja contribuído 

diretamente” para o acidente do trabalho ou situação equiparável. Em outras 

palavras, a concausa não dispensa a presença da causa de origem ocupacional. Deve-

se verificar se o trabalho atuou como fator contributivo do acidente ou doença 

ocupacional; se atuou como fator desencadeante ou agravante de doenças 

preexistentes ou, ainda, se provocou a precocidade de doenças comuns, mesmo 

daquelas de cunho degenerativo ou inerente a grupo etário. (OLIVEIRA, 2013, p. 

57, grifos do autor). 

Portanto, é necessário que ocorra um acidente de trabalho ao qual se somarão outros 

fatores, que são as concausas. E conforme se percebe a partir da citação acima, a concausa 

pode se manifestar em momentos diferentes, podendo ser preexistentes, simultâneas e 

supervenientes (SILVA, 2014; OLIVEIRA, 2013). 
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A concausa preexistente refere-se aos fatores antecedentes ao acidente. Assim, com a 

eclosão do acidente, a concausa que já existia é despertada ou agravada. É o caso de um 

diabético que sofre um ferimento que para outro trabalhador sadio não representaria risco, 

mas, em função da sua doença preexistente, morre por conta da hemorragia causada (SILVA, 

2014). 

Já a concausa simultânea é “aquela que ocorre paralelamente ao acidente 

propriamente dito e contribui decisivamente para as suas finais consequências” (SILVA, 

2014, p. 187). Um exemplo desse tipo é o trabalhador que está operando uma máquina e 

repentinamente desmaia durante o processo e acaba se lesionando por conta de uma 

ferramenta acidentalmente ativada da máquina. 

Por fim, a concausa superveniente é “toda aquela que dá origem, no decorrer da 

evolução da lesão provocada pelo acidente, a complicações e agravamentos no estado da 

vítima, desde que não resultantes de atos voluntários do próprio acidentado” (SILVA, 2014, 

p. 188). Como exemplo, pode-se citar o pedreiro que sofre um acidente e ao ser levado ao 

hospital morre em razão do tratamento que piora o seu estado de saúde. 

Tendo sido então abordados os principais tipos de acidentes do trabalho, passa-se à 

análise da responsabilidade acidentária. 

 

4. RESPONSABILIDADE ACIDENTÁRIA 

A responsabilidade acidentária ou infortunística trata da responsabilidade do 

empregador perante o trabalhador acidentado conforme às regras estipuladas pelo sistema de 

seguro acidentário.  

Assim, são observados dois tipos de indenização quando ocorrido o acidente do 

trabalho: a indenização infortunística na seara trabalhista, devendo-se observar dentre outras 

leis, a Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da Previdência Social; e a 

indenização civil na Justiça Comum. 

Antigamente havia o entendimento de que não era possível a cumulação das duas 

indenizações, tendo inclusive vedação legal através do art. 31 do Decreto-Lei nº 7036/44. 

Porém, atualmente há a súmula 229 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é 
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possível a obtenção de ambas indenizações, não sendo mais a indenização acidentária um 

obstáculo ao trabalhador que vise obter a reparação de danos na via cível (SILVA, 2014). 

No entanto, é necessário ressaltar que embora tenha sido sumulado o entendimento 

do STF de que a indenização acidentária não excluiria a do direito comum em caso de dolo ou 

culpa grave do empregador, o entendimento atual é de que basta a “culpa leve” tendo em vista 

a consolidação da jurisprudência nesse sentido pelo Superior Tribunal de Justiça
3
. Portanto há 

duas indenizações cabíveis: acidentária e via justiça comum (SILVA, 2014). 

A indenização acidentária será o objeto de estudo nesse capítulo. Trata-se do valor 

retirado de um seguro estatal obrigatório estipulado em favor do trabalhador assim que esse 

assina o contrato de trabalho e passa a se subordinar ao empregador constituindo então a 

relação empregatícia. Esse seguro com natureza de contribuição social é denominado Seguro 

Acidente do Trabalho (SAT) (CAIRO JÚNIOR, 2014). 

Assim, como observa José Cairo Júnior, (2014, p. 69): 

Desse modo, parte da responsabilidade inicial do empregador, em virtude de danos 

causados por acidente do trabalho, é legalmente transferida para um órgão do 

Estado, mais especificamente o Instituto Nacional de Seguridade Social, mediante o 

pagamento de contribuição social complementar, limitando-se, aquela 

responsabilidade, à reparação pecuniária do lucro cessante. 

Importante notar que o autor citado menciona a “reparação pecuniária do lucro 

cessante”. Isso ocorre, pois o legislador, ao conceituar o acidente do trabalho na Lei nº 

8.213/91, o fez pensando na incapacidade laboral consequente do mesmo e não no dano que o 

acidentado realmente sofreu. Em outras palavras, a indenização acidentária visa auxiliar o 

trabalhador quanto ao lucro cessante e não o dano emergente. 

Conforme havia sido mencionado antes nesse trabalho, ao se tratar da conceituação 

de acidente do trabalho, esse conceito é insuficiente quando se pensa em termos de 

indenização.  

                                                           
3 RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. QUEDA DE ANDAIME. NÃO-USO DO CINTO DE 

SEGURANÇA PELO OBREIRO. FALTA DE FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA. CONCORRÊNCIA DE 

CULPAS. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 229-STF. DEPÓSITO JUDICIAL DO QUANTUM 

CORRESPONDENTE À PARTE DO AUTOR MENOR.  

[...] Após a edição da Lei n.º 6.367/76, é admissível o pleito de reparação civil, decorrente de sinistro laboral 

desde então verificado, mediante a ocorrência de simples culpa do empregador, prescindindo-se do dolo ou culpa 

grave. Inexistência de obstáculo ao reconhecimento da concorrência de culpas. Recurso especial conhecido, em 

parte, e parcialmente provido. (STJ, REsp n. 125948/RJ. Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma. Data do 

julgamento: 25.6.2002). Disponível em <www.stj.jus.br> Acesso em: 20.1.2016. 

 

http://www.stj.jus.br/
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Para fins de indenização, segundo o conceito legal apresentado pela Lei 8.213/91, em 

seu art. 19, é necessário se observar dois aspectos em relação ao acidente típico: a lesividade e 

o nexo de causalidade (SILVA, 2014). 

A lesividade, como o próprio nome induz, corresponde à lesão provocada pelo 

acidente. É qualquer lesão que tenha como resultado aquilo que é mencionado na lei citada 

acima, isto é, a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, seja de forma 

temporária ou permanente (SILVA, 2014). 

Percebe-se então que “a responsabilidade acidentária tem como fundamento a 

redução ou eliminação da capacidade laborativa e não o dano em si mesmo, qual seja, a lesão 

corporal ou perturbação funcional” (CAIRO JÚNIOR, 2014). 

Em razão disso, Magano leciona que seria mais adequado a utilização da expressão 

“sinistro” já que no âmbito da palavra “lesão” não se compreende o resultado morte 

(MAGANO, 1976, apud SILVA, 2014, p. 142). 

Por sua vez o autor Cláudio Brandão também faz ressalva quanto à natureza do dano 

ao mencionar a existência do dano moral e estético, pois “o direito de proteção à saúde 

compreende a integridade psicofísica” (BRANDÃO, 2006, apud SILVA, 2014, p. 142).  

Assim, fica evidente a limitação do conceito legal, pois praticamente trata apenas das 

consequências biológicas e fisiológicas advindas da lesão, ignorando-se os demais danos que 

venha a sofrer o trabalhador em sua saúde, e, portanto, não reparando o trabalhador 

integralmente. 

Desde já, fica evidente também que um dos argumentos contrários à objetivação da 

responsabilidade civil do empregador não é cabível, isto é, o argumento de que a indenização 

acidentária proveniente do INSS seria o suficiente para o trabalhador e por isso não haveria 

necessidade de se falar em responsabilidade civil objetiva visto que já existe a 

responsabilidade acidentária que se fundamenta na responsabilidade objetiva.  

Confrontando esse argumento, cita-se um trecho da obra de José Cairo Júnior, (2014, 

p. 71): 

A deformidade física, as disfunções orgânicas e as doenças ocupacionais originam 

dor, sofrimento e constrangimento no trabalhador, além de prejudicar sua estética 

corporal, podendo provocar, na maioria dos casos, sua rejeição pelos demais 

membros da sociedade. 
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A busca de uma indenização que possa compensar o abalo aos supramencionados 

componentes do patrimônio ideal do trabalhador, e que cubra inteiramente seu 

prejuízo financeiro, só pode ser alcançada por meio da ação judicial com base na 

responsabilidade de direito comum, diretamente contra o empregador [...]. 

Por sua vez, Sebastião Geraldo de Oliveira afirma que a atual legislação acidentária 

apresenta uma natureza “eminentemente social de marcante interesse público”, e questiona 

então o fato de ser enquadrada na categoria de seguro, tendo em vista que “garante ao lesado 

apenas um mínimo para subsistência, concedendo prestações periódicas, mas nem de longe 

tem o propósito de assegurar a reparação dos danos sofridos” (2013, p. 139). 

