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RESUMO 

 

 

O contrato de trabalho tem o seu conteúdo mínimo formado por cláusulas 
obrigatórias legais que, dentre outras determinações, impõem ao empregador 
zelar pela incolumidade psicofisiológica dos seus empregados. Vista sob esta 
ótica percebe-se que, em caso de dano sofrido pelo empregado, vítima de 
acidente do trabalho, a responsabilidade tem nítida natureza contratual, 
posto que decorrente de um inadimplemento contratual. A questão social 
impulsionou o surgimento de uma denominada “responsabilidade 
acidentária”, de natureza objetiva, transferida por imposição legal ao próprio 
Estado, que mediante contribuições periódicas do empregador, ficaria 
responsável pelo pagamento das indenizações devidas em caso de acidente 
do trabalho. Ocorre, porém, que a referida indenização acidentária não 
cobre, integralmente, o dano sofrido pelo operário e por esta razão encontra-
se o mesmo autorizado a ingressar em juízo para pleitear o complemento 
indenizatório desde que tenha agido o empregador com culpa ou dolo. A 
principal conseqüência do reconhecimento da natureza contratual da 
responsabilidade civil do empregador, negada pela maioria daqueles que se 
dedicam ao estudo da matéria, é a questão do ônus da prova da culpa, que 
passa a ser deste último, livrando o empregado, hipossuficiente na relação 
empregatícia, do grave encargo processual que lhe cabia e que, na maioria 
dos casos, lhe privava da indenização necessária para reparar os prejuízos 
sofridos com o acidente do trabalho.  

 
 

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil; Responsabilidade acidentária; 
Acidente do trabalho. 

 

 

 

 

 

 



 7

ABSTRACT 

 

 

The labor contract has its minimum content built by obligatory statements 
which, within some other determinations, imposes to the employer the 
caretaking of his staff’s psychophysiological health. Seen under this point of 
view, we can realize that, in case of damage suffered by the worker, a labor’s 
accident victim, the responsability has na obvious contractual nature, which 
comes from the contract’s  breaking. The social claims have pushed a 
development of a kind of responsability called “accidentary”, with an 
objective nature, transfered, by a legal imposition, to the State itself, which, 
through periodical contributions from the employer, would be responsable 
for the indenizations’ payments, required in case of labor’s accident. What 
really happens, although, is that the indenization above refered doens’t cover 
the entire damage suffered by the worker, and exactly by this reason he’s 
authorized to ask for a judicial pronunciation about the complement of that 
coverage, since the employer can be blamed for the incident´s ocurrency. The 
main consequence from the recognition of the employer´s civil 
responsability’s contractual nature, denied by most of those who dedicates 
themselves to this subject’s study, is the problem to stablish to whom 
belongs the duty of proving the guilt, which, recently started to come to the 
employer, freing the worker- being this last the weaker in the labor’s 
relationship- from this heavy  processual duty that, in the most of the cases, 
occured to take away the necessary amount to recover the injuries itself, 
suffered due to the labor’s accident. 

 
 
 

 
Keywords: Civil responsability’s; Accidentary responsability’s; Labor’s 
accident. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem por escopo aprofundar o estudo sobre a 

responsabilidade civil do empregador derivada do acidente do trabalho e a 

questão da competência jurisdicional para julgar essa espécie de litígio. 

Para atingir esses objetivos, serão analisados, detidamente, os 

fatores que determinam a responsabilidade civil direta do empregador, na 

hipótese em que o acidente do trabalho provoque danos ao patrimônio 

econômico e moral do empregado. Como conseqüência direta serão 

examinadas, além de outras questões, a autonomia da responsabilidade 

acidentária em face da responsabilidade civil do empregador; a compensação 

da indenização derivada do direito comum e a indenização acidentária; a 

natureza jurídica objetiva ou subjetiva da responsabilidade de direito 

comum, identificando o detentor do ônus da prova em relação à configuração 

da culpa; e a delimitação e eliminação dos equívocos que cercam o 

entendimento segundo o qual a competência para o julgamento das ações 

envolvendo acidente do trabalho pertence à Justiça Estadual, à luz dos 

procedimentos de interpretação da norma constitucional vigente.  

Com efeito, após a revolução industrial, com o crescente aumento 

da utilização das máquinas nas fábricas, elevou-se, em igual proporção, o 

número de empregados que sofriam acidentes do trabalho.  

Prevalecia, entretanto, naquele momento histórico, a teoria clássica 

da responsabilidade civil subjetiva, que se consolidou após a sua adoção 

pelo Código de Napoleão.  

A exigência da prova da culpa, para caracterização da 

responsabilidade, a cargo do empregado, dificultava e muitas vezes impedia 

o obreiro de obter sucesso em uma demanda judicial postulando indenização 

reparatória.  

Em um estágio intermediário do processo histórico, através de uma 

construção doutrinária e jurisprudencial, admitiu-se a inversão do ônus da 

prova, ou seja, mesmo tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, 
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caberia ao causador do dano demonstrar que não houve culpa e que foram 

utilizados todos os meios necessários para evitar o acidente. 

Por fim, consolidou-se a teoria do risco, segundo a qual a 

responsabilidade civil teria como fundamento, somente,  o prejuízo, o dano e 

o nexo de causalidade, sem se perquirir sobre o animus do agente. 

Mesmo assim, o empregado acidentado ainda não estava, 

totalmente, seguro de que seria indenizado, posto que muitas empresas não 

desfrutavam de uma idoneidade financeira capaz de garantir o pagamento da 

indenização decorrente do infortúnio laboral. 

A solução encontrada, pelo legislador, para solucionar esse 

problema, foi a criação de um seguro obrigatório, transferindo do 

empregador para a seguradora a responsabilidade pelo pagamento das 

reparações derivadas dos danos provocados pelos acidentes de trabalho.  

Como a maioria das seguradoras, também, não dispunham de 

capital suficiente para honrar suas obrigações, por má administração e 

ausência de fiscalização dos órgãos competentes, dentre outros motivos, 

resolveu-se estatizar o seguro contra acidentes do trabalho. 

Portanto, em matéria de acidente do trabalho, atualmente, por 

determinação legal, prevalece a teoria do risco, quando a ação do ofendido se 

dirige ao órgão previdenciário, sendo por isso denominada de 

responsabilidade acidentária. 

Quando se trata de responsabilidade civil do empregador derivada 

do mesmo fato, qual seja, o acidente, prevalece a teoria da responsabilidade 

civil subjetiva, por falta de disposição legal expressa excluindo a culpa de 

sua configuração. 

Na verdade, quando da ocorrência do acidente do trabalho, surge 

um dano complexo, formado pelo lucro cessante e pelo dano emergente. 

Existindo um órgão estatal, responsável pela arrecadação e custeio do 

seguro contra acidente do trabalho, como ocorre no Brasil, representado pelo 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), autarquia federal vinculada 

ao Ministério da Previdência e da Assistência Social, o empregador lhe 
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transfere a responsabilidade pelo pagamento da indenização referente ao 

lucro cessante (dano material), ou seja, aquilo que o empregado perceberia, a 

título de remuneração, se permanecesse laborando.  

É o que a doutrina e jurisprudência denominam de 

responsabilidade acidentária, de natureza tarifada e incompleta.  

Resultando o acidente de dolo ou culpa do empregador, além da 

indenização acidentária, faz jus o obreiro à indenização de direito comum, a 

cargo exclusivo do patrão, que restituirá, integralmente, o prejuízo sofrido 

pelo empregado, especialmente no que diz respeito ao dano moral.  

Outro aspecto importantíssimo é a visão da responsabilidade civil 

do empregador como decorrente de um liame prévio, ou seja, uma 

responsabilidade civil do tipo contratual.  

Com efeito, o contrato de trabalho é formado por um conteúdo 

mínimo determinado pela lei. Logo, todas as disposições referentes à 

segurança, à higiene e à medicina do trabalho incorporam-se ao pacto 

laboral e a sua inobservância importa em descumprimento de obrigação 

contratual.  

A culpa é elemento da responsabilidade civil, mas cuidando-se de 

responsabilidade contratual, o ofensor só se exime de indenizar o lesado se 

demonstrar a existência de alguma excludente da responsabilidade, como a 

culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.  

Afirma-se isso porque quando a  responsabilidade é do tipo 

extracontratual, não há falar-se em vínculo prévio entre o ofendido e o autor 

do dano.  

Destarte, tanto os doutrinadores quanto os Tribunais  incorrem em 

equívoco, data venia, quando aplicam, no caso concreto de acidente do 

trabalho, as disposições legais que regulamentam a responsabilidade civil 

por ato ilícito, quando na verdade se trata de responsabilidade civil de 

natureza contratual. 

A obrigação legal, imposta ao empregador, de seguir as normas de  

segurança, de higiene e de medicina do trabalho, que se incorporam ao 
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contrato de trabalho, faz surgir uma cláusula de incolumidade, pela qual o 

empregador se obriga a manter a integridade física e psíquica do empregado 

durante o período em que este estiver submetido ao seu poder de direção. 

No que se refere à competência para apreciar e julgar os dissídios 

relativos ao acidente laboral, ao contrário do que se pretende demonstrar por 

meio deste trabalho, predomina o entendimento segundo o qual tal tarefa é 

atribuída, unicamente, à Justiça Comum Estadual. 

Ocorre que a competência da Justiça do Trabalho é fixada pelo art. 

114 da atual Constituição Federal. Ela decorre de todo e qualquer conflito 

originado na relação de emprego, estando inserido aí o dano emergente e o 

lucro cessante causado pelo acidente do trabalho. Como não há identificação 

expressa da matéria que trataria a relação de emprego, a regra do 

supramencionado dispositivo constitucional determina a competência em 

razão da pessoa, qual seja, quando estiverem em conflito empregado e 

empregador.  

Como vem decidindo, reiteradamente, o Supremo Tribunal 

Federal,1  a partir da publicação do acórdão histórico do ano de 1991, que 

teve como relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a competência da Justiça 

do Trabalho não é definida pelas normas do Direito do Trabalho, mas sim 

com base na relação existente entre o empregado e o empregador, tenha ela 

se originado no contrato, na lei trabalhista ou na lei civil.  

A controvérsia surge, porque tanto a Constituição Federal de 1988, 

quanto a legislação ordinária, quando aborda a cobertura de risco do 

acidente de trabalho, atribui à responsabilidade ao órgão da Previdência 

Social, ou seja, houve uma transferência legal de parte da responsabilidade 

                                                 

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. À determinação da competência da Justiça do 
Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil, mas sim, 
no caso, que a promessa de contratar, cujo alegado conteúdo é o fundamento do pedido, 
tenha sido feita em razão da relação de emprego, inserindo-se no contrato de trabalho. 
Tribunal Pleno. Conflito de Jurisdição nº 6.959. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ de 22 de  
maio de 1991. p. 1.259. 
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direta do empregador para aquela entidade, ficando-lhe reservada a 

competência para a Justiça Comum Estadual. 

Todavia, como salientado acima, essa cobertura só atinge parte do 

lucro cessante, ficando a cargo do empregador a responsabilidade civil pelo 

dano emergente e uma eventual parcela do lucro cessante, com a 

conseqüente competência da Justiça do Trabalho, que é definida em razão 

da pessoa, quando agir com dolo ou culpa.  

O obreiro, entretanto, pode ter outras fontes de renda que não a da 

exclusiva prestação de serviços subordinados, verbi gratia, um emprego das 

08:00 às 18:00 horas e um trabalho autônomo de  motorista de táxi das 

19:00 às 23:00 horas, sendo que o infortúnio pode causar prejuízos em 

relação a ambas as formas de prestação de serviços. 

Não poderia ser diferente. Se o segurado pretende questionar o 

recebimento do valor do benefício, em face do órgão previdenciário, deve 

propor a ação respectiva na Justiça Comum. Mas se sua pretensão se voltar 

contra o empregador, inegavelmente, a Justiça Especializada Trabalhista 

terá competência para apreciar o litígio, mesmo porque a ocorrência de dano 

patrimonial ou moral do empregado, em decorrência de acidente do trabalho, 

deriva, na  maioria dos casos, do não cumprimento da cláusula implícita de 

incolumidade existente no contrato de trabalho. 

Considerando as premissas acima apresentadas, serão oferecidos 

subsídios, fundados nas teorias da responsabilidade civil, no sentido de 

demonstrar que: a) a responsabilidade de direito comum do empregador tem 

natureza contratual; b) são cumuláveis as ações acidentárias e de 

indenização; c) são compensáveis as indenizações de direito comum e 

acidentária; d) a responsabilidade civil é de natureza subjetiva, mas com a 

inversão do ônus da prova para o empregador; e e) a Justiça do Trabalho é 

órgão judicial competente para o julgamento dos litígios originados pelo 

acidente do trabalho. 

Para atingir o objetivo traçado neste trabalho, optou-se por um 

processo dedutivo do conhecimento científico, sem olvidar da utilização de 

artigos que tratam especificamente da matéria, publicados em revistas 



 16

especializadas e na grande rede eletrônica mundial. 

Procedeu-se, inicialmente, com uma abordagem geral sobre o 

instituto  da responsabilidade civil, vista por diversos ângulos (objetiva, 

subjetiva, contratual, extracontratual, penal, civil etc), inclusive em sua 

evolução histórica, passando pelo campo da infortunística laboral, coberta 

pelo seguro obrigatório, para depois ser analisada a responsabilidade civil 

direta do empregador e, por fim, definir com precisão a competência do órgão 

jurisdicional incumbido de dirimir eventuais conflitos dessa natureza.  