Portanto, a indenização acidentária não é suficiente, pois não considera o dano 

emergente e sim o lucro cessante advindo da incapacidade laboral adquirida no acidente do 

trabalho, sendo que esse valor pago é limitado pelo teto estabelecido pela Lei nº 8.213/91, e 

consequentemente não indeniza integralmente o trabalhador pelo dano sofrido e nem mesmo 

pelo lucro cessante. 

Voltaremos à discussão mais detalhada a respeito da objetivação da responsabilidade 

civil do empregador posteriormente nesse trabalho, após se tratar da responsabilidade 

acidentária. 

Conforme já mencionado antes, o valor indenizatório pago ao empregado é aquele 

decorrente de uma taxa paga pelo empregador mês a mês, isto é, uma contribuição social. A 

contribuição das empresas em favor do INSS forma o fundo do qual são retirados as 

prestações pecuniárias continuadas em favor do acidentado, denominadas de benefícios 

(CAIRO JÚNIOR, 2014). 

Assim, “cabe ao fundo formado pelas contribuições [...] arcar com o pagamento 

devido aos empregados, denominados beneficiários-segurados, que sofrem acidentes do 

trabalho, ou aos seus dependentes, em caso de morte” (CAIRO JÚNIOR, 2014, p. 77). 

Esses benefícios pagos aos acidentados têm como característica a transitoriedade, 

significando, que, a partir do momento em que cessa a incapacidade para o trabalho, cessa a 

percepção do benefício bem como a suspensão do contrato de trabalho, devendo o trabalhador 

retornar ao exercício de sua atividade profissional (CAIRO JÚNIOR, 2014). 

O valor desses benefícios pagos ao trabalhador é também determinado por lei, não 

podendo ultrapassar o teto estabelecido pelo art. 29, inciso II da Lei nº 8.213/91, qual seja: 

estabelece o dispositivo mencionado, a base de cálculo da indenização acidentária será o 
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salário-de-benefício que é obtido pela média aritmética simples dos maiores salários de 

contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. O salário de 

contribuição por sua vez corresponde à “todos os valores pagos pelo empregador com nítida 

natureza salarial, excluindo, por via de consequência, as parcelas indenizatórias, bem como 

aquelas listadas pelo art. 28, §9º, da Lei n. 8.212/1991
4
 e art. 214, §9º, do Decreto n. 

3.048/1999
5
” (CAIRO JÚNIOR, 2014, p. 78). 

Assim sendo, caso o trabalhador tenha a sua capacidade laboral reduzida, terá direito 

ao benefício do auxílio-acidente equivalente a 50% do valor do salário-de-benefício. Já na 

hipótese de houver incapacidade total e permanente para o exercício do trabalho, perceberá o 

benefício da aposentadoria por invalidez e em caso de morte, decorrente do acidente do 

trabalho, o beneficiário dependente fará jus ao benefício da pensão de morte, equivalente a 

100% do salário-de-benefício (CAIRO JÚNIOR, 2014). 

No que tange à responsabilidade foi adotada a responsabilidade objetiva, isto é, não 

se avalia a culpa do agente causador do dano e sim se há nexo causal entre o dano e ato que o 

gerou, cabendo ao empregador provar que não há tal nexo. Portanto, é necessário abordar 

sobre a forma que a verificação desse nexo se dá em sede de responsabilidade infortunística. 

 A avaliação do nexo causal no acidente do trabalho se dá através da constatação do 

Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP). Significa dizer que a identificação do 

nexo causal não se dá mais de forma individual como antigamente, em que o perito deveria 

avaliar cada caso e verificar a relação existente entre a enfermidade e a atividade 

desenvolvida pelo trabalhador (CAIRO JÚNIOR, 2014). 

Agora, o perito deve constatar o elemento epidemiológico, ou seja, deve aferir o grau 

de incidência da doença em determinadas doenças empresariais por intermédio do Código 

Nacional de Atividade Empresarial (CNAE), que é uma relação das atividades empresariais 

no país, e da Classificação Internacional de Doenças (CID), que apresenta uma relação de 

doenças e outros problemas relacionados à saúde (CAIRO JÚNIOR, 2014). 

Assim dispõe o art. 337, §3º do Decreto nº 3.048/99: 

                                                           
4
 O conteúdo desse artigo está disposto na íntegra no anexo ao presente trabalho. 

5
 O conteúdo desse artigo também está descrito em sua totalidade no anexo. 
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Art. 337. §3º. Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando 

se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade 

mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de 

Doenças – CID em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste 

Regulamento. 

Portanto, ao fazer o cruzamento do diagnóstico médico enquadrado como agravo à 

saúde descrito no CID com sua incidência estatística dentro da CNAE, tem-se o nexo 

epidemiológico.  

José Cairo Júnior (2014, p. 85), apresenta um exemplo a respeito do tema: 

Por exemplo, o perito do INSS, ao examinar um trabalhador, diagnostica a presença 

da doença denominada de síndrome do túnel do carpo, cujo CID-10 é G-56.0 e tem 

como agente etiológico ou fator de risco as posições forçadas e gestos repetitivos 

(CID-10 Z.57.8). Se o trabalhador/segurado é empregado de uma empresa que tenha 

o Código Nacional de Atividade Empresarial relacionado com a ocorrência 

frequente da mencionada enfermidade, v.g., CNAE 2063 (fabricação de cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene pessoal), ou CNAE 8121 (limpeza em prédios e 

em domicílios), que estão listados no Anexo II, lista “C”, do RPS, o perito do INSS 

concluirá pela concessão do benefício do auxílio-doença acidentário (B-91), pela 

aplicação do NTEP 
6
. 

Mas, poderá excepcionalmente, o perito afastar a incidência do NTEP quando por 

decisão fundamentada, dispuser de informações circunstanciadas e contemporâneas ao 

exercício da atividade que provem a inexistência do nexo causal entre o agravo e o trabalho 

(CAIRO JÚNIOR, 2014). 

É válido lembrar que “ao lado da definição do nexo técnico previdenciário por meio 

do NTEP, continuam em vigor as regras que determinam a identificação da enfermidade 

como ocupacional quando diagnosticadas doenças laborais pela sua própria natureza” 

(CAIRO JÚNIOR, 2014, p. 85), denominando-se como Nexo Técnico Profissional (NTP) ou 

Nexo Técnico do Trabalho (NTT). 

Porém, mesmo com a implementação do SAT, ainda era necessário algo a mais para 

estimular o empregador a adotar melhores medidas de segurança e prevenção de acidentes do 

trabalho. A fim de atingir esse objetivo foi criado o Fator Acidentário de Prevenção (FAP). 

O FAP afere o desempenho da empresa quanto à ocorrência de acidentes do trabalho 

em relação à respectiva atividade. Foi introduzido através do art. 10 da Lei nº 10.666/03 que 

assim dispõe: 

Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao 

financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em 

                                                           
6
 O termo RPS utilizado pelo autor citado é a abreviação para Regulamento da Previdência Social. 
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razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou 

aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do 

desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em 

conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de freqüência, 

gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho 

Nacional de Previdência Social. 

Como se observa do dispositivo citado acima, trata-se o FAP de um mecanismo de 

flexibilização das alíquotas do SAT pagas pelas empresas, a fim de se estimular um 

comportamento mais comprometido das mesmas com a segurança e a saúde dos trabalhadores 

(CAIRO JÚNIOR, 2014). 

Assim, aquelas que apresentem um grau mais elevado de acidentes poderão pagar até 

100% a mais e as que tenham um grau menor poderão reduzir o valor da alíquota em 50%, tal 

como dispõe o art. 202-A do Regulamento da Previdência Social que incorporou a ideia 

introduzida pelo dispositivo citado acima. 

O FAP é definido pela conjugação de três índices: frequência, gravidade e custo. 

Todos os índices estão expressos nos incisos I a III do §4º do art. 202-A do Decreto nº 

3.048/99
7
.  

A frequência refere-se aos registros de acidentes e doenças do trabalho informados 

ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e de benefícios 

acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que sem 

CAT a eles vinculados. 

O índice de gravidade refere-se a extensão do agravo, e abrange todos os casos de 

auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de 

natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da 

ocorrência. Assim sendo, atribui-se à pensão de morte o peso de 50%; à aposentadoria por 

                                                           
7
 Art. 202-A. §4º Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada 

pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta: I - para o índice de freqüência, os registros 

de acidentes e doenças do trabalho informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho -

 CAT e de benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que sem 

CAT a eles vinculados; II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio-acidente, 

aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos 

diferentes em razão da gravidade da ocorrência, como segue: a) pensão por morte: peso de cinquenta por cento; 

b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por 

cento para cada um; e III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou 

devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma: a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo 

de afastamento do trabalhador, em meses e fração de mês; e b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou 

total, mediante projeção da expectativa de sobrevida do segurado, na data de início do benefício, a partir da tábua 

de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para toda a 

população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. 
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invalidez o peso de 30% e ao auxílio-doença e auxílio-acidente atribui-se a cada um o peso de 

10%. 

Por fim, o índice de custo compreende os valores dos benefícios de natureza 

acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social que serão apurados nos casos de auxílio-

doença, com base no tempo de afastamento do trabalhador, em meses e fração de mês, e, nos 

casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante projeção da expectativa de 

sobrevida do segurado, na data de início do benefício, a partir da tábua de mortalidade 

construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para toda a 

população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos
8
. 

Ainda sobre o FAP, poderá este ser contestado pela empresa, conforme as regras 

estabelecidas pelo art. 202-B do Decreto nº 3.048/99
9
. 

 Esses foram, portanto, os principais elementos e características da responsabilidade 

acidentária, abordados brevemente tendo em vista a limitação do trabalho e o foco do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 A última Tábua Completa de Mortalidade elaborada pelo IBGE pode ser consultada em seu site, sendo que até 

a data de conclusão desse trabalho a última realizada foi referente ao ano de 2013. Disponível em 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2013/pdf/ambos

_pdf.pdf > Acesso em 10 de fev. 2016. 
9
 Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o 

Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do 

Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. § 1
o
  A contestação de que 

trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos 

previdenciários que compõem o cálculo do FAP. § 2
o
  Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de 

Saúde e Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a 

Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo. § 3
o
  O processo 

administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2013/pdf/ambos_pdf.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2013/pdf/ambos_pdf.pdf
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CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NOS ACIDENTES DO 

TRABALHO 

Nos capítulos anteriores foram abordados conceitos e características relacionadas a 

responsabilidade civil de forma genérica e também em relação ao acidente do trabalho, bem 

como a responsabilidade acidentária a que se sujeita o empregador quando da ocorrência do 

acidente do trabalho. Após a análise dos tópicos pertinentes ao tema do presente trabalho, por 

fim, nesse capítulo será tratada a responsabilidade civil do empregador nos acidentes do 

trabalho. 

 

1. A OBJETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NOS 

ACIDENTES DO TRABALHO 

Conforme foi estudado anteriormente, o empregado ao se acidentar terá direito a 

duas indenizações: indenização acidentária e a indenização via justiça comum. A indenização 

acidentária já foi estudada de forma breve no capítulo II e não é o foco do presente trabalho. 

Quanto à responsabilidade civil do empregador, porém, há discussão quanto a sua 

natureza subjetiva. O entendimento jurisprudencial predominante atualmente é de que a 

responsabilidade objetiva é adotada no que tange à indenização paga através do Seguro 

Acidente do Trabalho (SAT) e a subjetiva é adotada quando o trabalhador visa a reparação 

dos danos sofridos em razão do acidente do trabalho em face do empregador, através da 

justiça comum (CAIRO JÚNIOR, 2014; SILVA, 2014). 

Portanto, para se constatar a responsabilidade civil do empregador e 

consequentemente obter a reparação pelos danos sofridos no acidente, é necessário que se 

demonstre a conduta culposa do agente, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros, sendo 

que, conforme já havia sido tratado anteriormente, basta a comprovação de culpa leve do 

empregador, tal como se verifica na jurisprudência dominante
10

 (CAVALIERI FILHO, 2012). 

                                                           
10

 Ver a íntegra no tópico 2 desse capítulo. 
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Esse entendimento, porém, vem sofrendo mudanças. Fazendo uma breve análise 

histórica, percebe-se o quanto tem mudado a ideia de responsabilidade do empregador na 

hipótese de acidente do trabalho.  

No início da Revolução Industrial e durante seu desenvolvimento, dominava a teoria 

da culpa de tal forma que cabia ao trabalhador provar que o dano causado era decorrente de 

ato do empregador sendo qualquer entendimento contrário visto como absurdo. Portanto, os 

trabalhadores que se acidentavam devido às péssimas instalações da fábrica, quase sempre 

ficavam no prejuízo visto que necessitavam provar a culpa do empregador e não tinham 

condições para tal (SILVA, 2014; CAVALIERI FILHO, 2012). 

No entanto, por volta do fim do século XIX, começou a se desenvolver a teoria da 

responsabilidade objetiva, tendo Saleilles e Josserand como principais doutrinadores. Na 

evolução dessa teoria no campo da infortunística, surgiram: a tese da responsabilidade 

contratual, da responsabilidade legal e por fim a teoria do risco profissional (SILVA, 2014). 

A tese da responsabilidade contratual “se baseava no pressuposto de que o contrato 

de trabalho continha cláusula implícita consoante a qual o patrão se obrigava a proteger o 

trabalhador contra todo acidente de trabalho [...]” (SILVA, 2014, p. 268). Essa teoria 

possibilitou a inversão do ônus de prova e, portanto, a presunção de culpa do empregador, 

porém, ainda possibilitava ao empregador provar ter tomado todas as diligências para evitar o 

acidente e ainda se baseava na ideia de culpa (SILVA, 2014). 

Já a teoria da responsabilidade legal foi “fundada na ideia de que o dano causado por 

um objeto deve ser suportado pelo respectivo proprietário sem se cogitar de culpa da sua 

parte” (SILVA, 2014, p. 268). Com isso houve uma evolução no sentido de não mais se 

considerar a culpa como elemento essencial da responsabilidade. Tal ideia foi utilizada na 

seara trabalhista para responsabilizar o empregador pelos danos causados por equipamentos 

industriais (Ibidem, 2014, p. 268). 

Por fim, foi desenvolvida a teoria do risco profissional pela qual o empregador deve 

responder independentemente de culpa, pois assume os riscos da atividade desenvolvida. 

Passa a se discutir então o risco que se expõe alguém e não mais a constatação de culpa do 

empregador pelo dano causado ao trabalhador (SILVA, 2014). Válido lembrar que com o 

desenvolvimento da teoria do risco, surgiram outras modalidades da mesma, as quais já foram 

tratadas no primeiro capítulo desse trabalho. 
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Assim, percebe-se pelo atual entendimento e pela evolução histórica da 

responsabilidade do empregador perante o trabalhador, no que tange ao acidente do trabalho, 

que há uma tendência em cada vez mais se buscar formas de favorecer a reparação do 

trabalhador acidentado.  

Há uma mudança de enfoque, não se priorizando mais a busca da responsabilização 

do sujeito no sentido de se demonstrar a sua culpa, e sim a reparação do dano causado à 

vítima. Por isso, é irrelevante a questão da culpa na responsabilidade objetiva, pois seu fim 

não é a descoberta do culpado e sim a indenização da vítima. O enfoque é a vítima e não o 

agente responsável pelo dano (OLIVEIRA, 2013). 

Portanto, tendo em vista que o empregado está em uma relação de emprego e por 

isso há uma subordinação perante o empregador, que normalmente apresenta melhores 

condições econômicas, a responsabilidade objetiva, que tem como enfoque a vítima, visa 

favorecer o empregado, e, por isso, não exige desse a necessidade de se provar a culpa do 

empregador e sim a demonstração do nexo causal. O empregador que deverá demonstrar que 

ocorre na situação uma das hipóteses de exclusão de responsabilidade, a saber: fato exclusivo 

da vítima, fato de terceiro, ou caso fortuito ou de força maior. 

Porém, ainda há resistência nos tribunais em se adotar a responsabilidade objetiva 

nos casos em que o empregado visa buscar a reparação via justiça comum pelos danos 

oriundos do acidente do trabalho. 

Um dos argumentos é o fato de já haver o seguro obrigatório pago pelo empregador, 

não necessitando assim se discutir a reparação de direito comum. Porém, como já foi tratado 

no capítulo anterior, tal assertiva não é fiel à realidade visto que o valor pago pelo SAT não 

repara efetivamente a vítima do acidente. Além de que, “a indenização previdenciária é 

alimentar, ao passo que a cobrada do empregador tem natureza reparatória” (SILVA, 2014, p. 

273). 

Interessante notar que a criação do SAT trouxe efeitos negativos também. Assim, 

discorre a respeito do tema, José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, (2014, p. 286): 

Se um passo adiante houve a criação do seguro obrigatório e posteriormente com a 

transferência da responsabilidade da indenização ao seguro social, custeado por toda 

a sociedade, isso, de outra banda, levou a que os empregadores passassem a ter um 

relaxamento no seu dever de cuidado para com a saúde e a vida dos trabalhadores, 

fazendo aumentar de novo o número de acidentes laborais. Reagindo contra essa 

situação, a jurisprudência – e posteriormente a lei – passou a distinguir a 
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responsabilidade do Instituto de Previdência da responsabilidade do empregador, 

com a construção da teoria da cumulação da indenização acidentária (da 

infortunística) com a indenização de direito comum, esta a cargo do empregador 

(grifos do autor). 