Para completar, procedeu-se com a utilização e interpretação de 

dispositivos constitucionais e legais que regulamentam a matéria, 

notadamente o Código Civil de 1916 e a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, que instituiu o novo Código Civil, com vigência prevista a partir de 11 

de janeiro de 2003, através de um estudo comparativo entre as duas normas 

estatais, sem esquecer dos dispositivos do Código de Napoleão, concernentes 

a responsabilidade civil, que grande influência teve na elaboração dos 

referidos diplomas legais. 
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2 – RESPONSABILIDADE  CIVIL 

 

O estudo do instituto da responsabilidade civil é de vital 

importância, não só para o Direito Civil, mas para qualquer ramo do Direito, 

pois todo ele se encontra permeado pela idéia de manutenção da ordem 

pública e de proteção daqueles que sofrem os efeitos dos fatos danosos.  

O estudo preliminar do instituto da responsabilidade civil é 

relevante, posto constituir o fundamento teórico deste trabalho, base para a 

definição, natureza e limites do dever de indenizar do empregador, em 

virtude de dano sofrido pelo empregado, vítima de acidente do trabalho.   

Registre-se, inicialmente, que a tarefa de se enunciar o conceito de 

responsabilidade civil não é fácil, muito pelo contrário, a falta de consenso  

no que se refere à adoção de uma definição semelhante pelos grandes 

estudiosos da matéria evidencia a dificuldade dessa tarefa. 

A expressão “responsabilidade”, pelo senso comum, revela uma 

idéia de ressarcimento, de reparação, o que induz, logicamente, admitir a 

existência de algo antecedente.  

Evidentemente que para se reparar algo, é necessário que esse algo 

exista incólume antes da ocorrência de algum evento que altere sua 

essência.  

Essa situação anterior constitui o bem da vida sob o qual incide a 

tutela jurídica. Não se pode falar em reparação sem a pré-existência de um 

bem ou relação juridicamente tutelada de forma a manter o equilíbrio do 

homem, vivendo em sociedade. Destruído esse equilíbrio, mediante a ação ou 

omissão de alguém, caberá ao autor do ato contrário ao direito, na forma de 

norma estatal ou de convenção prévia, restabelecer a situação inicial, 

configurando-se, deste modo, a responsabilidade civil.  

Nota-se, assim, que a responsabilidade civil pressupõe a liberdade 

do homem. Por ser livre, o homem tem a faculdade de agir de conformidade 

ou contra o ordenamento jurídico, mas, neste último caso, deve arcar com as 

consequências de seu ato ilícito, através do comprometimento do seu 
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patrimônio. 

Em algumas hipóteses, entretanto, devido à natureza não 

econômica do bem atingido, será impossível recompor o status quo ante. 

Ainda assim, o ordenamento jurídico protege a vítima no sentido de 

responsabilizar o ofensor, determinando o pagamento de uma indenização 

que possibilitará a aquisição de um bem material e, por via de conseqüência,  

compensará a dor suportada pela vítima, além de representar uma punição 

para o ofensor. 

A responsabilidade civil representa o dever de ressarcir ou de 

compensar, imposto a aquele que, por ação ou omissão, por fato próprio, de 

terceiro ou de coisas dele dependentes,  provoque a diminuição ou alteração 

no patrimônio material ou moral de alguém.  

Bastante simples, porém abrangente, pois abarca as espécies 

objetiva e subjetiva, é a definição de responsabilidade civil proposta por Caio 

Mario. Para o eminente civilista, a responsabilidade civil representa a 

efetivação da reparabilidade abstrata do dano em relação àquele que sofre o 

prejuízo. 2 

Para que se configure a responsabilidade civil, é necessário que 

haja inobservância de um dever legal, genérico ou específico, ou a 

inexecução de uma obrigação  estabelecida previamente entre o ofensor e a 

vítima. 

Compreendida dessa forma, a responsabilidade civil não pode ser 

resultado do exercício regular de um direito, mas se houver abuso, com a 

conseqüente provocação de dano a outrem, o dever de indenizar restará 

configurado.  

Trata-se da teoria do abuso do direito sobre a qual o mestre 

Orlando Gomes teceu as seguintes considerações:  

Apesar da dificuldade de sua caracterização e das vacilações a 

                                                 

2 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil. 9. ed. rev. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 11. 
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propósito de sua configuração como instituto, a verdade é que o 
exercício anormal de um direito pode criar para o prejudicado uma 
pretensão contra quem praticou o ato abusivo, ficando este obrigado 
a indenizar o dano causado ou a abster-se da prática do ato 
abusivo. 3 

O direito pode ser concebido como o conjunto de normas 

destinadas a regular a vida em sociedade, estabelecendo os limites da 

liberdade de cada pessoa.  

O ideal seria que todos agissem conforme as prescrições legais, 

evitando-se, assim, as conseqüências da ação ou omissão que importassem 

em violação do direito de outrem.  

Por isso é que a responsabilidade civil está calcada basicamente na 

máxima neminem leadere, ou seja, o dever de não prejudicar ninguém, regra 

fundamental do Direito natural.  

 

 

2.1 – Escorço  Histórico 

 

O Direito é um fenômeno cultural que varia inexoravelmente no 

tempo e no espaço. Encontra suas raízes no passado. Assim considerado, 

entende-se que, para ser completo, qualquer estudo nessa área do 

conhecimento científico deve contemplar os horizontes históricos.  

Saliente-se, entretanto, que não se pode, em nenhum momento, 

entender o estudo do direito como um processo evolutivo, ou seja, considerar 

que hoje esse ramo da ciência ocupa uma posição de maior desenvolvimento 

cultural em comparação com o Direito  antigo.  

A análise histórica de qualquer instituto jurídico serve apenas 

como paradigma, pois a questão de ser avaliado como mais evoluído ou não 

irá depender das demais características culturais de cada povo. 

                                                 

3 GOMES, Orlando. Obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 39.  
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A história serve, assim, utilizando-se das palavras de Paulo 

Dourado de Gusmão, para evidenciar os erros cometidos do passado, 

apontando para o jurista e para o legislador o caminho que não deve ser 

seguido. 4 

 

 

2.1.1 – Direito Antigo 

 

A responsabilidade civil se relaciona profundamente com as formas 

de composição dos conflitos de interesses, pois representa um dos reflexos 

da violação de um dever legal ou de uma obrigação criada por declaração de 

vontade.  

A inobservância das determinações fixadas por uma norma 

individual e concreta ou pela lei, instituídas com o objetivo de possibilitar a 

vida do homem em sociedade, gera o conflito de interesses e, na hipótese de 

dano, origina a responsabilidade civil. 

Justifica-se, assim, dentro do estudo histórico do instituto da 

responsabilidade civil, a sua análise concomitantemente com a evolução das 

espécies de solução dos conflitos. 

Sendo o Direito pátrio de tradição romanista, qualquer estudo 

sobre a história da responsabilidade civil passa inevitavelmente pela história 

do Direito Romano, mesmo porque seus institutos atingiram uma perfeição 

jurídica que influenciou diretamente grande parte dos ordenamentos 

jurídicos modernos.  

Com efeito, nenhuma civilização ocidental antiga alcançou o 

desenvolvimento organizacional atingido pelos Romanos no que se refere ao 

Direito, pelo que o seu estudo contribuirá também para demonstrar 

                                                 

4 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 27. ed. rev. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000. p. 24. 
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cientificamente a tese aqui exposta. 

Antes de existir uma sociedade organizada e mesmo nos 

primórdios dessa, prevalecia o princípio da vingança coletiva, ou seja, a ação 

ou omissão provocava uma reação imediata e desmedida do ofendido, por 

meio de violência física ou moral não só ao ofensor, mas também à sua 

família, tribo ou grupo social, característica do Direito arcaico onde não só a 

responsabilidade era coletiva, mas também a propriedade. 

Nesse primeiro estágio, ainda não se podia falar em reparação, 

posto que inexistia a intenção de reparar a ofensa através da restituição do 

estado anterior, muito pelo contrário, após a vingança passavam a existir 

duas vítimas e dois ofensores.  

Dourado de Gusmão relata, com muita propriedade, as 

características da responsabilidade nesse momento histórico:  

Para ser responsável, bastava viver. Nessa sociedade, a idade, a 
sanidade mental, a culpa, o desenvolvimento mental e a própria vida 
não influíam na responsabilidade. Predominava o nexo de 
causalidade material, podendo ser responsável por uma ofensa 
tanto o animal, a criança, o adulto, a coisa como o louco ou o 
cadáver. 5 

Ainda numa fase primitiva, aparece a vingança privada, momento 

em que a reação da vítima passa a ser proporcional à ação do autor do dano. 

Utilizava-se a regra do dente por dente, olho por olho (Lei de Talião). 

A regulamentação da vingança privada se deu por intermédio da 

consagração legal do uso da pena de Talião, dando origem à 

intransmissibilidade pessoal da pena e sua proporção ao dano sofrido. 

Segue-se a fase da composição voluntária, onde o ofendido ainda 

poderia optar pela vingança privada, entretanto, não perceberia qualquer 

indenização (compensação material) denominada de poena, com a qual se 

obtinha o perdão do ofendido, qualidade da composição. 

Da mesma forma como aconteceu com a pena de Talião, a lei 

                                                 

5 GUSMÃO, Paulo Dourado de. op. cit., p. 315. 
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consagrou o uso da composição voluntária, transformando-a em composição 

legal. Caracterizava-se pela obrigatoriedade e pela fixação casuística, por 

uma autoridade competente, de uma indenização para cada espécie de 

delito, sendo vedada a utilização da autodefesa.  

Ressalte-se, entretanto, que não havia uma pré-fixação legal de 

composição para todos os delitos, situação esta, aliás,  que perdura até os 

dias atuais. 

A Lei das XII Tábuas, que segundo Julio Bernardo do Carmo,6 

surgiu sob a égide de Terentilo Arsa, um tribuno do povo, após uma árdua 

luta de dez anos, (303/304 d.c), previa as hipóteses de composição 

obrigatória e voluntária.  

Até então, não havia no Direito Romano a distinção entre 

responsabilidade civil e responsabilidade penal. Isso porque, apesar dos 

institutos da pena de talião e da compensação estarem consagrados, a 

execução respectiva ainda ficava, legalmente, a cargo do ofendido.  

Mais tarde, quando o Estado percebeu que certos delitos, 

indiretamente, lhe atingiam e não só a vítima individualmente considerada, 

passou a não só definir a reparação, mas também executá-la. Com efeito, 

determinadas condutas ilícitas representavam uma subversão à ordem 

pública e não mera infração de direito privado, colocando em risco a própria 

existência da sociedade politicamente organizada.  

Posteriormente, foi retirada do particular a possibilidade de fazer 

justiça com as próprias mãos. O Estado atraiu para si a função de dizer o 

direito, jurisdictio, criando, concomitantemente, a obrigação de prestar a 

tutela jurisdicional toda vez que nesse sentido fosse acionado.  

Surge a Jurisdição, forma de composição dos conflitos por um 

terceiro desinteressado.  

O cumprimento da decisão não é mais voluntário, mas sim 

                                                 

6 CARMO, Júlio Bernardo. O Dano Moral e sua Reparação no Âmbito do Direito Civil e do 
Trabalho.  Revista LTr, São Paulo, v. 60, n. 3, p. 295-321, mar. 1996. 



 23

obrigatório, dispondo o Estado de meios coativos para fazer valer sua 

vontade.  

Observa-se, contudo, que nas decisões impondo, aos agressores,  a 

obrigação de indenizar, não se cogitava da existência de culpa. Bastava a 

ação, a lesão e o nexo de causalidade para determinar a responsabilidade do 

agente, mesmo que esse fosse incapaz. 

Somente com o advento da lei Aquília (formada por três capítulos, 

sendo que o último era dedicado ao damnum injuria datum) é que se cogitou, 

pela primeira vez, mas de forma nebulosa, sobre o aspecto subjetivo da 

responsabilidade civil, ou seja, passou-se a levar em consideração não só o 

dano em si mesmo considerado, mas a vontade deliberada ou não do ofensor 

em causar dano a outrem.  

De qualquer forma, foi a primeira regra a estabelecer um princípio 

geral sobre a responsabilidade civil, sem as características obviamente da 

forma como o Direito contemporâneo se apresenta.  

Cretella Jr. 7 explica que a Lei Aquília foi o resultado de um 

plebiscito votado no final do quinto século, por iniciativa de um tribuno da 

plebe chamado Aquilio. Era uma lei circunstancial que beneficiava os 

plebeus, pois ficaram protegidos contra os prejuízos causados pelos patrícios 

nos limites de sua propriedade.  

Informa o mencionado autor que a Lei Aquília significou mais uma 

sistematização de normas esparsas do que uma inovação.  Todavia, além de 

compilar leis existentes, definiu mais um delito civil, o damnum injuria 

datum, qual seja, o dano provocado a uma coisa alheia que empobrecia a 

vítima sem enriquecer o autor.  

Antes de instituir a culpa como elemento da responsabilidade civil,  

a lei Aquília serviu para alicerçar a teoria da responsabilidade decorrente do 

ato ilícito, de forma mais ou menos genérica, já que as previsões legais 

                                                 

7 CRETELLA JÚNIOR, José. Direito Romano Moderno. 3. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: 
Forense, 1986. p. 209. 
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anteriores eram caracterizadas pelo casuísmo.  