Portanto, paradoxalmente, com a criação do SAT houve um aumento no número de 

acidentes do trabalho. Assim, o SAT sozinho não é suficiente como medida para mudar o 

comportamento do empregador e nem como auxílio ao trabalhador acidentado. Tanto que 

houve a mudança no entendimento jurisprudencial aceitando-se a cumulação de ambas 

indenizações, vindo a se entender posteriormente que basta a culpa leve do empregador para a 

sua responsabilização. 

Apesar de se notar uma flexibilização, ainda prevalece o entendimento de que a 

responsabilidade civil subjetiva deveria ser a regra e a objetiva a exceção. Trataremos então a 

seguir dos principais pontos dessa discussão. 

Primeiramente, é necessário analisar o parágrafo único do art. 927 do Código Civil 

que assim dispõe:  

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.  

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. 

Esse dispositivo instituiu a responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco. Há 

os que defendam que não seria aplicável nas hipóteses de acidentes do trabalho tendo em vista 

o que dispõe o art. 7º, inciso XXVIII, da CRFB/88: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

Portanto, pelo critério hierárquico, prevaleceria a norma constitucional, que exige a 

constatação de dolo ou culpa, para que se possa obter indenização do empregador 

diretamente. Nesse sentido, afirma Rui Stoco que se a Constituição “estabeleceu, como 

princípio inafastável, a obrigação do empregador indenizar o empregado, com base no Direito 

Comum, ou seja, apenas quando aquele obrar com dolo ou culpa, então não se poderá 

prescindir desse elemento subjetivo, com supedâneo no caput do art. 927, do CC/2002, sendo 

inaplicável o seu parágrafo único” (STOCO, 2013, p. 828). 



42 
 

Por outro lado, pode-se argumentar que o inciso XXVIII do art. 7º da CRFB/88 deve 

ser interpretado em conjunto com o caput do referido artigo. Conforme se verifica do 

dispositivo citado acima, no caput está escrito que “são direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social” (grifos nossos). Assim 

sendo, as hipóteses apresentadas nos incisos do art. 7º, são apenas exemplos, portanto, trata-se 

de rol exemplificativo (OLIVEIRA, 2013). 

Percebe-se então, que a abertura verificada pelo rol exemplificativo, implica que é 

importante estar atento às mudanças da sociedade, e, por isso, não estão limitados os direitos 

do trabalhador aos incisos ali dispostos. Portanto, tendo em vista os princípios da norma mais 

favorável e da dignidade da pessoa humana, que emana do art. 1º, III, da CRFB/88, pode-se 

chegar à conclusão de que é possível a busca da reparação de danos de forma objetiva, já que 

pela forma que está disposta na Constituição, não haverá a efetivação dos seus direitos. 

Importante notar ainda, que, não há incompatibilidade entre o disposto no Código 

Civil e na Constituição, como leciona Sebastião Geraldo de Oliveira: 

A rigor, o preceito realmente consagrado no inciso XXVIII do art. 7º é o de que cabe 

a indenização por reparação civil independentemente dos direitos acidentários. 

Aliás, o art. 121 da Lei n. 8.213/1991 bem captou esse princípio, ao estabelecer: “O 

pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não 

exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem.” Observe-se que foi 

mencionada a responsabilidade civil genericamente, o que permite concluir que 

todas as espécies estão contempladas. Haveria incompatibilidade, se a redação do 

inciso XXVIII tivesse como ênfase a limitação a uma espécie de responsabilidade, 

como, por exemplo, se a redação fosse assim lavrada: Só haverá indenização por 

acidente do trabalho quando o empregador incorrer em dolo ou culpa. Além disso, 

não há dúvida de que a indenização do acidentado, com apoio na teoria da 

responsabilidade objetiva, visa à melhoria da condição social do trabalhador ou do 

ex-trabalhador, como previsto no caput do art. 7º da Constituição da República 

(OLIVEIRA, 2013, p. 121, grifos do autor). 

Cabe ressaltar ainda que “além da abertura do caput do art. 7º, numa interpretação 

sistemática da Constituição Federal, nota-se que o § 2º do seu art. 5º assegura a plenitude dos 

direitos fundamentais quando expressa que os direitos e garantias previstos na Lex Legum não 

excluem outros [...] por ela adotados” (SILVA, 2014, p. 295). Assim sendo, é evidente que 

deve-se adotar uma interpretação sistemática a respeito do tema a fim de se garantir que os 

direitos do trabalhador sejam efetivamente cumpridos, e se promova uma melhoria na sua 

condição social, como invoca a Constituição. 

Portanto, adotando-se tal interpretação a respeito da responsabilidade objetiva, pode-

se vislumbrar outros exemplos no ordenamento jurídico, como o art. 14, § 1º, da Lei nº 
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6.938/81, que determina que o poluidor deverá indenizar ou reparar os danos decorrentes de 

sua atividade, causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da existência de 

culpa; o art. 225, §3º, da CRFB/88, que também trata daqueles que tenham condutas ou 

atividades lesivas ao meio ambiente, impondo aos mesmos a obrigação de indenizar ou 

reparar o dano causado independentemente de culpa; os arts. 734, 735 e 737 do Código Civil 

que tratam da responsabilidade objetiva do transportador; os danos nucleares como previsto 

no art. 21, XXIII, “c”, da CRFB/88; e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe que 

as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros (SILVA, 2014; OLIVEIRA, 

2013). 

Assim sendo, diante de tantos exemplos de aplicação da responsabilidade objetiva no 

ordenamento jurídico brasileiro, José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, afirma o seguinte: 

Toda essa interpretação sistemática conduz à conclusão de que, se em tantas 

hipóteses a responsabilidade é objetiva, se a responsabilidade do empregador pelos 

danos ao patrimônio “trabalhista” do empregado é objetiva, se a responsabilidade do 

Estado é objetiva (art. 37, §6º, da CF/88), outra não pode ser a modalidade quando 

se tratar de dano direto à saúde ou à vida do trabalhador, decorrente de acidente 

típico do trabalho ou de doença ocupacional (SILVA, 2014, p. 298, grifos do autor). 

E por fim, justifica a responsabilização objetiva do empregador tendo em vista o 

conceito de empregador disposto no art. 2º da CLT, que assim dispõe: “considera-se 

empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço” (grifos nossos). O 

próprio conceito de empregador, portanto, já traz a ideia de assunção de riscos inerentes à 

atividade econômica desenvolvida. Assim, conclui o referido autor: 

Ora, se os danos causados ao meio ambiente ensejam responsabilidade objetiva do 

empregador, por que os danos causados diretamente à pessoa do trabalhador, razão 

última do direito protetivo do trabalho, carecem de demonstração de culpa para o 

seu ressarcimento? Finalizando, é de bom senso e conforme os ditames da equidade 

e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que, em caso de acidente do 

trabalho ou doença ocupacional, o empregado tenha de demonstrar apenas o fato, o 

dano e o nexo de causalidade. Não terá de demonstrar culpa na conduta do 

empregador, mas, apenas, que o fato decorreu da prestação de serviços ou ainda por 

ocasião desta (Ibidem, 2014, p. 299, grifos do autor). 

O exemplo dos danos causados ao meio ambiente é interessante, pois o meio 

ambiente de trabalho também está incluso no conceito de meio ambiente, sendo que a própria 

Constituição Federal assim dispõe no art. 200, inciso VIII
11

. Por isso, é contraditório que haja 

                                                           
11

 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: VIII - colaborar na 

proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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uma clara utilização da teoria da responsabilidade objetiva no que tange ao meio ambiente, no 

sentido de se proteger a sua fauna e flora, e, quando se trata de proteger o meio ambiente do 

trabalho, nesse caso, visando proteger a vida e a saúde dos trabalhadores, haja uma resistência 

em se aceitar a aplicação da mesma teoria nessa hipótese. 

Sobre esse ponto, Sebastião Geraldo de Oliveira, faz a seguinte reflexão: 

É curioso constatar que o Direito Ambiental tem mais receptividade na sociedade e 

nos meios jurídicos, quando comparado com a proteção jurídica a saúde do 

trabalhador. O seu prestígio é tamanho que praticamente ninguém defende a sua 

flexibilização, como vem ocorrendo com os direitos trabalhistas. E provável que a 

explicação para essa diversidade de tratamento resida no fato de que o Direito 

Ambiental leva em conta o risco de exclusão do futuro de todos, enquanto o direito à 

saúde ocupacional só compreende a categoria dos trabalhadores. Por outro lado, o 

inconformismo do vizinho, do cidadão ou de qualquer do povo, que luta para 

preservar boas condições ambientais, é de mais fácil manifestação, se comparado 

com o do empregado que luta para manter sua fonte de sobrevivência e qualquer 

reclamação pode atrair o fantasma do desemprego. Em síntese, o Direito Ambiental 

pretende a “salvação” de todos, enquanto o direito à saúde do trabalhador só abrange 

os problemas de alguns (OLIVEIRA, 2013, p. 113). 