Carlos Gonçalves sustenta que o mérito da Lei Aquília encontra-se 

na sua interpretação imprimida pelos pretores e pela jurisprudência, 

justificando, inclusive, a passagem famosa de Ulpiano, in Lege Aquilia, 

levíssima culpa venit,  ou seja, basta que a culpa seja considerada levíssima 

para caracterização da responsabilidade aquiliana. 8  

No mesmo sentido, Aguiar Dias, quando revela que a ação 

inicialmente só beneficiava o cidadão romano, proprietário da coisa 

destruída ou deteriorada, sendo ampliada posteriormente para os cidadãos 

de outras nacionalidades, quais sejam, os peregrinos.9  

O alargamento objetivo se deu no sentido de abarcar a hipótese de 

ferimentos e qualquer dano causado às coisas.  

Após indagar se a Lei Aquília teria introduzido a culpa como 

elemento essencial ao direito de reparação pelo dano causado, responde 

Alvino Lima que existem defensores de ambas as opiniões, sendo que os que 

sustentam a presença do elemento subjetivo entendem ser o mesmo 

indispensável para caracterização do delito, como Girard, Gaston May, 

Edouard Cuq, Pirson et Villé, Contardo Ferrini, Ihering, Leonardo Colombo 

etc. Em sentido contrário Emilio Betti e Mario Cozzi, afirmando que a culpa 

foi sendo introduzida lentamente por meio da interpretação, em virtude das 

pressões sociais que exigiam a alteração no entendimento anterior. 10 

De um modo geral, pode-se afirmar que os ordenamentos jurídicos 

foram modificados, a partir de então, no sentido de inserir, como elemento 

integrante da responsabilidade civil, o aspecto subjetivo, ou seja, a culpa do 

agente.  

                                                 

8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil.  6. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 
5. 
9 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. v. 
1, p. 22. 
10 LIMA, Alvino. Da culpa ao Risco. Revisão e atualização: Ovídio Rocha Barros Sandoval. 2. 
ed. 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 23. 
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Isso porque os  sistemas primitivos fixavam a responsabilidade do 

agente pela simples ligação entre a ação ou omissão e o dano.  

Kelsen denomina essa espécie de responsabilidade de absoluta, 

contrapondo-se à responsabilidade baseada na culpa, afirmando que: 

a técnica do Direito primitivo caracteriza-se pelo fato de que a 
relação entre a conduta e o seu efeito não possui qualificação 
psicológica. Saber se o indivíduo atuante previu ou pretendeu o 
efeito da sua conduta é irrelevante. Basta que sua conduta tenha 
ocasionado o efeito considerado nocivo pelo legislador, que exista 
uma conexão externa entre sua conduta e o efeito. Não é necessária 
nenhuma relação entre o estado mental do delinqüente e o efeito da 
sua conduta. 11 

 

 

2.1.2 – Direito Moderno 

 

A teoria da responsabilidade civil moderna, como visto, teve sua 

origem no Direito Romano. 

A consolidação do instituto, entretanto, e a sua forma atual 

representada pela teoria clássica da responsabilidade civil, que adotou a 

culpa como seu elemento essencial, só se efetivou com o advento do Código 

de Napoleão – que se encontra em vigor até a presente data - mais 

precisamente nos seus arts. 1.382 12 e 1.383 13 que, abandonando a tradição 

romanista, de característica casuística, estabeleceu um critério geral para 

aplicação em cada caso concreto, com base nos estudos de Pothier.   

                                                 

11 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
p. 93. 
12 FRANÇA. Lei n. 1804-03-15, de 25 de março de 1804. Code Civil. Art. 1.382: Tout fait 
quelconque de l’homme qui cause à autrui um dommage oblige celui par la faute duquel il est 
arrivé à lê réparer. Disponível em: <http://www.droit.org/code/index-CCIVILL0.html>. 
Acesso em: 14.11.2001. 
13 FRANÇA. Lei n. 1804-03-15, de 25 de março de 1804. Code Civil. Art. 1.383: Chacun est 
responsabre du dommage qu’il a cause non seulement par son fait, mais encore par son 
négligence ou par son imprudence. Disponível em: <http://www.droit.org/code/index-
CCIVILL0.html>. Acesso em: 14.11.2001. 
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O aspecto psicológico do agente causador do dano - seja 

intencional (dolo), seja na forma de negligência ou imprudência - passava a 

ser levado em consideração pela norma, agora de forma expressa juntamente 

com os demais fatores já previstos, como a ação ou omissão, o nexo de 

causalidade e o dano, para a determinação da responsabilidade civil.  

Outra inovação produzida pelos franceses foi considerar como 

dano não só o prejuízo iminente e atual, mas tudo aquilo que a vítima 

deixaria de incorporar ao seu patrimônio se não houvesse sofrido a lesão, ou 

seja, o lucro cessante. 

 

 

2.1.3 – Responsabilidade Civil no Brasil 

 

Inicialmente, no Brasil, as relações civis estavam regulamentadas 

basicamente pelas ordenações Filipinas (1603). A Consolidação das Leis 

Civis, elaborada por Teixeira de Freitas, foi aprovada em 1857, mas não 

possuía nenhum caráter inovador, mesmo porque, como a própria 

denominação já revelava, tratava-se de uma reunião de leis pré-existentes. 

Em que pese a determinação contida na Constituição de 1824, art. 

179, n.º 18, que previa o quanto antes, a elaboração de um código civil e 

criminal, a legislação civil nacional só se desvinculou definitivamente de 

Portugal, com o advento do Código Civil de 1916. 

Aguiar Dias assevera que durante o período em que teve vigência 

as ordenações do reino no Brasil, não havia distinção entre reparação, pena 

e multa, “não visando, claramente, à indenização, nem mesmo quando os 

bens do criminoso sofriam confiscação pela coroa”. 14 

Com o advento do Código Criminal de 1830, o ordenamento 

jurídico nacional passou a contar com as primeiras regras de 

                                                 

14 DIAS, José de Aguiar. op. cit., p. 25. 
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responsabilidade civil, no que se refere à reparação pecuniária dos delitos 

em relação às suas vítimas ou sua família. 

O Código Civil Brasileiro de 1916, em seu art. 159, adotou como 

regra geral a teoria da responsabilidade civil fundada na culpa e, 

excepcionalmente, em alguns dispositivos, a responsabilidade civil objetiva.  

Já a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o novo 

Código Civil, com vigência a partir de 11 de janeiro de 2003, trata da 

responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em seu art. 927 e seguintes, 

estabelecendo a obrigação de indenizar, independentemente de culpa mas de 

forma excepcional, 15quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

 

2.1.4 – Teoria do Risco  

 

O movimento que deu origem às teorias objetivas da 

responsabilidade civil teve como um dos principais fatores de propulsão uma 

questão social, qual seja, o grande número de vítimas de acidente do 

trabalho que ficavam desamparadas financeiramente em face da 

impossibilidade de reparação do dano sofrido. 

A eclosão da revolução industrial deu ensejo ao fenômeno social do 

êxodo rural, provocado pela  grande oferta de emprego nas fábricas 

localizadas nas cidades.  

                                                 

15 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 927: Aquele 
que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é 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. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15 jan. 2002. 
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Porém, não sabiam os camponeses, que estariam sujeitos a 

péssimas condições de trabalho, colocando em risco sua saúde e sua vida ao 

manipular o maquinário industrial, convivendo em um meio-ambiente do 

trabalho insalubre e muitas vezes perigoso.  

Os novos operários não tinham experiência com o trabalho 

repetitivo, característica da atividade industrial e nem para isso foram 

capacitados pelos empregadores que os consideravam como mera 

engrenagem da sua cadeia produtiva.  

Inexistiam, à época, normas legais de segurança, higiene ou 

medicina do trabalho.  

A Revolução Francesa consagrou os princípios de liberdade, 

igualdade e fraternidade, dando origem ao liberalismo jurídico e econômico, 

em que o Estado se abstinha de regulamentar as relações entre particulares, 

ficando adstrito a coibir os pactos que contrariassem a ordem pública.  

Quando o infortúnio laboral se concretizava, a culpa era atribuída 

ao empregado, sempre  taxado de imprudente, desatencioso ou negligente, 

no manuseio das ferramentas e do maquinário.  

Sequer havia recomendações do patrão no sentido de que os 

trabalhadores ficassem mais atentos e vigilantes. 

Registre-se, ainda, o fato de ter havido interesses escusos por trás 

daquela situação. Com efeito,  as indústrias encontravam-se na fase 

embrionária de seu desenvolvimento e qualquer decisão no sentido de 

determinar o pagamento de indenização por acidente sem culpa direta do 

empregador geraria o enfraquecimento da atividade industrial e o 

conseqüente atraso no desenvolvimento econômico do País.  

A demonstração da culpa do patrão, de acordo com a teoria 

clássica da responsabilidade civil, era difícil, senão impossível. Diante do 

inegável quadro de injustiça social, o Estado teve que adaptar o 

ordenamento jurídico à realidade econômica e social, admitindo a 

responsabilidade civil sem culpa, consagrando, legalmente, o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial já dominante à época.  
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Conclui-se facilmente, portanto, que um dos principais fatos 

desencadeadores do surgimento da teoria do risco foi o efeito nefasto do 

acidente do trabalho. 

Francisco Gonçalves Neto ressalta esse aspecto histórico da teoria 

da responsabilidade civil, quando afirma que o acidente do trabalho 

representou “a raiz do nascimento da teoria da responsabilidade civil 

extracontratual objetiva, fundada no risco criado por alguém e exposto a 

outrem, independentemente da culpa demonstrada”. 16 

Antes de se adotar a teoria da responsabilidade civil objetiva, no 

entanto, os rigores da responsabilidade civil baseada na culpa foram 

amenizados com a  inversão do ônus da prova, através dos processos 

interpretativos, doutrinários e jurisprudenciais, passando o encargo 

probatório da vítima para o ofensor. 

Primeiramente por Raymond Saleilles, com o estudo denominado 

Lês Accidents de Travail et la Responsabilité Civile, depois por Louis 

Josserand, com a tese Evolutions et Actualités,  seguindo o princípio geral de 

que nenhum dano deve ficar sem reparação, defenderam que o instituto da 

responsabilidade civil deve primeiro se preocupar com a reparação da vítima 

e não com a pessoa do ofensor.  

A teoria da responsabilidade civil sem culpa, adotada por Saleilles e 

desenvolvida fervorosamente por Josserand, encontrou eco na 

jurisprudência e na própria legislação que a sucedeu, pois foi toda ela 

construída com base na interpretação das próprias disposições do Código de 

Napoleão.  

Saleilles considerava que a expressão culpa (faute) fora utilizada 

pelo legislador no art. 1.382 do Código Civil francês, como sinônimo de 

causa (fait), eliminando, assim, o aspecto subjetivo da ação do agressor.  

Já Josserand, seguindo a mesma linha de raciocínio de Saleilles, 

                                                 

16 GONÇALVES NETO, Francisco. O “Debitum”, a “Obligatio” e a Teoria do Risco. Revista 
Ltr. São Paulo, v. 58, n. 2,  p. 196-200, fev. 1994. 
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utilizou outros meios de interpretação da norma jurídica principalmente o 

histórico-evolutivo, para adaptar o preceito legal à dura realidade da época, 

caracterizada por inúmeros acidentes e vítimas desamparadas.  

Assentada a poeira causada pela publicação das teses de Saleilles 

e Josserand, a teoria da responsabilidade civil objetiva foi buscar em outras 

fontes o fundamento de sua autonomia.  

A atividade humana cria risco em função do seu interesse em 

produzir mais com menor custo.  Cabe àquele que produz e controla o risco, 

portanto, adotar medidas necessárias para reduzi-los ou eliminá-los, sob 

pena de suportar suas conseqüências. Desse modo, quem deve suportar o 

ônus respectivo são aquelas pessoas que obtêm proveito da sua própria 

atividade, segundo o brocardo ubi emolumentum, ibi ônus, ou seja, quem se 

beneficia do proveito deve suportar os encargos.  

Alvino Lima resume, com muita propriedade, os fundamentos da 

teoria do risco, afirmando que a responsabilidade:  

deve surgir, exclusivamente, do fato, considerando-se a culpa em 
resquício da confusão primitiva entre a responsabilidade civil e a 
penal. O que se deve ter em vista é a vítima, assegurando-lhe a 
reparação do dano e não a idéia de infligir uma pena ao autor do 
prejuízo causado. 17 

A responsabilidade civil objetiva, no que se refere aos acidentes do 

trabalho, foi explicada por várias teorias, dentre elas pode-se destacar a 

teoria do risco profissional, a teoria do risco de autoridade e a teoria do risco 

social. 

Pela teoria do risco profissional, aquele que tira proveito da 

atividade industrial, perigosa por natureza, e para tanto cria riscos, 

responde pelos eventuais danos causados aos operários em razão de 

acidentes do trabalho independentemente de culpa. 

A teoria do risco de autoridade ampliou o raio de ação da teoria do 

risco profissional, para abarcar também os empregados do comércio e da 

                                                 

17 LIMA, Alvino. op. cit., p. 116.  
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agricultura. Considerava que o empregador era responsável pelos efeitos dos 

infortúnios laborais pelo simples fato de o estado de subordinação jurídica 

dos seus empregados, ou seja, a responsabilidade era definida pelo exercício 

do poder de comando e direção do empregador.  

Pela teoria do risco social, a sociedade, representada pelo Estado, 

deve assumir a responsabilidade pelos danos causados pelos acidentes do 

trabalho, resguardado o direito de regresso contra o culpado direto que não 

adotou as medidas preventivas necessárias.  

A efetivação dessa responsabilidade estatal se daria com o 

estabelecimento dos seguros obrigatórios, considerando o grau de 

periculosidade de cada atividade.  

O novo Código Civil acolheu expressamente a teoria da 

responsabilidade civil baseada no risco, em seu art. 927, parágrafo único, 

estabelecendo uma regra genérica segundo a qual:  

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. 18 

Destarte, após o início da vigência do retrocitado dispositivo legal, 

a responsabilidade civil do empregador, que desenvolva atividades 

insalubres ou perigosas, será de natureza objetiva.19 

O ônus da prova em relação a existência de culpa do empregador 

não mais pertencerá ao empregado acidentado, pois caberá ao patrão, para 

não ser declarado responsável, demonstrar que adotou todas as medidas 

contratuais, legais e convencionais que tratam da segurança, medicina e 

higiene do trabalho.    

Atualmente o ordenamento jurídico nacional já possui norma que 

                                                 

18 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 927, 
parágrafo único. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15 jan. 2002. 
19 Segundo o art. 2.044 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil entrará 
em vigor um ano após a sua publicação, que ocorreu em 11 de janeiro de 2002, no Diário 
Oficial da União.  
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define, classifica e delimita o que podem ser consideradas atividades 

insalubres ou perigosas, conforme se observa respectivamente da redação 

dos artigos 189 20 e 193 21 da Consolidação das Leis do Trabalho.   

O Ministério do Trabalho e Emprego editou as Normas 

Regulamentadoras n.ºs 15 e 16 instituindo o quadro de atividades ou 

operações insalubres ou perigosas. 

Para as demais atividades continua prevalecendo a teoria da 

responsabilidade civil fundada na culpa do empregador. 

Saliente-se, entretanto, que com a vigência do Código Civil de 

2002, aguarda-se muita discussão em torno da matéria, já que há, pelo 

menos aparentemente, um conflito da norma ordinária com o mandamento 

Constitucional estabelecido no art. 7.º, XXVIII que exige o dolo ou a culpa 

para a configuração da responsabilidade civil de direito comum do 

empregador. 

Por fim, em que pese haver consagração legal, jurisprudencial e 

doutrinária, no que se refere à adoção da expressão “responsabilidade civil 

objetiva” ou “responsabilidade civil sem culpa”, alguns autores de escol, 

dentre eles Orlando Gomes, resistem em aceitar o instituto da 

responsabilidade civil sem o elemento anímico. Ressalta o grande civilista 

que:  

nessas hipóteses, cada dia mais numerosas, não se deveria falar em 
responsabilidade delitual, porque, em verdade, não se compreende 

                                                 

20 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.  Art. 189: Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por 
sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes 
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Consolidação das Leis do 
Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari, Melchíades Rodrigues 
Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002.  
21 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.  Art. 193: São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da 
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em 
condições de risco acentuado. Consolidação das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando 
Cassimiro Casta, Irani Ferrari, Melchíades Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002.  
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seja alguém responsável por ato que não praticou culposamente”. 22 
Inexistindo culpa, mas havendo o dever de indenizar,  apropriada 
seria a utilização do vocábulo “garantia” e não “responsabilidade.23 

 

 

2.2 – Classificações  

 

Considerando que um dos objetivos principais deste trabalho é a 

definição da natureza da responsabilidade do empregador em caso de 

acidente do trabalho, urge apresentar e dissecar as principais classificações 

da responsabilidade civil para, no momento oportuno, servir de 

embasamento a esta discussão. 

 

 

2.2.1 – Responsabilidade Civil Contratual e Extracontratual 

 

Quanto à existência ou não de um liame prévio entre o ofensor e a 

vítima, a responsabilidade civil poderá ser contratual, com a fixação pelos 

próprios interessados dos direitos e deveres de cada contratante ou 

extracontratual comumente denominada de responsabilidade aquiliana.   

A utilização das expressões “responsabilidade contratual” e 

“responsabilidade extracontratual”, apesar de equivocada, encontra-se 

consagrada historicamente pela doutrina, jurisprudência e legislação. 

Efetivamente, não se pode falar em “responsabilidade contratual” quando a 

responsabilidade civil pode ter origem em uma declaração unilateral que não 

representa um acordo de vontades.  

Não existe, ontologicamente, distinção entre responsabilidade civil 

                                                 

22 GOMES, Orlando. op. cit., p. 338. 
23 Ibdem,  p. 344. 
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contratual e extracontratual. Todavia, a identificação da espécie de 

responsabilidade civil é importante para determinar, dentre outros aspectos, 

a quem pertencerá o ônus da prova da culpa, bem como para fixar a 

extensão dos seus efeitos.  

Na responsabilidade civil contratual, presume-se a culpa do 

devedor, salvo prova em contrário (presunção juris tantum).24  

Quanto à responsabilidade civil extracontratual, constitui encargo 

do ofendido demonstrar que o agente agiu com culpa, salvo quando há 

expressa disposição em contrário, como acontece nas hipóteses previstas 

pelo arts. 927, parágrafo único e art. 932, ambos do Código Civil de 2002 25 

(art. 1.521 do Código Civil de 1916), 26 onde, apesar de constituir caso de  

responsabilidade aquiliana, a culpa se presume.  

Para Orlando Gomes, a classificação da responsabilidade civil em 

contratual e extracontratual depende da natureza da violação. Se pré-existe 

um vínculo obrigacional, a responsabilidade civil será contratual. Na 

responsabilidade civil extracontratual, a obrigação de indenizar surge “como 

conteúdo imediato de obrigação imposta pela lei”. 27 

 

                                                 

24 No mesmo sentido Caio Mario da Silva Pereira: Na culpa extracontratual, incumbe ao 
queixoso demonstrar todos os elementos etiológicos da responsabilidade: o dano, a infração 
da norma e o nexo de causalidade entre um e outra. Na culpa contratual inverte-se o onus 
probandi, o que torna a posição do lesado mais vantajosa (PEREIRA, Caio Maria da Silva. 
op. cit., 2000. p. 247).   
25 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15 jan. 2002. 
26 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil. Art. 1.521: São também 
responsáveis pela reparação civil: I - os País, pelos filhos menores que estiverem sob seu 
poder e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se 
acharem nas mesmas condições; III - o patrão, amo ou comitente, por seus empregados, 
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele (art. 
1.522); IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos, onde se albergue 
por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V 
- os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até à concorrente 
quantia. Código Civil e legislação em vigor. Organização dos textos por Theotônio Negrão. 12 
ed. São Paulo: Malheiros, 1993.  
27 GOMES, Orlando. op. cit., p. 182. 
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2.2.2 – Responsabilidade Civil e Penal 

 

Necessário o conhecimento sobre os caracteres diferenciadores da 

responsabilidade civil e da responsabilidade penal, mormente para tratar da 

questão do reflexo da sentença penal no processo civil. 

Quando o ato ilícito atinge diretamente o particular,  é cabível uma 

reparação civil, caso contrário, quando a ofensa alcança a sociedade, de 

forma direta, exteriorizada  por uma norma penal,   aplicar-se-á as regras da 

responsabilidade penal.  

É óbvio que, em ambos os casos, tanto a sociedade quanto o 

próprio indivíduo são vítimas do ultraje. Todavia o ilícito penal atinge o 

grupamento social com maior intensidade. Prova disso é que, em caso de 

condenação, a sentença penal faz coisa julgada no cível, dispensando 

qualquer prova da autoria ou da culpabilidade, valendo como título 

executivo judicial.  

O fato é que, em se tratando de responsabilidade penal, o ofensor 

responde com sua própria liberdade, ao passo que na responsabilidade civil 

seu patrimônio é que servirá de garantia para o restabelecimento da situação 

anterior.  

A conseqüência direta da gravidade da pena é o estabelecimento 

prévio, por intermédio da lei, dos atos que são considerados ilícitos penais, 

atendendo ao princípio da nulla poena sine lege.  

A responsabilidade civil serve, deste modo, para restabelecer o 

patrimônio do particular, enquanto a responsabilidade penal visa 

restabelecer o equilíbrio social. 

Em última análise, porém, caberá a cada ordenamento jurídico 

definir se determinado fato constitui ofensa direta ao interesse social ou ao 

particular, ou seja, será o legislador quem fixará os contornos da 

responsabilidade civil e penal. 
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2.3 – Elementos   

 

A responsabilidade civil subjetiva é um instituto complexo, posto 

ser formado por vários elementos, mais precisamente quatro, a saber: ação 

ou omissão, culpa, dano  e nexo de causalidade. 

Cumpre registrar que alguns autores não concebem a ação e a 

culpa como elementos autônomos da responsabilidade civil. Sustentam 

assim que, para haver responsabilidade, o ato ou omissão do agente deve 

estar necessariamente impregnado pelo elemento subjetivo (dolo ou culpa), 

caracterizando, assim, o ato ilícito.  

A razão dessa orientação talvez esteja no fato daqueles 

doutrinadores formarem seu convencimento mediante a leitura e 

interpretação do art. 1.382 do Código de Napoleão que utiliza a expressão 

faute, englobando aí a ação ou omissão contaminada pelo animus de 

prejudicar, importando, dessa forma, em pura causalidade, como defendia 

Josserand.  

O Código Civil brasileiro de 1916, entretanto, não copiou o 

dispositivo supracitado, ipsi literis, no que andou bem justamente para evitar 

as eternas discussões sobre o alcance do vocábulo faute.  

Preferiu-se descrever todos os elementos formadores da 

responsabilidade civil, conforme se observa da redação do art. 159 do 

supramencionado Diploma Legal, in verbis: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.   

O novo Código Civil contém dispositivo semelhante ao art. 159 do 

CC de 1916, in verbis: “Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
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outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.28 

Observe-se que o art. 159 do Código Civil de 1916 descreve os 

requisitos necessários ao surgimento da obrigação de indenizar, sem fazer 

referência expressa ao ato ilícito, enquanto o art. 186 do novo Código Civil, 

define o que seria o ato ilícito, remetendo o intérprete ou aplicador da lei ao 

seu art. 927, 29 que institui a obrigação de indenizar. 

Depreende-se que a intenção dos elaboradores do Código Civil de 

2002 foi de acolher a tese segundo a qual a responsabilidade civil resulta 

não só do ato ilícito, qualificado pela culpa, mas também de uma atividade 

perigosa, ou seja, da responsabilidade com base no risco, conforme se 

observa do mencionado art. 927, parágrafo único.  

 

 

2.3.1 – Ação ou Omissão 

 

A responsabilidade civil requer, necessariamente, a ação ou 

omissão do ser humano livre, por meio de um ato próprio, de um terceiro a 

ele vinculado  ou mesmo pelo fato da coisa de que é proprietário ou 

possuidor. 

A liberdade é, assim, pressuposto da responsabilidade civil. O 

ordenamento jurídico concebe o ser humano livre para escolher ou não o 

caminho previsto pela norma. Em contrapartida, se desobedece a indicação 

                                                 

28 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 186. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 
15 jan. 2002. 
29 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 927: Aquele 
que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é 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. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15 jan. 2002. 
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legal deve arcar  com as conseqüências dos seus atos.  

A responsabilidade civil pode surgir de um ato positivo; que ocorre 

com mais freqüência na responsabilidade civil aquiliana, considerando que a 

ordem jurídica impõe o dever geral de não prejudicar a outrem; ou de uma 

omissão, ou seja, do não cumprimento de uma obrigação, quando tinha o 

dever legal ou contratual de fazê-lo. 

Não há que se falar em responsabilidade civil, entretanto,  quando 

o dano não emana, direta ou indiretamente, da ação ou omissão humana, ou 

seja, na hipótese excludentes de responsabilidade como a culpa exclusiva da 

vítima,  o caso fortuito ou a força maior. 

 
 
2.3.2 – Culpa 
 

Pode-se afirmar que, em se tratando de responsabilidade civil, 

nenhum tema provoca tantas discussões quanto à questão da culpa, 

lembrando mais uma vez que alguns autores sequer concebem o instituto da 

responsabilidade civil sem a presença do elemento anímico. 

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 dever ou obrigação pré-existente. Já o segundo 

diz respeito ao aspecto psicológico do agente.  

Se houve a intenção deliberada de não cumprir a determinação 

prévia, caracterizado estará o dolo, caso contrário, se por descuido, imperícia 

ou negligência deixou de observar o comando prévio, aí a hipótese será de 

culpa no sentido estrito da palavra.  

A doutrina, a jurisprudência e, em alguns casos, a lei divide a 

culpa em graus. Pode ser grave, quando se aproxima ao dolo; leve, quando a 

ação ou omissão decorrer da ausência de cuidado inerente ao homem de 

padrão ordinário; e levíssima, quando for evitável somente por aquela pessoa 

extremamente cautelosa.  
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Como visto, a apreciação dos graus da culpa depende, diretamente, 

da fixação de um padrão abstrato, que os juristas costumam denominar de 

bonus pater família, sendo desnecessário ressaltar que o critério utilizado é 

extremamente subjetivo e, em face dessa circunstância, sujeito a conclusões 

contraditórias.  

Percebendo essa dificuldade, o legislador nacional, seguindo a 

máxima in lege aquilia levissima culpa venit, via de regra, não fez qualquer 

distinção entre os diversos graus de culpa, tanto para fixação da 

responsabilidade quanto para a determinação do quantum debeatur da 

indenização devida.  

Em certos casos, entretanto, o ordenamento jurídico pátrio 

contempla algumas hipóteses em que o intérprete deverá avaliar o grau da 

culpa do agente no que pertine à responsabilidade civil contratual. Por 

exemplo, o art. 392 do novo Código Civil e o art. 1.057 do Código Civil de 

1916, fixam a responsabilidade civil do contratante a quem o contrato 

aproveita, pela simples culpa, e só por dolo, aquele a quem não favoreça. 