Cite-se como exemplo ainda, para apontar a contradição no tratamento da 

responsabilidade objetiva no ordenamento jurídico, o caso de uma empresa que polua o rio 

por conta das suas atividades e por isso acabe gerando doenças para os seus empregados. O 

terceiro com propriedade próxima ao rio irá se beneficiar da responsabilização objetiva 

decorrente dos danos causados ao meio ambiente pelo poluidor, porém os empregados 

precisariam comprovar a culpa do empregador em relação à doença contraída no ambiente de 

trabalho, segundo a lógica atual a respeito do tema (SADY, 2000, apud OLIVEIRA, 2013, p. 

114). 

É estranho que haja essa diferenciação na aplicação da teoria da responsabilidade 

objetiva, tendo em vista que, no fim, a proteção do meio ambiente do trabalho importa na 

“proteção do ambiente e da saúde das populações externas aos estabelecimentos industriais, já 

que um ambiente interno poluído e inseguro expele poluição e insegurança externa” 

(AFONSO DA SILVA, 2004, p. 24). 

Tal controvérsia inclusive gerou a elaboração do enunciado nº 38 durante a 1º 

Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho. Assim dispõe o enunciado:  

Responsabilidade civil. Doenças ocupacionais decorrentes dos danos ao meio 

ambiente do trabalho. Nas doenças ocupacionais decorrentes dos danos ao meio 

ambiente do trabalho, a responsabilidade do empregador é objetiva, interpretação 

sistemática dos artigos 7º, XXVIII, 200, VIII, 225, § 3º, da Constituição Federal e do 

art. 14, § 1s, da Lei n. 6.938/1981. 
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Do enunciado é possível constatar algumas coisas. Primeiro que há o reconhecimento 

da importância da interpretação sistemática visto que foi utilizada para se chegar à referida 

conclusão. Segundo, o reconhecimento do meio ambiente do trabalho como parte do meio 

ambiente de uma forma geral, isto é, reforçou-se o conteúdo expresso no art. 200, VIII, da 

CRFB/88.  

Porém, é questionável o conteúdo do enunciado, afinal, todo acidente do trabalho 

está relacionado ao meio ambiente do trabalho. Não faz sentido a forma como está escrito o 

enunciado, pois todo acidente do trabalho implica em “danos ao meio ambiente do trabalho” 

visto que a proteção do mesmo significa a proteção do trabalhador através da garantia de um 

ambiente seguro e saudável para se trabalhar. 

O meio ambiente do trabalho “é um complexo de bens imóveis e móveis de uma 

empresa e de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos privados e de direitos invioláveis da 

saúde e da integridade física dos trabalhadores que o frequentam” (AFONSO DA SILVA, 

2004, p. 240, grifos nossos). Assim, toda violação ao direito à saúde e a integridade física do 

trabalhador constitui danos ao meio ambiente do trabalho e por isso, cabível a 

responsabilização objetiva da empresa não só nas doenças ocupacionais como nos acidentes 

do trabalho lato sensu. 

Um último ponto a se tratar são as atividades de risco mencionadas no art. 927, 

parágrafo único do Código Civil. Conforme foi tratado no primeiro capítulo a 

responsabilidade objetiva é baseada na teoria do risco. Por isso, o importante ao se questionar 

a reponsabilidade do empregador é se o dever de segurança ao qual está o mesmo obrigado foi 

cumprido. Significa dizer que o empregador tem a obrigação de garantir a segurança do 

trabalhador, e que não a garantindo dá ensejo à reponsabilidade objetiva. (CAVALIERI 

FILHO, 2012; OLIVEIRA, 2013).  

Assim sendo, o dever jurídico violado no caso da responsabilidade objetiva é o 

“dever de segurança que a lei estabelece, implícita ou explicitamente, para quem cria risco 

para outrem” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 155). Porém muitas atividades apresentam 

algum tipo de risco, mínimo que seja, mas apresentam. A questão então é saber qual o alcance 

da palavra risco, isto é, o que poderá ser considerado para efeitos de indenização objetiva. 

Sobre isso foi elaborado o seguinte enunciado na 1ª Jornada de Direito Civil 

elaborada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal em 2002: 
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Enunciado 38 - Art. 927: A responsabilidade fundada no risco da atividade, como 

prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil, 

configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da 

coletividade. 

Percebe-se que foi adotada aqui a teoria do risco criado, isto é, aquele que cria o 

risco deverá se responsabilizar. Assim, considerando o disposto no art. 927, parágrafo único 

do Código Civil, pode-se afirmar que haverá risco quando as atividades expuserem os 

empregados a uma maior probabilidade de sofrer acidentes, comparando-se com a média dos 

demais trabalhadores (OLIVEIRA, 2013). 

Ainda sobre o risco, cabe mencionar o enunciado 448 da 5ª Jornada de Direito Civil: 

Enunciado 448 - Art. 927: A regra do art. 927, parágrafo único, segunda parte, do 

CC aplica-se sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito 

e não essencialmente perigosa, induza, por sua natureza, risco especial e 

diferenciado aos direitos de outrem. São critérios de avaliação desse risco, entre 

outros, a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência. 

Conforme se verifica do disposto acima, a expressão “atividade normalmente 

desenvolvida” é utilizada sem, contudo, apresentar uma definição. Sobre isso comenta Caio 

Mário da Silva Pereira: 

Desde logo exclui-se a ideia de anormalidade do ato danoso, uma vez que o Projeto 

cogita de vincular a obrigação ressarcitória a uma ‘atividade normalmente 

desenvolvida’ pelo causador do dano. Encarada, pois a questão sob esse aspecto, ou 

seja, tendo em vista tratar-se de ato normal, o que se leva em conta, no primeiro 

plano, é que a vítima não necessita de provar se o agente estava ou não estava no 

exercício de sua atividade habitual, ou se procedia dentro dos usos e costumes do 

ambiente social em que opera. Por outro lado, descabe para o causador do dano a 

escusativa de não haver incidido em um comportamento excessivo. A eliminação 

destas qualificações retira, portanto, a doutrina do risco criado de qualquer 

influência da teoria subjetiva (PEREIRA, 2002, apud OLIVEIRA, 2013, p. 134). 

Portanto, a atividade que exponha o empregado a uma maior probabilidade de sofrer 

acidentes não é uma atividade especial ou fora do comum. Basta a atividade rotineira, 

realizada no dia-a-dia do trabalhador, para que se possa exigir a indenização. 

Caberá então ao empregador, que assume os riscos da atividade desenvolvida, provar 

que cumpriu com o dever jurídico de garantir a segurança do empregado, isto é, que 

proporcionou um ambiente de trabalho saudável e seguro, e que o dano sofrido pelo 

empregado é decorrente de uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade civil, caso o 

contrário, será responsabilizado. 
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No tópico seguinte serão analisados alguns julgados sobre a responsabilidade civil do 

empregador nos acidentes do trabalho a fim de se verificar o entendimento jurisprudencial a 

respeito do tema, bem como sua evolução. 

 

2. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

EMPREGADOR NOS ACIDENTES DO TRABALHO 

Após ter tratado dos pontos principais que sustentam a responsabilização objetiva do 

empregador nos acidentes do trabalho, a seguir apresentaremos algumas ementas de julgados 

que tratam do tema do presente trabalho. 

Conforme já foi tratado anteriormente, a responsabilidade civil evoluiu ao longo da 

história, tendo inicialmente como entendimento inabalável a responsabilidade civil do 

empregador baseada na ideia de culpa. Hoje o entendimento nacional majoritário é o de que é 

necessária a demonstração de culpa quanto a reparação de direito comum. Porém, houve 

evolução no sentido de admitir apenas a culpa leve, a fim de favorecer o trabalhador na 

persecução da responsabilidade do empregador e com isso obter a reparação dos danos 

sofridos. 

As ementas a seguir são de julgados do Superior Tribunal de Justiça no período de 

1990 a 2000 e demonstram a flexibilização da responsabilidade subjetiva com fundamento na 

criação da legislação acidentária, passando a existir então a indenização acidentária e a de 

direito comum: 

- ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. - NO TEMA SOB ENFOQUE, 

HA QUE DISTINGUIR A INDENIZAÇÃO ORIUNDA DA INFORTUNISTICA E 

A INDENIZAÇÃO FUNDADA NA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DIREITO 

COMUM. PARA FAZER JUS A ESTA, E NECESSARIO QUE SE PROVE A 

CULPA DO EMPREGADOR. - INCONFORMAÇÃO DERRADEIRA QUE 

DEMANDA O REEXAME DA PROVA DESSE ELEMENTO SUBJETIVO, AO 

QUAL NÃO TEM ACESSO O RECURSO ESPECIAL. - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (REsp 39.833/MG, Rel. MIN. ANTÔNIO TORREÃO BRAZ, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/06/1994, DJ 22/08/1994, p. 21266) 

CIVIL. RESPONSABILIDADE. ACIDENTE NO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. 

RESPONDE POR DANOS OCASIONAIS EM VIRTUDE DE ACIDENTE DO 

TRABALHO, INDEPENDENTEMENTE DA INDENIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

ACIDENTARIA, O EMPREGADOR A QUEM SE RECONHECE CULPA. (REsp 

28.771/SP, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, QUARTA TURMA, julgado em 

22/03/1994, DJ 25/04/1994, p. 9257) 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente no trabalho. É contrária à lei e aos 

precedentes a decisão que condiciona a responsabilidade da empregadora pelo 
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acidente no trabalho à existência de dolo ou culpa grave. Precedentes. Recurso 

conhecido para ser julgada procedente em parte a ação de indenização. (REsp 

202.073/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/11/1999, DJ 07/02/2000, p. 166) 

Indenização. Acidente de trabalho. Constituição de capital. I - Esse Tribunal 

assentou entendimento de que, com a edição da Lei 6.367/76, houve a integração do 

seguro de acidentes do trabalho no sistema da Previdência Social. Assim, não há 

necessidade de provar-se dolo ou culpa grave, sendo suficiente para caracterizar a 

responsabilidade do empregador culpa, ainda que leve. I -Inexistindo notícia de que 

a empresa seja instável economicamente ou insolvente, aceita-se que a constituição 

de capital seja substituída por caução fideijussória. (REsp 226.325/SP, Rel. Ministro 

EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/1999, DJ 

17/12/1999, p. 362) 

Desde então, manteve-se esse entendimento. A regra seria a responsabilidade 

subjetiva, sendo necessário ao menos provar a culpa leve do empregador e, a exceção, seria a 

responsabilidade objetiva, que seria aplicável somente em casos específicos, em que o 

trabalhador estaria submetido à um risco anormal, excepcional. 

A seguir estão dispostas algumas ementas mais recentes de julgados do Tribunal 

Superior do Trabalho, que demonstram posicionamento a favor da responsabilidade subjetiva: 

RECURSO DE REVISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA (violação ao artigo 5º da 

Medida Provisória nº 246/05). Não se conhece de recurso de revista fundamentado 

no artigo 896, "c", da CLT, quanto a recorrente alega apenas violação a artigo de 

medida provisória. Recurso de revista não conhecido. ACIDENTE DE TRABALHO 

- RESPONSABILIDADE DO CIVIL DO EMPREGADOR - INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E ESTÉTICO - COMPROVAÇÃO (violação aos artigos 5º, II, 7º, 

XXVIII da CF; 157, 818 e 832 da CLT; 131 e 333, I, do CPC, e divergência 

jurisprudencial). O artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal e o artigo 186 

do Código Civil Brasileiro dispõem quanto à responsabilidade civil do empregador 

por danos materiais e morais que possam resultar de acidente do trabalho sofrido por 

seu empregado ou de doença profissional de que foi acometido, quando concorrer 

com dolo ou culpa para a sua ocorrência, restando consagrada a teoria da 

responsabilidade subjetiva do empregador, segundo a qual se faz imprescindível a 

demonstração da culpa, como requisito para a responsabilização. A obrigação de 

indenizar os danos morais e/ou materiais causados por acidente do trabalho ou 

doenças do trabalho a ele equiparadas surge para o empregador quando presentes os 

pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano causado ao empregado, 

o ato culposo ou doloso praticado pelo empregador e o nexo causal da ocorrência 

com o trabalho e culpa do empregador. Desse modo, a indenização devida pelo 

empregador em casos de acidente de trabalho ou doença profissional pressupõe 

sempre a sua conduta dolosa ou culposa por violação de dever imposto por lei ou 

descumprimento de um dever genérico ou um dever jurídico ou obrigação 

socialmente exigível e esperada, fundando-se a responsabilidade no artigo 927 do 

Código Civil. Da leitura acurada do acórdão regional, verifica-se que o dano 

causado ao empregado, o ato culposo praticado pela reclamada, o nexo causal da 

ocorrência com o trabalho e culpa da empregadora ficaram demonstrados no caso. 

Recurso de revista não conhecido [...]. (RR - 305800-31.2007.5.09.0513, Relator 

Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 17/06/2015, 2ª Turma, 

Data de Publicação: DEJT 26/06/2015) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DOENÇA 

OCUPACIONAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA À DISPOSITIVO LEGAL E CONSTITUCIONAL. 1. Tendo, o Regional, 



49 
 

com apoio na prova produzida, concluído que a doença da reclamante é de origem 

ocupacional, somente com o reexame do conjunto fático-probatório seria possível 

infirmar as suas razões de decidir, situação vedada pela Súmula 126 do TST. 2. Ao 

deferir indenização por dano material, na forma de pensão mensal, bem assim, por 

dano moral, o acórdão está de acordo com o disposto nos incisos V e X, do artigo 5º 

e no inciso XXVIII, do art. 7º, da CF, que estabelecem a obrigatoriedade de 

reparação dos danos causados, já que presente a culpa do empregador no 

desenvolvimento da doença do autor. 3. Ainda, segundo a atual, notória e iterativa 

jurisprudência do TST, na hipótese de acidente de trabalho ou doença ocupacional, o 

dano moral caracteriza-se in re ipsa, derivando do próprio fato lesivo, bastando, 

portanto, para o seu deferimento, a prova da ofensa e do nexo causal. 4. Agravo de 

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (AIRR - 202600-

48.2009.5.07.0010 , Relatora Desembargadora Convocada: Sueli Gil El Rafihi, Data 

de Julgamento: 05/11/2014, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/11/2014) 

Porém, há acórdãos em favor da responsabilidade objetiva da forma que é sugerida 

no presente trabalho. A ementa abaixo de um julgado do STJ bem utiliza como fundamentos o 

conceito de empregador apresentado no art. 2º da CLT, como também a ideia de que o caput 

do art. 7º da CRFB/88 possibilita o reconhecimento de outros direitos do trabalhador a fim de 

se garantir a melhoria na sua condição social. Assim está disposta: 

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO EMPREGADOR. ROUBO EM ÔNIBUS. MORTE DE COBRADOR. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR (CLT, art. 2º). JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso 

dos autos, a morte do empregado ocorreu na vigência do Código Civil de 1916, que 

previa a responsabilidade civil subjetiva, relacionada à culpa do agente. 2. Por outro 

lado, o art. 7º da Constituição Federal, como consta de seu caput, constitui tipo 

aberto, resguardando os direitos mínimos do trabalhador, mas autorizando, ao 

mesmo tempo, o reconhecimento de outros direitos que visem à melhoria de sua 

condição social. Sob essa perspectiva, nas hipóteses em que a atividade empresarial 

expõe o obreiro a risco exacerbado, impondo-lhe um ônus maior que aos demais 

trabalhadores, a jurisprudência trabalhista vem reconhecendo a responsabilidade do 

empregador não sob o enfoque do dolo e da culpa, mas com base no risco da 

atividade econômica. 3. Estando a integridade física do empregado exposta a 

maiores riscos em prol da obtenção de lucro para a sociedade empresária 

empregadora, deve esta arcar com os riscos dessa maior exposição, nos termos do 

art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, respondendo objetivamente pelos 

danos sofridos pelo operário, passando o fato de terceiro a se caracterizar como 

fortuito interno. Precedentes do eg. Tribunal Superior do Trabalho - TST.4. Recurso 

especial a que se nega provimento. (REsp 1083023/MG, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/03/2015, DJe 08/05/2015) (grifos nossos). 

No próximo julgado constata-se a aplicação da teoria do risco criado, que conforme 

já foi analisado anteriormente, seria a teoria mais adequada ao disposto no art. 927, parágrafo 

único do Código Civil. Verifica-se abaixo o caso de um vigilante que ao exercer a sua 

atividade normalmente já se encontra em uma situação de risco: 

RECURSO DE REVISTA - DANOS MORAIS - VIGILANTE - TEORIA DO 

RISCO DA ATIVIDADE - ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO 

CIVIL 1. De acordo com a teoria do risco, é responsável aquele que dele se 

beneficia ou o cria, pela natureza de sua atividade. Este, o teor do artigo 927, 
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parágrafo único, do Código Civil: "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 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". 2. Entre os riscos 

inerentes à atividade de vigilante, está o de entrar em confronto com outras pessoas 

na adequada prestação do serviço, objetivando garantir a segurança do patrimônio 

patronal. 3. Assim, o empregador deve ser responsabilizado pelos prejuízos 

causados ao empregado que exerce a função de vigilante, não podendo este arcar 

com os prejuízos à sua integridade física e moral decorrentes do exercício das 

atividades contratualmente fixadas. Recurso de Revista conhecido e provido. (E-RR 

- 153800-56.2006.5.12.0009 , Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 

Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/10/2008) 

Já na ementa seguinte, também proveniente do TST, além de se utilizar da 

argumentação a respeito do caput do art. 7º da CRFB/88, é apontada a responsabilidade 

objetiva utilizada no Código de Defesa do Consumidor perante o fornecedor do produto ou 

serviço e que, assim como no exemplo abordado nesse trabalho anteriormente sobre meio 

ambiente, há contradição ao se responsabilizar a figura do empregador e do fornecedor. O 