Outros autores defendem que o grau da culpa deve ser avaliado 

para efeito de fixação da indenização correspondente. Quanto maior for o 

grau de culpa do agressor, maior será o valor da indenização.  

O critério supramencionado, entretanto, só deve ser empregado em 

caso de indenização por danos morais. Com efeito, quando se cuida de dano 

patrimonial economicamente avaliável, a indenização deve corresponder 

exatamente ao prejuízo sofrido pelo ofendido.  

Já a utilização da gravidade da culpa, como um dos parâmetros 

para determinação da indenização por danos morais, é justificável tendo em 

vista a natureza compensatória e não ressarcitória daquela reparação. 

Mesmo com todos esses inconvenientes, a jurisprudência e a 

doutrina se manifestam no sentido de levar em consideração o grau da 

culpa, tanto para a fixação da responsabilidade civil, quanto para a fixação 
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do valor da indenização. 30 

O Código Civil de 2002, em seu art. 944, parágrafo único, 

determina que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa 

e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.  

Ressalte-se, por fim, que em se tratando de responsabilidade civil 

objetiva, não há que se falar em culpa. 

 

 

2.3.3 – Dano 

 

O termo dano, etimologicamente, tem sua raiz na palavra latina 

damnum e significa toda diminuição ou destruição efetiva no patrimônio da 

pessoa, seja material ou moral. 

Preferível utilizar a expressão “dano material” em vez do “dano 

patrimonial”, posto que o patrimônio pode representar, também, o conjunto 

de bens inerentes a todo ser humano, que carece de avaliação econômica 

(patrimônio ideal).  

Assim, a utilização do adjetivo “material”, é mais adequada, pois 

sugere a idéia de algo que ocupa um lugar no espaço. 

João Oreste Dalazem faz o registro desse equívoco terminológico 

“porque faz supor que, somente, há bens integrantes do patrimônio material 

quando o maior patrimônio de uma pessoa é o acervo de seus valores 

                                                 

30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n.º 229: a indenização acidentária não exclui 
a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador. In: Consolidação das 
Leis do Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e Melchíades 
Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. p. 551. CAHALI, Yussef Said. Indenização 
Segundo a Gravidade da Culpa. Revista da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, n. 
1, p. 21-27,  set./dez. 1996): Em função dos princípios informadores do nosso direito 
privado, não se mostra juridicamente irrelevante, não só para o fim de responsabilizar o 
agente (na debeatur), como também para agravar-lhe a responsabilidade (quantum 
debeatur), o exame do conteúdo mais, ou menos reprovável, do elemento subjetivo, revelado 
na conduta do agente.  
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espirituais”. 31 

Compreende-se o dano material como a perda, destruição ou 

diminuição da utilidade de determinado bem ou interesse juridicamente 

protegido e que tenha conteúdo econômico.  

Duas teorias explicam o dano por ângulos distintos. Pela teoria da 

diferença o dano constitui a diferença da situação do bem antes e depois da 

lesão. Já pela teoria do interesse o dano é concebido como sendo a lesão a 

um interesse juridicamente protegido. 

Se da ação ou omissão, dolosa ou culposa, característica do ato 

ilícito, não resulta em qualquer dano, não há falar-se em responsabilidade e 

mesmo do próprio ato ilícito. 

Se alguém transgride uma determinação legal, mas não provoca 

qualquer espécie de dano, não há falar-se de um ato ilícito, mas sim de um 

ato antijurídico.  

Apesar das críticas a utilização do termo “dano moral”, a doutrina 

consagrou e a legislação ratificou a utilização dessa expressão, para 

representar a ofensa ao patrimônio ideal da pessoa.  

No Brasil, a discussão em torno da  possibilidade de proteção 

jurídica àquela espécie de patrimônio encontra-se totalmente ultrapassada, 

depois que a atual Constituição Federal em seu art. 5.º, inciso V, 32 admitiu 

a responsabilidade por dano moral, sepultando de vez as teorias que 

propugnavam pela sua impossibilidade.  

O novo Código Civil também faz referência expressa ao dano moral 

quando dispõe, em seu art. 186, in verbis: “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

                                                 

31 DALAZEN, João Oreste. Aspectos do Dano Moral Trabalhista. Revista LTr. v. 64, n. 1, p. 
7-14, jan. 2000. 
32 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado 1988. Art. 5.º, inciso V: É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Constituição Federal de 
1988. Colaboradores: Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e 
Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2000. 
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outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. (grifou-se).33  

Para Rodolfo Pamplona, o dano moral é aquele que produz lesão na 

esfera personalíssima da pessoa, violando sua intimidade, vida privada, 

honra e imagem. 34 

Assim, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, a auto-

estima, o conceito social e profissional são, dentre outros, bens imateriais 

protegido pelo direito.  

O pressuposto do dano moral é a dor experimentada pela vítima, 

que interfere diretamente em seu perfeito estado físico e psicológico, não só 

no momento da ofensa, mas sempre que se recorde dela, bem como pelo 

sentimento de reprovação das pessoas que passam a observá-la com 

desdém.  

Tarefa árdua, destarte, é enumerar todos os bens não econômicos 

inerentes à pessoa humana para então definir o dano moral. Qualquer que 

seja o bem, todavia, haverá dano moral se a vítima tiver alterado sua 

normalidade psicofisiológica de forma maléfica, provocando dor, aflição, 

preocupação, sofrimento, constrangimento, dentre outros efeitos. 

Mais seguro, portanto, conceituar o dano moral pela exclusão, ou 

seja, sempre haverá dano moral, quando a ação ou omissão dolosa ou 

culposa atingir um bem, inerente à pessoa humana, insuscetível de 

avaliação econômica.  

 

2.3.4 – Nexo Causal 

 

Entre o dano efetivo e a ação ou omissão, deve haver, sob pena de 

                                                 

33 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 186. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 
15 jan. 2002. 
34 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O Dano Moral na Relação de Emprego. São Paulo: LTr, 
1998. p. 37. 
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exclusão da responsabilidade do agente, um elo que é denominado de nexo 

causal.  

Se o ato ou fato não foi condição necessária ou contribuiu de 

qualquer forma para o evento danoso (concausalidade), não há falar-se em 

responsabilidade civil.  

Nesta hipótese, a culpa exclusiva da vítima,  o caso fortuito e a 

força maior, ensejam a exclusão da responsabilidade civil.  

O art. 159 do Código Civil de 1916, faz expressa referência ao nexo 

de causalidade, quando emprega a expressão “causar” na sua redação. Note-

se que o equívoco no emprego da disjunção “ou”, na expressão “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, 

ou causar prejuízo...”, do mencionado art. 159, foi sanado pela redação do 

art. 186 do novo Código Civil,  pois foi empregada a conjunção “e”:  “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem...” (grifou-se).  

Na verdade, a doutrina e a jurisprudência não interpretam 

literalmente o referido art. 159 do Código Civil de 1916. Se assim o fosse 

aceitar-se-ia a hipótese de responsabilidade civil sem dano, com a simples 

violação de uma regra jurídica de conduta, ou a responsabilidade objetiva 

como regra, isso é, sem a prática do ato ilícito. 

 Tratando-se de responsabilidade contratual, existe regra 

expressa dispondo que entre a inexecução e o dano haja uma relação direta 

e imediata.  

Para concluir, seja a hipótese de responsabilidade contratual ou 

extracontratual, deve haver, sempre, um vínculo ligando o dano à ação ou 

omissão para caracterizar a responsabilidade civil.   

 

2.4 – Causas Excludentes da Responsabilidade  

 

Como referenciado no item anterior, são causas de exclusão da 
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responsabilidade civil o caso fortuito e a força maior.  

É de fundamental importância, portanto, a fixação da definição dos 

referidos institutos, visto que, o dano sofrido naquelas condições não será 

passível de reparação. 

Não se pode entender, tecnicamente, o caso fortuito e a força maior 

como excludentes da culpabilidade. Na verdade, nessas circunstâncias não 

há que se falar em responsabilidade civil porque inexiste o nexo causal, ou 

seja, o dano emerge da ação ou omissão de um terceiro ou de fato natural. 

O Código Civil de 1916, em seu art. 1.058, parágrafo único, 

eximiu-se de diferenciar o caso fortuito da força maior, identificando-os 

como “fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir”. O 

Código Civil de 2002, reproduziu o mesmo dispositivo em seu art. 393, 

parágrafo único.  

Compreensível a atitude do legislador, porque tanto àquela época 

quanto atualmente a doutrina não conseguiu ainda extremar as 

características dos dois institutos.  

Todavia, tem sido aceito, com alguma controvérsia, o conceito de 

caso fortuito como sendo um evento da natureza, enquanto a força maior 

seria decorrente do fato de outrem.  

Para Afrânio Lyra, caso fortuito ou força maior representa:  

causa superior aos esforços da pessoa sobre a qual pesa o dever de 
cumprir a obrigação...o primeiro como sendo um obstáculo oposto à 
vontade do devedor, por ele não criado e cuja transposição não lhe é 
possível. Seria força maior um acontecimento imprevisível, 
absolutamente superior a qualquer diligência humana. 35 

Para Caio Mário, a imprevisibilidade do acontecimento não 

constitui requisito do caso fortuito ou força maior. Basta que, surgido o 

evento, mesmo que previsível, provoque “força indomável e inarredável”. 36 

                                                 

35 LYRA, Afrânio. Responsabilidade Civil. Salvador: (s.n), 1997. p. 155. 
36 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1990. v. 2, p. 245. 
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Questão que provoca calorosas discussões é a que versa sobre a 

possibilidade de um fato de terceiro ser equiparado a vis maior. O Código 

Civil francês e aqueles que o seguiram, inclusive o Código Civil pátrio, não 

fazem referência expressa ao fato de terceiro como excludente da 

responsabilidade, pois o insere dentro da hipótese genérica de caso fortuito 

ou força maior. Entretanto, não se pode chegar a outra conclusão, senão 

àquela que se apresenta nesse momento, através da leitura do art. 930 do 

novo Código Civil e do art. 1.520 do Código Civil de 1916, que tratam da 

responsabilidade por fato de outrem e permite que aquele que indenizou 

ingresse com a ação regressiva contra o terceiro. 

O caso fortuito e a força maior constituem o acontecimento 

possível, cujo dano provocado não era previsível ou evitável. Conclui-se, 

assim, que o dano é elemento integrante do conceito da vis maior e do 

causus. 
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3 – ACIDENTE DO TRABALHO  

 

O acidente do trabalho constitui o componente fático a ser 

analisado neste trabalho, o elemento gerador do direito subjetivo do ofendido 

que, conjugado aos elementos dogmáticos da responsabilidade civil,  

ensejará à fixação dos seus limites no que se refere ao dever de indenizar do 

empregador em virtude do infortúnio laboral.  

 

 

3.1 – Conceito  

 

No século XIX, o acidente do trabalho era considerado um 

acontecimento súbito, traumático, decorrente de obra do acaso e dentro do 

ambiente do trabalho.  

Confundia-se, naquele caso, com a força maior ou o caso fortuito, 

pois  se caracterizava pela imprevisibilidade do evento ou inevitabilidade dos 

seus efeitos. 

O acidente também se denominava de infortúnio, que traduzia 

uma idéia de ausência de sorte, infelicidade e desgraça. 

Considerando que a indenização infortunística tem por 

pressuposto o acidente do trabalho, tornou-se necessária a definição legal 

desse acontecimento, já que o próprio Estado é o responsável direto pelo 

pagamento da indenização respectiva.   

A Lei n.º 6.367, de 19.10.76, reservou o art. 2.º para definir o que 

seria acidente do trabalho. Asseverava o mencionado dispositivo legal que 

acidente trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 

morte, ou a perda, ou redução permanente ou temporária, da capacidade 

para o trabalho. 

De forma semelhante dispõe a  Lei n.º 8.213, de 24.07.91, em seu 
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art. 19, in verbis:  

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 a morte ou a  perda  
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. 37 

Como visto, o conceito legal nada exprime a não ser a delimitação e 

os efeitos do acidente laboral. 

No sentido estrito do termo, o acidente do trabalho, segundo a 

concepção clássica, se equipara ao caso fortuito ou força maior, estudado no 

item 2.4, e em assim sendo, constitui acontecimento imprevisível cujo dano 

provocado, dentro do ambiente do trabalho, seria inevitável.  

Engana-se, entretanto, quem pensa ser o acidente do trabalho, 

como a própria expressão sugere, um evento decorrente do acaso. Se assim o 

fosse não haveria qualquer possibilidade de adoção de medidas preventivas. 

Na realidade, o acidente laboral não passa de um acontecimento 

determinado, previsível, in abstrato, e, na maioria das vezes, prevenível, pois 

suas causas são perfeitamente identificáveis dentro do meio-ambiente do 

trabalho, podendo ser neutralizadas ou eliminadas. 38  

Prova disso é que certas empresas desenvolvem suas atividades 

trabalhando com a hipótese de “risco assumido”, ou seja, já sabem 

previamente que o acidente pode ocorrer a qualquer momento. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, antevendo a grande 

probabilidade de ocorrência de acidente laboral durante e no local de 

trabalho,  dedica um capítulo inteiro (Capítulo V – Título II – Das Normas 

Gerais de Tutela do Trabalho) para tratar da segurança e da medicina do 

trabalho, com disposições referentes à inspeção, embargo ou interdição das 

                                                 

37 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
38 Nesse sentido: ALMEIDA, Ildeberto Muniz de; BINDER, Maria Cecília Pereira. Metodologia 
de Análise de Acidentes do Trabalho. Combate aos Acidentes Fatais Decorrentes do 
Trabalho. São Paulo: MTE/SIT/DSST/FUNDACENTRO, 2000. p. 35-51. 
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instalações; órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas; 

equipamentos de proteção individual; medidas preventivas de medicina do 

trabalho; edificações; iluminação; conforto térmico; instalações elétricas; 

movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; máquinas e 

equipamentos; prevenção da fadiga, dentre outros.  