Ministro, por fim, conclui afirmando aquilo que já foi argumentado nesse trabalho, que a 

reparação da vítima é mais importante do que a persecução de um indivíduo culpado pelo 

dano. Segue abaixo a ementa em questão: 

RECURSO DE REVISTA - DANO MORAL - ACIDENTE DE TRABALHO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR - ART. 927, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - CONCEITO DE ATIVIDADE 

HABITUALMENTE DESENVOLVIDA - DIREITO DO CONSUMIDOR - 

DIREITO DO TRABALHO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL SOLIDARISTA - 

INCIDÊNCIA. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo ordenamento 

jurídico é um dos reflexos da preocupação do legislador com a tutela dos direitos 

pertencentes àqueles que não podem negociar, em condições de igualdade, os seus 

interesses com a outra parte da relação contratual. Nesse passo, o Código Civil, em 

seu art. 927, parágrafo único, estabelece que será objetiva a responsabilidade 

daquele que, em face do desenvolvimento normal de sua atividade, puder causar 

dano a outrem. Atividade, no sentido utilizado pela norma, deve ser entendida como 

a conduta habitualmente desempenhada, de maneira comercial ou empresarial, para 

a realização dos fins econômicos visados pelo autor do dano. Entretanto, dado o 

caráter excepcional de que se reveste a responsabilidade objetiva em nosso 

ordenamento jurídico (já que a regra é a de que somente haverá a imputação de 

conduta lesiva a alguém se provada a sua atuação culposa), somente nos casos em 

que os produtos e serviços fornecidos pelo causador do dano apresentarem perigo 

anormal e imprevisível ao sujeito que deles se utiliza haverá espaço para a 

incidência do citado diploma legal. Ressalte-se, ainda, que o Código Civil, por força 

dos arts. 8º, parágrafo único, da CLT e 7º do CDC ostenta a condição de norma geral 

em termos de responsabilidade civil, motivo pelo qual a sua aplicação aos demais 

ramos do direito depende da inexistência de legislação específica sobre o assunto, 

assim como de sua compatibilidade com os princípios inerentes à parcela do direito 

a que se visa a inserção da aludida regra geral. No direito do consumidor, a 

responsabilidade do fornecedor pelos defeitos dos produtos e serviços despejados no 

mercado é objetiva, independentemente da atividade por ele normalmente 

desenvolvida apresentar risco a direito de outrem. Assim, desnecessária a aplicação 

da norma civil às relações de consumo, dado o caráter mais benéfico desta. No 

direito do trabalho, entretanto, o art. 7º, XXVIII, determina, tão somente, que o 

empregador responderá pelos danos morais e materiais causados aos seus 
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empregados, desde que comprovada a culpa daquele que suporta os riscos da 

atividade produtiva. A Constituição Federal, como se percebe, não faz menção à 

possibilidade de se responsabilizar objetivamente o empregador pelos aludidos 

danos. Apesar disso, tendo em vista o disposto no caput do aludido dispositivo 

constitucional e o princípio da norma mais benéfica, a outra conclusão não se pode 

chegar, senão a de que não se vedou a criação de um sistema de responsabilidade 

mais favorável ao empregado, ainda que fora da legislação especificamente 

destinada a reger as relações laborais, mormente se considerarmos que o trabalhador, 

premido pela necessidade de auferir meios para a sua sobrevivência, apresenta-se, 

em relação ao seu empregador, na posição mais desigual dentre aquelas que se pode 

conceber nas interações humanas. Dessa forma, a fim de evitar o paradoxo de se 

responsabilizar o mesmo indivíduo (ora na condição de empregador, ora na condição 

de fornecedor) de forma diversa (objetiva ou subjetivamente) em face do mesmo 

evento danoso, somente pelo fato das suas conseqüências terem atingidos vítimas 

em diferentes estágios da atividade produtiva, necessária se faz a aplicação do art. 

927, parágrafo único, do Código Civil ao direito do trabalho, desde que, no 

momento do acidente, o empregado esteja inserido na atividade empresarialmente 

desenvolvida pelo seu empregador. A adoção de tal entendimento confere plena 

eficácia ao princípio constitucional solidarista, segundo o qual a reparação da vítima 

afigura-se mais importante do que a individualização de um culpado pelo evento 

danoso. Na hipótese dos autos, restam presentes os elementos necessários à 

incidência do dispositivo civilista, motivo pelo qual merece acolhida a pretensão 

esposada pelo obreiro em sua petição inicial. Recurso de revista conhecido e 

provido. (RR - 94600-70.2006.5.12.0025 , Redator Ministro: Luiz Philippe Vieira de 

Mello Filho, Data de Julgamento: 17/12/2008, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

20/02/2009) (grifos nossos). 

Portanto, pautando-se em princípios como o da norma mais favorável e o da 

igualdade, e adotando-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, chega-se à 

conclusão de que é necessária a adoção da responsabilidade objetiva não apenas como 

exceção, mas como regra em relação aos acidentes do trabalho tendo em vista a desigualdade 

entre as partes, bem como a hipossuficiência econômica do obreiro.  

É necessário que se adote tal entendimento a fim de se garantir uma segurança 

jurídica ao empregado e assim estimular o mesmo a defender seus direitos. O enfoque aqui é a 

vítima, devendo-se buscar primeiro a sua reparação. Mais importante do que se determinar um 

culpado, é a reparação da vítima de modo rápido e efetivo, concretizando-se o princípio de 

acesso à justiça. 

Dessa forma, torna o processo mais prático e acessível ao trabalhador já que caberá 

ao empregador provar que há uma das excludentes de responsabilidade, e equilibra-se a 

relação jurídica já que o empregador tem melhores condições para obter provas em relação ao 

empregado. 
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CONCLUSÃO 

 

É perceptível que a exigência de demonstração de culpa do empregador para que se 

possa exigir a reparação dos danos sofridos se caracteriza como uma obrigação excessiva para 

o trabalhador. Isso porque o empregado está em uma relação de subordinação perante o 

empregador, característica de uma relação empregatícia, e também é normalmente 

hipossuficiente. Portanto, o empregador na grande maioria dos casos está em posição 

vantajosa durante o processo judicial. 

Por tais razões, como fora tratado anteriormente nesse trabalho, ocorreu uma 

evolução ao longo da história, fazendo com que não prevalecesse totalmente a teoria da 

responsabilidade subjetiva, sendo então criada a responsabilidade objetiva com fundamento 

na teoria do risco, isto é, não se exigiria a comprovação de culpa por parte do agente causador 

do dano, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido 

pela vítima. 

Porém, mesmo notando-se a necessidade de facilitar ao trabalhador a comprovação 

da responsabilidade do empregador para que pudesse efetivamente ser indenizado pelos danos 

sofridos, essa evolução não foi tão efetiva quanto poderia ser para facilitar o acesso à 

indenização. 

Foi adotada no Brasil a responsabilidade subjetiva como regra e a responsabilidade 

objetiva como exceção, sendo essa somente aplicada quando da atividade decorrer risco 

excepcional, próprio de atividade com elevado grau de risco. E quanto ao conceito de risco, a 

teoria mais adotada foi a do risco criado, isto é, aquele que cria o risco deve reparar o dano 

causado. 

Entretanto, entendemos que a noção de risco deve ser mais abrangente. Toda 

atividade que expuser o empregado a uma maior probabilidade de sofrer acidentes, 

comparando-se com a média dos demais trabalhadores, deve ser considerada. O legislador ao 

tratar da responsabilidade objetiva no art. 927, parágrafo único do Código Civil, usa a 

expressão “atividade normalmente desenvolvida”, o que significa que se trata de atividade 

habitual, exercida pelo trabalhador de forma rotineira, e, portanto, afirmar que a 

responsabilidade objetiva só se aplica em situações de risco excepcional seria muito limitado. 



53 
 

Outro ponto é a coexistência da responsabilidade acidentária junto a responsabilidade 

civil. Seria aquela, decorrente do sistema de seguro acidente do trabalho, elaborada para 

auxiliar o trabalhador vítima de acidente do trabalho que venha a sofrer lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho, segundo consta na lei nº 8.213/91.  

Conforme se percebe do conceito de acidente do trabalho adotado na lei da 

Previdência Social, o seu enfoque é o resultado advindo do acidente e, portanto, acaba 

restringindo a sua abrangência até porque trata-se apenas de pequeno auxílio ao trabalhador, 

não apresentando assim natureza reparatória a sua indenização, e sim alimentícia. 

Portanto, a indenização acidentária não é suficiente visto que apenas fornece leve 

auxílio financeiro ao trabalhador enquanto está incapacitado para o exercício de sua profissão. 