Preconiza Cesarino Júnior ser o infortúnio do trabalho um evento 

casual, prejudicial para a capacidade laborativa e relacionado com a 

prestação subordinada do serviço. Há nessa definição quatro elementos, a 

saber: casualidade, nocividade, incapacitação e relação com o trabalho (nexo 

etiológico).39  

Ensina ainda o renomado jurista que a expressão infortúnio 

laboral, própria do Direito Italiano – infortúnio del lavoro – é gênero do qual  é 

espécie o acidente do trabalho. 40 

Quando o acidente não produz dano em algum trabalhador, ou 

seja, quando não há vítimas, prefere-se utilizar a expressão “incidente” para  

referir-se a esse fenômeno. 

Em resumo, dentro da teoria da responsabilidade civil, o acidente 

do trabalho constitui o fato provocador do dano indenizável.  

 

 

3.2 – Ampliação legal do Conceito de Acidente do Trabalho 

 

Concomitantemente com a evolução da teoria da responsabilidade 

civil, que no caso específico da infortunística laboral, eliminou o elemento 

subjetivo, houve uma ampliação legal do conceito do acidente do trabalho 

para acolher também, sob o ponto de vista objetivo, além dos casos em que 

há culpa exclusiva da vítima, as hipóteses de doenças ocupacionais e 

                                                 

39 CESARINO JÚNIOR, Antônio Ferreira. Direito Social. São Paulo: Ltr, 1980. p. 479. 
40 CESARINO JÚNIOR, Antônio Ferreira. loc. cit. 
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acidente de trajeto ou acidente in itinere.  

A irradiação da cobertura legal do seguro acidente do trabalho 

(SAT), sob o prisma subjetivo e a teor do disposto no art. 19, da Lei n.º 

8.213/91, também passou a atingir não só os operários subordinados, mas 

também o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o 

garimpeiro e o pescador artesanal - todos considerados segurados especiais 

segundo o art. 11, VII, da mencionada  Lei n.º 8.213/91. 

 A equiparação legal do acidente típico às espécies 

supramencionadas foi resultado da adoção, paulatina, da teoria do risco 

profissional com tendência de evolução para a teoria do risco social.  

Apesar de toda essa evolução de cunho social, ainda encontram-se 

desprotegidos do sistema estatal do Seguro Acidente do Trabalho,  o 

empregado doméstico, os servidores públicos, os empresários e os 

trabalhadores autônomos.  

Ao acidente do trabalho propriamente dito, decorrente de um 

evento repentino e danoso, quase sempre violento, reserva-se a expressão 

acidente-tipo (Lei n.º 8.213/91, art. 19).41 As demais espécies, quais sejam: a 

doença ocupacional e o acidente de trajeto (in itinere),  são considerados 

acidente do trabalho por equiparação.  

Em síntese, ao acidente do trabalho lato sensu, por equiparação 

legal pertencem as espécies: a) acidente-tipo; b) doença ocupacional; e c) 

acidente in itinere. São considerados também acidentes do trabalho, em que 

pese inexistir causalidade direta com a relação de emprego, aquele sofrido 

pelo empregado no local e no horário do trabalho em consequência de ato de 

agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro 

                                                 

41 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. 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 a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
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de trabalho;  ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 

disputa relacionada ao trabalho; ato de imprudência, de negligência ou de 

imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;  ato de pessoa privada 

do uso da razão; e desabamento, inundação, incêndio e outros casos 

fortuitos ou decorrentes de força maior. 42 

Para caracterização do acidente-tipo é necessário que o evento 

provoque lesão corporal ou perturbação funcional, ensejando a morte, a 

perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. 

De qualquer forma, se o acidente produzir algum dano ao 

empregado que não se enquadre no conceito legal de acidente do trabalho, 

deverá o empregador responder pelo evento danoso em sua totalidade, desde 

que presentes todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil.   

 

 

3.2.1 – Doença Ocupacional 

 

Fundamental para a delimitação do conceito de doença 

ocupacional foi o interesse pelo estudo da influência do trabalho e do seu 

meio-ambiente como causa ou concausa de algumas moléstias.  

Foram precursores desse estudo no mundo antigo Hipócrates (470-

360 a.C), quando identificou que os mineiros sofriam de cólicas intestinais e 

estavam intoxicados pela manipulação do chumbo, e na idade moderna, o 

italiano Bernadino Ramazzini (1713), considerado o “Pai na Medicina do 

Trabalho”, que publicou o trabalho De Morbis Artificum Diatriba - Doenças 

dos Artífices – onde descreve os riscos relacionados às diversas profissões, 

introduzindo na anamnese médica a seguinte pergunta: “Qual é o seu 

                                                 

42 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Art. 21, inciso II. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
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trabalho?”. 

O Inglês Percival Lott, em 1775, desenvolveu uma pesquisa onde 

ficou constatada que a atividade dos limpadores de chaminé, os quais 

estavam expostos a fuligem e à ausência de higiene,  propiciava o 

surgimento do câncer escrotal, aclarando a íntima relação entre o trabalho e 

a doença. 

Charles Thackrah foi o autor do primeiro livro sobre doenças 

ocupacionais na Inglaterra, identificando várias doenças e estabelecendo 

ações preventivas,  isso em 1830, fato esse que contribuiu de maneira 

decisiva para a criação de uma legislação ocupacional. 

Naquele País, a regulamentação legal, estabelecendo as 

substâncias causadoras, em potencial, de morbidade, após a constatação do 

nexo causal entre o trabalho e a moléstia, só se efetivou em 1901, por 

intermédio do Factory Act.  

Nos Estados Unidos, a legislação buscou sua fonte de inspiração 

para o estabelecimento de normas relativas à saúde ocupacional, nos 

estudos de Alice Hamilton que, em 1919, publicou a obra “Explorando as 

Ocupações Perigosas”, reconhecendo as doenças ocupacionais, avaliando e 

controlando os seus agentes causadores. 

A doença ocupacional (ergopatia), ao contrário do que ocorre com o 

acidente-tipo, é um acontecimento lento e gradual cujas consequências 

jurídicas são idênticas ao deste último. É gênero do qual são espécies a 

doença profissional ou tecnopatia e a doença do trabalho, também 

denominada de mesopatia. 

A lei n.º 6.367, de 19.10.76 não fazia distinção entre doença 

profissional e doença do trabalho.  

Já a Lei n.º 8.213/91, em seu art. 20, incisos I e II, faz referência à 

doença profissional e doença do trabalho, entendendo a primeira como 

sendo a doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 

peculiar a determinada atividade, enquanto a segunda seria a doença 

ocupacional adquirida ou desencadeada em função de condições especiais 
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em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente.  

Certas doenças ocupacionais têm sua etiologia no trabalho 

desenvolvido em atividades específicas. As doenças profissionais também são 

denominadas de tecnopatias ou doenças profissionais típicas, peculiares a 

determinada profissão.  

Exemplos clássicos de doenças profissionais são a Perda Auditiva 

Induzida por Ruído (PAIR), que acomete as telefonistas, e a Lesão por 

Esforço Repetitivo (LER), batizada recentemente por Doenças 

Orteomusculares Relacionadas com o Trabalho (DORT), verificada nos 

digitadores.  

A doença do trabalho não guarda relação direta com uma atividade 

ou profissão específica. Ela surge ou aflora quando o trabalhador presta 

seus serviços em condições especiais e desfavoráveis à sua saúde.  

Wladimir Novaes Martinez ressalta, com maestria, a sutileza na 

diferenciação entre doença profissional e doença do trabalho, pontificando 

que a primeira encontra-se intimamente ligada a profissão do obreiro, 

acompanhando-o, inclusive, até em outras empresas,  enquanto a segunda: 

deriva   das condições do   exercício, do ambiente do trabalho, dos 
instrumentos adotados, sendo própria, sobretudo, das empresas 
que exploram a   mesma atividade econômica e não 
necessariamente  conceituadas   como fazendo parte do obreiro. 43 

A distinção dessas duas espécies de doenças ocupacionais, apesar 

de não ser de fácil percepção,  é de grande importância, principalmente no 

que diz respeito ao ônus da prova da causalidade.  

Tratando-se de doença profissional o nexo etiológico com o 

trabalho é presumido. Na hipótese de doença do trabalho, cabe ao 

trabalhador demonstrar que adquiriu ou desenvolveu a doença por conta do 

serviço que prestava.  

Convém, entretanto, não confundir a presunção do nexo etiológico 

                                                 

43 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à Lei Básica da Previdência Social. São 
Paulo: Ltr, 1992. v. 2, p. 99. 
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com a presunção de culpa, pois em se tratando de direito infortunístico, 

aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva que dispensa a culpa 

para sua caracterização. 

De acordo com a Resolução 1488/98 do Conselho Federal de 

Medicina, para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de 

saúde e as atividades laborais, além do exame clínico (físico e mental) e os 

exames complementares, quando necessários, deve o médico levar em 

consideração: a história clínica e ocupacional, decisiva em qualquer 

diagnóstico e/ou investigação de nexo causal; o estudo do local de trabalho; 

o estudo da organização do trabalho; os dados epidemiológicos; a literatura 

atualizada; a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador 

exposto a condições agressivas; a identificação de riscos físicos, químicos, 

biológicos, mecânicos, estressantes, e outros; o depoimento e a experiência 

dos trabalhadores; os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de 

seus profissionais sejam ou não da área de saúde. 44 

O Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência 

Social têm competência para expedir listas de doenças ocupacionais (art. 20, 

I e II, da Lei n.º 8.213/91).  

O anexo II, do decreto n.º 3.048, de 06 de maio de 1999 – 

Regulamento da Previdência Social – estabelece 188 (cento e oitenta e oito) 

doenças profissionais ou do trabalho, com base na Classificação 

Internacional das Doenças – 10.ª Revisão (CID-10).  

São divididas em 14 (quatorze) grupos, a saber: doenças 

infecciosas e parasitárias; doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos; 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas; transtornos mentais e do 

comportamento; doenças do sistema nervoso; doenças do olho e anexos; 

doenças do ouvido; doenças do sistema circulatório; doenças do aparelho 

                                                 

44 BRASIL.  Conselho  Federal  de  Medicina.  Resolução   n.º  1488,  de  11  de novembro de 
1998. art. 2.º. Disponível em: 
<http://www.cfm.org.br/ResolNormat/Numerico/1488_1998.htm>. Acesso em: 30 nov. 
2001. 
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respiratório; doenças do aparelho digestivo; doenças da pele e do tecido 

subcutâneo; doenças osteomusculares; e doenças do sistema gênito-

urinário.  

A lista atual substituiu aquela instituída pelo Decreto n.º 

2.172/97, que também regulamentava a Lei n.º 8.213/91, revogado pelo 

supramencionado Decreto n.º 3.048/99.  

No diploma legal anterior não havia descrição de doenças 

ocupacionais, mas sim a identificação de agentes patogênicos, agrupados em 

agentes químicos, físicos e biológicos, o que provocava controvérsias e 

conflitos entre os beneficiários e o Instituto Nacional de Seguridade Social ou 

mesmo entre os médicos do Sistema de Saúde, incumbidos do atendimento 

imediato ao trabalho e os médicos daquela Autarquia Federal, competentes 

para a determinação da incapacidade do segurado.  

Excepcionalmente, não constando da lista supracitada doença 

resultante de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se 

relaciona de forma direta, a Previdência Social deverá considerá-la doença 

ocupacional. 45 

A edição dessa lista de doenças e não só, como ocorria 

anteriormente, de uma lista de agentes patogênicos, contribuirá, 

definitivamente, com a diminuição de litígios envolvendo os segurados e o 

órgão segurador. 

Observe-se mais uma vez que a definição legal das doenças 

ocupacionais tem como objetivo primeiro respaldar a decisão administrativa 

ou judicial em pedido de benefício acidentário.  

Sucumbindo, o empregado acidentado, em sua pretensão junto ao 

órgão previdenciário, poderá voltar-se diretamente contra o empregador para 

haver a indenização respectiva, desde que este tenha agido com dolo ou 

                                                 

45 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Art. 20, § 2º. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
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culpa.  

Nesse caso específico, a ação danosa não precisa, necessariamente, 

ter relação com o conceito legal de acidente do trabalho, mormente quando 

se tratar de dano moral que não é coberto pela indenização acidentária. 

 

 

3.2.2 – Acidente de Trajeto 

 

O acidente in itinere 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. 

A Lei n.º 8.213/91, em seu art. 21, IV, discrimina as hipóteses 

enquadradas na espécie supramencionada:  

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.46 

Analisando as disposições legais transcritas acima, concluí-se que 

o legislador estendeu a abrangência da cobertura do Seguro Acidente do 

Trabalho - SAT para aqueles casos em que o trabalhador se encontra fora do 

alcance da fiscalização direta do empregador, todavia, executando serviços 

em seu proveito ou a caminho da empresa.  

Em qualquer caso deve haver sempre nexo causal entre a atividade 

                                                 

46 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Art. 21, IV. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
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subordinada desenvolvida pelo trabalhador e o acidente.  