Para que haja a efetiva reparação do dano causado, será necessário o ajuizamento de ação pela 

justiça comum e, por conseguinte, é irrelevante o argumento de que por já ocorrer a aplicação 

da teoria da responsabilidade objetiva em relação à indenização acidentária não seria 

necessário a sua aplicação em relação a de direito comum, pois, mais uma vez, o valor pago 

não é suficiente como reparação e nem tem a natureza de indenização. 

Além dessas considerações, há ainda outro ponto de discussão que é o fato da 

Constituição Federal dispor de forma expressa no art. 7º, XXVIII, a necessidade de se 

demonstrar a culpa ou dolo do empregador no que tange às indenizações que não sejam 

decorrentes do seguro acidente do trabalho. 

Conforme já foi abordado nesse trabalho, o entendimento jurisprudencial é o de que 

basta culpa leve nesse caso, porém, ainda sim continua a necessidade de se demonstrar algum 

elemento de culpa. 

Diante disso, houve desenvolvimento doutrinário apontando no sentido de que é 

possível aplicar a responsabilidade civil objetiva mesmo que o referido dispositivo expressa 

claramente a exigência de culpa por parte do empregador. Isso ocorre porque o caput do art. 

7º dispõe que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social”. 

Conclui-se então que a norma está aberta a outras interpretações a fim de permitir 

uma adaptação da lei para com a sociedade e assim atender as suas necessidades. Sendo 
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possível então, através de uma interpretação sistemática, buscar exemplos no ordenamento 

jurídico da aplicação da teoria da responsabilidade jurídica, como procuramos demonstrar no 

primeiro tópico do capítulo 3. 

É o caso da responsabilidade objetiva aplicada ao poluidor do meio ambiente. 

Conforme estabelece o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, o poluidor deverá indenizar ou reparar 

os danos decorrentes de sua atividade, causados ao meio ambiente e a terceiros, 

independentemente da existência de culpa.  

E tratando-se do conceito de meio ambiente, este integra também o meio ambiente 

do trabalho e não apenas a fauna e a flora, como pode-se verificar do disposto no art. 200, 

VIII, da CRFB/88 que ao tratar das atribuições do sistema único de saúde, estabelece que o 

mesmo deverá colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

Assim, a Constituição expressa que de fato o meio ambiente do trabalho é uma espécie do 

conceito de meio ambiente lato sensu. 

Isto posto, tendo em vista a interpretação sistemática e que há aceitação clara da 

aplicação da responsabilidade objetiva para proteger o meio ambiente no sentido de se 

resguardar a fauna e flora, o mesmo poderia ser feito em relação ao meio ambiente do 

trabalho, sendo que nesse caso o objetivo seria proteger a saúde do trabalhador garantido ao 

mesmo que tenha condições de exercer sua profissão de forma plena e saudável. 

Portanto, considerando-se a grande quantidade de acidentes do trabalho que ocorrem 

no Brasil e a realidade do trabalhador que deve lidar com ambientes de trabalho inseguros e 

insalubres muitas das vezes, o melhor seria adotar uma interpretação mais abrangente, 

fundamentada por princípios como o da norma mais favorável, da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade, a fim de se permitir que o trabalhador ao menos esteja em igualdade 

perante o empregador durante o processo, e, assim, ter maiores chances de conseguir obter a 

reparação do dano causado. 

Quanto ao prejuízo sustentado pelo empregador por conta do processo judicial 

oriundo dos acidentes do trabalho, esse não será maior do que o do trabalhador acidentado 

que depende daquele emprego para a sua sobrevivência e de sua família. O empregador tem 

mais condições de se manter financeiramente durante um processo, bem como tem mais 

facilidade para provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, ao 

contrário do empregado quanto a provar a culpa do patrão. 
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Por isso, é necessária a adoção de um ponto de vista diferente sobre o tema, dando-se 

enfoque à vítima e não à persecução da culpa do empregador. O mais urgente é a reparação do 

dano, e não o questionamento a respeito de quem foi a culpa. Essa discussão pode ser 

resolvida depois, pois como já fora afirmado anteriormente, o prejuízo que o empregador 

sofre com o processo não é tão grave quanto o resultado de muitos dos acidentes do trabalho.  

Portanto, ampliar-se a aplicabilidade da responsabilidade objetiva, deixando de ser 

apenas uma exceção, favorece não apenas o trabalhador como serve de estímulo aos 

empregadores a serem mais exigentes e cuidadosos quanto às medidas referentes a segurança 

do trabalhador pois será melhor investir na segurança e salubridade do meio ambiente do 

trabalho do que lidar com um processo litigioso. 
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ANEXO 

 

- Art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91: 

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a 

totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os 

adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à 

disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou 

acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; 

II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do 

valor da remuneração; 

III - a parcela in natura recebida de acordo com programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976; 

IV - as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o 

valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do 

Trabalho; 

V - as importâncias recebidas a título de: 

a) indenização compensatória de quarenta por cento do montante depositado no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, como proteção à relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto 

no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

b) indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço; 

c) indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, conforme 

estabelecido no art. 479 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

d) indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do contrato, conforme disposto 

no art. 14 da Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973; 

e) incentivo à demissão; 
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f) aviso prévio indenizado; (Revogado pelo Decreto nº 6.727, de 2009) 

g) indenização por dispensa sem justa causa no período de trinta dias que antecede a correção salarial a que se 

refere o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984; 

h) indenizações previstas nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

i) abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei; 

l) licença-prêmio indenizada; e 

m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei; 

VI - a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria; 

VII - a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de 

trabalho do empregado, na forma do art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

VIII - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento da remuneração mensal do 

empregado; 

IX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos 

termos da Lei nº 6.494, de 1977; 

X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com 

lei específica; 

XI - o abono do Programa de Integração Social/Programa de Assistência ao Servidor Público; 

XII - os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado 

contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por 

força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego; 

XIII - a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença desde que este 

direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa; 

XIV - as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira de que trata o art. 36 da Lei 

nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965; 
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XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência 

complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, 

observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou com ela 

conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas 

médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes 

da empresa; 

XVII - o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e 

utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços; 

XVIII - o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas; 

XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.394, de 

1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela 

empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes 

tenham acesso ao mesmo; 

XX - a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até dezesseis anos de 

idade, nos termos da legislação específica; (Revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 

XXI - os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; e 

XXII - o valor da multa paga ao empregado em decorrência da mora no pagamento das parcelas constantes do 

instrumento de rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto no § 8º do art. 477 da Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

XXIII - o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 

seis anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas; 

XXIV - o reembolso babá, limitado ao menor salário-de-contribuição mensal e condicionado à comprovação do 

registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social da empregada, do pagamento da remuneração e do 

recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o 

limite máximo de seis anos de idade da criança; e 

XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em 

grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus 

empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9
o
 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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- Art. 214, § 9º do Decreto n. 3.048/99: 

Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: 

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: 

I - os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, ressalvado o disposto no § 2º; 

II - a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro 

de 1973; 

III - a parcela in natura recebida de acordo com programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976; 

IV - as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o 

valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do 

Trabalho; 

V - as importâncias recebidas a título de: 

a) indenização compensatória de quarenta por cento do montante depositado no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, como proteção à relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto 

no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

b) indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço; 

c) indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, conforme 

estabelecido no art. 479 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

d) indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do contrato, conforme disposto 

no art. 14 da Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973; 

e) incentivo à demissão; 

g) indenização por dispensa sem justa causa no período de trinta dias que antecede a correção salarial a que se 

refere o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984; 

h) indenizações previstas nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

i) abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei; 

l) licença-prêmio indenizada; e 
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m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei; 

VI - a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria; 

VII - a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de 

trabalho do empregado, na forma do art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

VIII - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento da remuneração mensal do 

empregado; 

IX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos 

termos da Lei nº 6.494, de 1977; 

X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com 

lei específica; 

XI - o abono do Programa de Integração Social/Programa de Assistência ao Servidor Público; 

XII - os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado 

contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por 

força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego; 

XIII - a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença desde que este 

direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa; 

XIV - as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira de que trata o art. 36 da Lei 

nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965; 

XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência 

complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, 

observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho; 

XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou com ela 

conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas 

médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes 

da empresa; 

XVII - o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e 

utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços; 

XVIII - o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas; 
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XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.394, de 

1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela 

empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes 

tenham acesso ao mesmo; 

XX - a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até dezesseis anos de 

idade, nos termos da legislação específica; (Revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 

XXI - os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; e 

XXII - o valor da multa paga ao empregado em decorrência da mora no pagamento das parcelas constantes do 

instrumento de rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto no § 8º do art. 477 da Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

XXIII - o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 

seis anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas;  

XXIV - o reembolso babá, limitado ao menor salário-de-contribuição mensal e condicionado à comprovação do 

registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social da empregada, do pagamento da remuneração e do 

recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o 

limite máximo de seis anos de idade da criança; e 

XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em 

grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus 

empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9
o
 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

 

 