É bom lembrar, ainda, que a lei considera de efetivo serviço o 

tempo destinado ao intervalo intrajornada. (Art. 21, parágrafo 2.º, Lei n. 

8.213/91). 

Como a lei traça normas gerais e abstratas, os casos concretos 

solucionados pelo Poder Judiciário ensejaram a formação de um repertório 

jurisprudencial muito variado no que se refere à interpretação do acidente de 

trajeto. Com efeito, em que pese o retrocitado dispositivo legal fazer 

referência expressa do percurso “residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela”, têm entendido os Tribunais que pequenos desvios nesse trajeto 

não devem ser levados em consideração, para caracterização do acidente do 

trabalho, utilizando-se de interpretação mais teleológica do que literal.  

De fato, não se pode alegar a clareza da lei para deixar de 

interpretá-la, mesmo porque, para chegar-se a essa conclusão 

necessariamente deve-se utilizar a exegese.  

Como afirma Carlos Maximiliano, “a verificação da clareza, 

portanto, ao invés de dispensar a exegese, implica-a, pressupõe o uso 

preliminar da mesma”. 47 

Por último, registre-se que a lei previdenciária em vigor, que 

também contem normas tratando da infortunística, adotou a teoria da 

concausalidade.  

O acidente que causa a morte, a redução ou perda da capacidade 

laborativa, bem como a lesão passível de recuperação não precisa ser a 

causa única, basta que contribua diretamente, ou seja, que concorra para a 

efetivação do dano ao empregado ou segurado especial. 

As concausas podem ser antecedentes ou anteriores, quando 

preexistem ao acidente; supervenientes ou seguintes, quando sucedem-no; 

                                                 

47 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 38. 
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ou  simultâneas, quando são  concomitantes. 48 

 

 

3.3 – Estatísticas  

 

A questão social do acidente do trabalho é de tamanha magnitude 

que merece trazer a esta reflexão uma abordagem estatística. 

Na década de 70, foi concedido ao Brasil o triste título de campeão 

mundial em número de acidentes do trabalho. Tem sido observado, porém, 

um declínio acentuado no número de acidentes-tipo, que de 926.354 em 

1988, passou para 319.617, no ano de 1999. Em contrapartida, o número 

de doenças ocupacionais aumentou de 5.025, em 1988 para 30.489 em 

1998. 49 

Atribuí-se a diminuição do número de acidentes-tipo ao fato 

denominado de subnotificação, ou seja, ausência de notificação por parte 

dos empregadores de um certo número de acidentes do trabalho ocorridos, 

muitas vezes em decorrência de um contrato de trabalho informal;  para 

evitar que o empregado goze da estabilidade prevista pelo art. 118 da Lei n.º 

8.213/91; devido ao curto período de afastamento,50 ou mesmo quando não 

há interrupção do labor. 

Quanto ao crescimento do número de doenças ocupacionais, a 

razão mais provável seria a adoção de novos critérios de diagnóstico de 

algumas doenças do trabalho e profissionais que anteriormente eram 

consideradas como patologias comuns sem relação com o labor.  

                                                 

48 MONTEIRO, Antônio Lopes; BERTAGNI, Roberto Fleury de Souza. Acidentes do Trabalho 
e Doenças Ocupacionais. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 13; e CESARINO JÚNIOR, Antônio 
Ferreira. op. cit., p. 481. 
49 Fonte: BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Disponível em: 
<http://www.inss.gov.br/12_05.htm>. Acesso em: 14 ago. 2001.  
50 O salário referente aos primeiros quinze dias de afastamento é devido pelo empregador.  
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O Ministério da Previdência Social publicava até o ano de 1995, o 

Boletim Estatístico sobre Acidentes de Trabalho (BEAT), confeccionado com 

base nos dados extraídos da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), 

representando assim, um indicador da ocorrência de acidentes do trabalho 

no Brasil.  

A partir de 1996, o INSS deixou de publicar o BEAT, passando a 

coletar os dados diretamente do seu banco de dados informatizado. Mas, 

como relatado acima, os referidos BEAT’s e o banco de dados da Previdência 

Social não gozam de muita credibilidade tendo em vista principalmente a 

existência de subnotificações, mesmo existindo norma prevendo a punição 

do empregador que não emite a CAT, que, na maioria dos casos, não sofre 

qualquer fiscalização por parte do órgão competente.   

 

 

3.4 – Efeitos do Acidente do Trabalho 

 

A preocupação com a saúde e a segurança dos trabalhadores não 

fica limitada à esfera de ação deste ator social, mas atinge, também,  os 

empregadores e o próprio Estado. Isto porque, como visto anteriormente, o 

acidente do trabalho produz reflexo não só no âmbito da relação 

empregatícia,  mas também para toda a sociedade politicamente organizada.  

Sendo o Estado o gestor dos recursos destinados ao pagamento 

das indenizações infortunísticas, quanto maior o número de acidentes, maior 

será o abalo do fundo responsável pela cobertura dos benefícios 

acidentários, isso sem levar em conta os efeitos negativos no sistema 

produtivo e a conseqüente redução no desenvolvimento da riqueza nacional.  

Além disso, a segurança é um direito fundamental, garantido, 

inclusive, pela atual Carta Magna (art. 5.º, caput). Assim, sob o ponto de 

vista humanitário, a preocupação primeira do patrão deve ser com a 

segurança daqueles que estão sob o seu poder de direção. 
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Ocorrendo o infortúnio, o efeito direto e  principal para o 

empregador será a ausência de um operário dentro do seu quadro de 

pessoal, influenciando diretamente a sua cadeia produtiva. Terá que 

contratar um trabalhador temporário, geralmente sem a qualificação que 

detinha o substituído ou determinar a prorrogação da jornada de trabalho de 

outros empregados, implicando assim, ônus financeiro. Além desses 

inconvenientes, nos primeiros quinze dias do afastamento do obreiro, o 

empregador deverá arcar também com o pagamento do salário desse período.  

Não resta dúvida, entretanto, que o maior prejudicado com o 

infortúnio laboral é o empregado.  

Como mencionado acima, para ficar caracterizado o acidente do 

trabalho o evento deve provocar lesão corporal ou perturbação funcional, 

acarretando a morte, perda ou redução permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho.  

Esse seria o efeito direto e imediato. Mas não se pode esquecer do 

efeito indireto que seria representado pela exclusão social que enfrenta o 

trabalhador mutilado, muitas vezes posto à margem da sociedade que não 

aceita facilmente a presença do deficiente físico.  

Se o acidente do trabalho, típico ou por equiparação, é 

considerado, dentro da teoria da responsabilidade civil, como o fato gerador 

da responsabilidade, as suas conseqüências diretas, como a lesão corporal 

ou a perturbação funcional, constituem o próprio dano à incolumidade 

psicofisiológica do empregado, que não é coberto pela indenização 

acidentária.  

A indenização acidentária, representada pelos benefícios 

previdenciários, cobrem, somente, os danos materiais decorrentes da perda 

total ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade de trabalho, ou 

seja, do lucro cessante material decorrente do acidente laboral. 
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3.4.1 – Lesão Corporal e Perturbação Funcional 

 

O evento súbito e inesperado ou a doença ocupacional para serem 

considerados acidente do trabalho  devem provocar lesão corporal ou 

perturbação funcional.  

Para Almeida Jr. a lesão corporal se verifica quando há um simples 

dano anatômico, como uma luxação, uma hérnia, uma ferida ou uma 

fratura. A Perturbação funcional constituiria o dano na atividade fisiológica 

ou psíquica como a dor, a diminuição ou perda de qualquer sentido, 

perturbações da mobilidade voluntária (convulsões, espasmos, tremores, 

paralisia), perturbações digestivas, memoriais,  lingüísticas, dentre outros.51 

Acrescenta, ainda, o eminente autor, que a diferença entre os dois 

grupos de doenças supramencionados é quase sempre de ordem teórica, 

pois, não raro, ocorre uma alteração anatômica em consequência de uma 

perturbação funcional e vice-versa.52 

Como demonstrado, portanto, a indenização acidentária não cobre 

os danos diretos representados pela lesão corporal ou perturbação funcional, 

em face do seu caráter moral. 

 

 

3.4.2 – Conseqüências da Lesão ou da Disfunção 

 

É importante deixar registrado, antes de qualquer aprofundamento 

na questão das conseqüências da lesão ou da disfunção, 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 

                                                 

51 ALMEIDA JÚNIOR, A; COSTA JÚNIOR, J. B. de O. Lições de Medicina Legal. 19. ed. rev.  
ampl. São Paulo: Nacional, 1987. p. 271. 
52 Ibdem, p. 271. 
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corporal ou perturbação funcional.  

Por isso é de grande relevo o estudo dos efeitos dos danos 

provocados pelo acidente do trabalho, representadas pela morte, 

incapacidade total permanente, incapacidade total temporária e a 

incapacidade parcial permanente. 

 

 

3.4.2.1 – Morte  

 

A morte representa a conseqüência mais trágica da lesão ou 

perturbação funcional produzida pelo acidente do trabalho típico ou da 

doença ocupacional.  

A morte pode ser real ou presumida.  Real é a morte firmada 

através do atestado de óbito (art. 88  do decreto n.º 4.857, de 9.11.1939). 

Presumida será a morte quando a lei assim o declarar. Com efeito, o acidente 

pode provocar o desaparecimento do corpo do trabalhador, sendo que nesse 

caso deverá ser aberta, provisoriamente, a sucessão, nos termos do art. 26, 

do Código Civil de 2002 (art. 469 do Código Civil de 1916).  

Decorridos dez anos do trânsito em julgado da decisão que 

conceder a abertura da sucessão provisória (art. 1.167, II do Código de 

Processo Civil), ou provando-se que o ausente conta com oitenta anos de 

nascido e que de cinco anos datam as últimas notícias suas (art. 38 do  

Código Civil de 2002 e art. 482 do Código Civil de 1916), presumir-se-á sua 

morte, podendo, desse modo, ser declarada por sentença.  

Se restar comprovado que a pessoa desaparecida estava presente 

no local do desastre (naufrágio, inundação, incêndio, terremoto, etc) o juiz 

poderá admitir o registro do óbito no assento respectivo (art. 88 da Lei n.º 

6.015, de 31.12.1973 – Registros Públicos).  

A lei infortunística protege, neste caso particular, somente os 

dependentes do empregado, pois o benefício previdenciário específico, 
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reverterá em favor destes e não mais em favor do segurado. 

 

 

3.4.2.2 – Incapacidade  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), incapacidade é: 

qualquer redução ou falta - resultante de uma deficiência ou 
disfunção - da capacidade para realizar uma atividade de uma 
maneira que seja considerada normal para o ser humano, ou que 
esteja dentro do espectro considerado normal. 53 

Para fins de definição da responsabilidade acidentária, à 

incapacidade laboral corresponde a impossibilidade do desempenho das 

funções específicas de uma atividade (ou ocupação), em conseqüência de 

alterações morfopsicofisiológicas, provocadas por doença ou acidente.  Para 

a grande maioria das situações, a Previdência trabalha, apenas, com a 

definição acima apresentada, entendendo a “impossibilidade” como 

incapacidade para atingir a média de rendimento alcançada em condições 

normais pelos trabalhadores da categoria da pessoa examinada 

(impossibilidade abstrata).  

Melhor seria, contudo, que a avaliação da incapacidade laborativa 

tivesse como ponto de referência e base de comparação as condições daquele 

empregado examinado enquanto trabalhava e nunca a média da coletividade 

operária (impossibilidade concreta). 54 

Como foi salientado em outra oportunidade, a indenização tarifada, 

referente ao acidente do trabalho, tem ligação direta com a incapacidade  - 

lucro cessante - e não com o dano direto suportado pelo trabalhador – dano 

emergente - pois o infortúnio provoca a diminuição no patrimônio material e 

                                                 

53 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolos de Procedimentos Médicos-Periciais n. 
13. Versão 6-99. p.4. Disponível em: <http://www.mpas.gov.br>. Acesso em: 10 maio 2001. 
54 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo de Procedimentos Médico-Periciais n. 13. 
Versão 6-99. p.4. Disponível em: <http://www.mpas.gov.br> Acesso em: 10 maio 2001. 
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moral do operário.  

Destarte, o objeto do contrato obrigatório de seguro contra acidente 

do trabalho é a força de trabalho. A indenização acidentária corresponde à 

impossibilidade ou redução da capacidade na prestação do serviço, ou seja, 

o lucro cessante. 

São quatro as espécies de incapacidade: a) incapacidade total e 

permanente; b) incapacidade parcial e permanente; e c) incapacidade parcial 

e permanente; e d)incapacidade parcial e temporária. 

A ausência total e irreversível da quantidade e qualidade que o 

trabalhador detinha de ceder sua força de trabalho em favor de outrem 

caracteriza a incapacidade total e permanente. O acidente aniquila qualquer 

possibilidade para qualquer trabalho.   

A incapacidade parcial e permanente se traduz pela perda da 

habilidade para prestar o serviço que habitualmente era realizado pelo 

segurado ou lhe exige um maior esforço físico ou mental.  

Já a incapacidade parcial e temporária que se efetiva quando a 

lesão não provoca seqüelas irreversíveis que impeça ou dificulte a prestação 

do serviço genérico ou específico. 

 

 

3.5 – Trabalho Preventivo dos Órgãos Estatais  

 

A todos interessam a prevenção dos infortúnios laborais. Ao 

empregado, para não se tornar um mutilado ou, por qualquer outro motivo, 

ver reduzida ou eliminada sua capacidade laboral, sem se falar na 

conseqüência fatal. Ao empregador, para não ser responsabilizado civil e 

penalmente, pelas conseqüências do acidente, bem como para  não 

comprometer a sua produtividade e margem de lucro.  

Justifica-se a preocupação do Estado com a prevenção, pois este é 

o responsável direto pelo pagamento das indenizações acidentárias, bem 
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como pela recuperação da capacidade de trabalho do operário vitimado, se 

essa ainda for possível. O grande número de acidentes do trabalho atinge 

ainda todo o sistema produtivo, com o conseqüente reflexo no 

desenvolvimento da riqueza nacional, afetando diretamente o Produto 

Interno Bruto (PIB) do País.  

A prevenção constitui preocupação, também,  de entidades 

internacionais. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovou 

várias convenções específicas sobre o tema, , dentre elas as de n.ºs 148, 155 

e 161. Além disto, instituiu um programa internacional para incentivar a 

melhora nas condições  e meio-ambiente do trabalho.  

A evolução histórica da segurança e proteção à saúde dos 

trabalhadores demonstra que a prevenção deve ser buscada e eleita como 

ponto prioritário de qualquer ação governamental, sob todos os aspectos, 

preferindo, inclusive, à reparação do dano, se é que isso é possível.  

 A prevenção dos acidentes do trabalho, em nível estatal, é exercida 

por meio de órgãos de coordenação, orientação, controle e supervisão das 

atividades ligadas à segurança e a medicina do trabalho, bem como na 

fiscalização do cumprimento das obrigações legais respectivas.  

Nota-se, entretanto, no ordenamento jurídico pátrio, a ausência do 

órgão responsável pelo pagamento das indenizações (Instituto Nacional de 

Seguridade Social) nas atividades de prevenção de acidentes, mesmo porque, 

por determinação legal, essa tarefa encontra-se reservada ao Ministério do 

Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SSST), órgão de âmbito nacional incumbido das tarefas 

supramencionadas. Compete às Delegacias Regionais do Trabalho  (DRT’s), 

regionalmente, executar idêntica tarefa. 

Em que pese  ser o INSS uma autarquia federal e o Ministério do 

Trabalho e Emprego um órgão da administração pública direta, a atribuição 

das tarefas de reparação e prevenção, respectivamente, às entidades 

supracitadas, importa, inevitavelmente, na frustração dos resultados 

pretendidos, mormente em relação à prevenção.  
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Seria do maior interesse do segurador obrigatório – INSS - instituir 

e estimular a adoção de medidas preventivas, pois assim reduziria em muito 

as despesas com o pagamento das indenizações devidas e com a recuperação 

das vítimas não fatais de acidente do trabalho. Entretanto, isso não 

acontece. O INSS limita seu interesse em certificar ou não a existência de 

uma incapacidade para o trabalho, com a conseqüente concessão do 

benefício respectivo e o Ministério do Trabalho e Emprego se preocupa, 

unicamente, em diminuir ou neutralizar as fontes de risco a que os 

trabalhadores encontram-se expostos, mesmo assim de forma precária. 

Se não fora isso, há ainda uma tarefa correlata desempenhada por 

outro organismo governamental, o Ministério da Saúde, através do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que se ocupa com o diagnóstico e tratamento das 

vítimas. 

Essa dicotomia, que representa um conflito institucional, também 

é apontada como um dos fatores que emperram a diminuição do risco 

laboral. Mais produtivo seria encontrar fórmulas de correlacionar atribuições 

de responsabilidade e financiamento, de forma a permitir a integração dos 

planos de benefícios com o objetivo principal que é a prevenção.  

Observa-se que a consequência imediata dessa falta de 

coordenação entre  ações de prevenção e de reparação é a desvinculação 

entre as condições de trabalho e o valor da contribuição social complementar 

paga pelo empregador, impossibilitando a utilização de uma tarifa individual. 

O empregador diligente e cumpridor dos seus deveres contribui 

com a mesma quantia paga pelo empreendedor desidioso. O ideal seria a 

instituição de descontos ou alíquotas diferenciadas para as empresas que 

promovessem planos de prevenção, penalizando as empresas cujos índices 

de acidentes superassem determinados níveis. Ressalte-se, entretanto, que 

estudos nesse sentido já estão sendo feitos pelos órgãos competentes 

havendo, inclusive, um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. 

Diante da omissão dos obrigados em adotar medidas preventivas, o 

Ministério Público ou mesmo o Sindicato da  categoria profissional, 

encontram-se legitimados, por força da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 
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1985, a ingressar com ação popular objetivando a solução judicial da 

questão, requerendo a imposição de astreinte na hipótese de 

descumprimento de obrigação de fazer por parte do empregador. 
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4 – RESPONSABILIDADE ACIDENTÁRIA 

 

Viu-se que com o processo histórico, principalmente após a 

revolução industrial, a responsabilidade civil passou a ter como fundamento 

não só a culpa, mas também o risco provocado pela atividade perigosa do 

empreendedor.  

A legislação de diversos Países acolheu a teoria do risco e eliminou 

a culpa do conceito de responsabilidade civil em algumas relações jurídicas, 

sendo contemplada, por sua importância, a relação de trabalho. 

Destarte, utiliza-se o termo responsabilidade acidentária para 

destacá-la da responsabilidade civil edificada na teoria da culpa, que 

continua coexistindo com a primeira, observando, contudo, critérios 

distintos.  

Seguindo a orientação da maioria dos ordenamentos jurídicos, o 

Brasil instituiu o seguro estatal obrigatório para a cobertura do acidente do 

trabalho, na forma de uma contribuição social adicional, denominada de 

Seguro Acidente do Trabalho, eliminando a culpa para aferição da 

responsabilidade civil, bastando simplesmente a existência da ação ou 

omissão, o nexo de causalidade e o dano.  

A eliminação do elemento anímico da responsabilidade civil 

importou, como forma de compensação, na limitação do valor da indenização 

por meio da tarifação prévia.  

Assim, 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 uma contribuição social 

complementar, limitando-se, aquela responsabilidade, à reparação 

pecuniária do lucro cessante. 

Esse sistema de seguro acidentário, na forma que se apresenta 

atualmente no Brasil, constitui parte fundamental, porém destacada, da 

Seguridade Social, posto ser financiada diretamente pelo agente causador do 
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risco, qual seja, o empresário, através de um recolhimento mensal variável 

sobre a folha de pagamento, entre 1% e 3%, de acordo com o grau de risco 

da sua atividade.  

Releva-se, portanto, o estudo desse aspecto especial da 

responsabilidade civil, - a responsabilidade acidentária - porquanto, como 

adiante será visto, a ação judicial de indenização infortunística pode ser 

cumulada com a ação judicial de reparação com base no direito comum, 

compensando-se, entretanto, os valores respectivos.  

Observe-se, todavia, que com a emenda constitucional n.º 20, de 

15.12.1998, que alterou  as normas constitucionais previdenciárias, foi 

acrescentado o parágrafo 10 ao art. 201 da Carta Magna, permitindo, na 

forma da lei,  que a cobertura do risco do acidente do trabalho seja atendido 

concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor 

privado.  

 

 

4.1 – Características 

 

Desde a primeira lei que especificamente tratou da questão do 

acidente do trabalho,55 o legislador pátrio optou pela adoção da teoria da 

responsabilidade infortunística fundada no risco.  

A pré-fixação das indenizações devidas como conseqüência do 

acidente do trabalho, a forfait,56 sempre foi observada pelas leis acidentárias, 

ou seja, desde o Decreto Legislativo n.º 3.724, de 15.01.1919 até a atual Lei 

n.º 8.213, de 24.07.91.  

                                                 

55 BRASIL. Decreto Legislativo n.º 3.725, de 15 de janeiro de 1919. Regula as obrigações 
resultantes dos acidentes no trabalho. In: SAAD, Terezinha Lorena Pohlmann. 
Responsabilidade Civil da Empresa nos Acidentes do Trabalho: Compatibilidade da 
Indenização Acidentária com a de Direito Comum. 3. ed. São Paulo: Ltr, 1999. p. 58-62. 
56 Expressão francesa que significa a convenção de invariabilidade do preço, ou seja, preço 
fixo. 
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Desse modo, tanto o empregador (criador do risco) quanto o 

empregado (vítima em potencial do acidente)  já sabem, antes mesmo da 

ocorrência do evento casual e danoso, o valor da indenização respectiva. 

Como foi analisado no item anterior, para compensar a adoção da 

teoria do risco, no campo da responsabilidade acidentária, bem como para 

eliminar a insegurança das decisões que fixavam indenizações reparatórias 

do dano infortunístico de forma aleatória, foram instituídas indenizações 

com valores pré-fixados, mas que não reparam a totalidade do dano 

emergente e do lucro cessante.  

A questão é de fácil exemplificação. É só admitir que, antes do 

acidente, o obreiro tivesse outras fontes de renda que não a da exclusiva 

prestação de serviços subordinados, verbi gratia, o trabalho autônomo 

executado antes, depois ou mesmo durante a jornada de labor, já que não se 

exige a exclusividade como elemento caracterizador do contrato de trabalho e 

que este possa ser afetado pela ocorrência do infortúnio. 

A própria remuneração mensal percebida pelo trabalhador não se 

encontra totalmente coberta pela indenização acidentária. Isto porque os 

benefícios pecuniários e de prestação continuada, devidos pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social, estão limitados a um teto, correspondente ao 

salário-de-benefício, calculados sobre a média dos salários-de-contribuição 

dos últimos trinta e seis meses.57  

Se em atividade o obreiro percebe remuneração superior ao salário-

de-benefício certamente o valor da indenização mensal devida pelo INSS será 

inferior ao salário percebido antes do acidente.  

                                                 

57 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Art. 28: O valor do benefício de prestação 
continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, 
exceto o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com base no salário-de-
benefício. Art. 29: O salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os 
últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da 
atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), 
apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
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Acrescente-se ainda que o acidente do trabalho, em grande parte 

dos casos, produz o dano moral, principalmente o estético, prejuízo esse que 

não é coberto pela indenização acidentária. 

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.  

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 através da 

ação judicial com base na responsabilidade de direito comum, diretamente 

contra o empregador, questão essa que será analisada posteriormente. 

 

 

4.2 – Escorço Histórico-Legislativo 

 

4.2.1 – Constituições 

 

A Constituição de 1824 não fazia qualquer referência ao acidente 

do trabalho e nem poderia fazê-lo, pois foi outorgada durante o regime 

escravocrata. Os escravos executavam serviços braçais e pesados, sendo 

considerados res e, nessa condição, não eram sujeitos, mas sim, objeto de 

direito.  

As Constituições de vários Países, promulgadas durante o século 

XIX, a exemplo da Constituição Imperial brasileira, inspiraram-se na 

experiência americana (1776) e francesa (1792) extremamente liberais e sem 

qualquer preocupação com os direitos sociais. 

Com o advento da Carta Magna de 1891, que utilizou como modelo 

a Constituição dos Estados Unidos da América, não houve qualquer 

alteração em relação à Constituição anterior, onde a questão social sequer 
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fora tratada. Em verdade, só estabelecia normas constitucionais típicas 

relativas à atribuição de competência, revelando, assim, o seu caráter 

eminentemente político.  

Somente com a promulgação da emenda constitucional n.º 3, de 

03.09.26 foi que primeiro se fez menção, em nível constitucional, sobre o 

Direito do Trabalho, estabelecendo a competência do Congresso Nacional 

para instituir normas dessa natureza.  

A efêmera Constituição de 1934, promulgada em 16 de julho,  fruto 

do movimento revolucionário de 1930, foi a terceira constituição do Brasil, 

sendo a primeira a conter dispositivos concernentes à ordem social.  

Previa expressamente a competência da União para legislar sobre 

assistência social e normas sociais referentes ao trabalho. As principais 

determinações de ordem social eram: salário mínimo; jornada de oito horas; 

assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante; previdência a 

favor da velhice, invalidez, maternidade e nos casos de acidente do trabalho 

ou de morte. 

A quarta Constituição do Brasil (1937), apelidada de Polaca,  foi 

decretada e imposta pelo então presidente Getúlio Vargas, após um golpe 

que instituiu o Estado Novo.  

Manteve com algumas limitações,  as disposições concernentes à 

Ordem Econômica e Social. A paralisação temporária do trabalho (greve) ou 

do empreendimento (lockout) foi proibida.  

Além do salário mínimo e da jornada de oito horas diária, garantia 

também o repouso semanal remunerado e a indenização de antiguidade para 

o empregado estável. As disposições previdenciárias faziam menção ao 

seguro de velhice, invalidez, vida e acidente do trabalho.   

A Constituição democrática de 1946 foi formulada sob a influência 

do liberalismo, mas com tendências para a implantação do Estado Social. Na 

parte que tratava da Ordem Econômica e Social, conservou as conquistas 

sociais das constituições anteriores e previa, ainda, o direito ao adicional 

noturno e às férias. Continha normas relativas à previdência e especialmente 
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sobre acidente do trabalho (art. 158, inciso XVIII).  

Após o movimento militar de 1964, emerge a Constituição Federal 

de 1967. Tratava, dentre outros direitos sociais, do salário-família, da 

isonomia salarial, da higiene e segurança do trabalho, da assistência 

sanitária, hospitalar e médica preventiva.  

Em relação à previdência social, mencionava o seguro-desemprego, 

a proteção à maternidade, invalidez e morte, além do seguro obrigatório pelo 

empregador contra acidentes do trabalho.  

A emenda constitucional n.º 1/69, na verdade uma nova Carta, 

atribuía à União a competência para legislar sobre trabalho e previdência 

social. Manteve os direitos sociais previstos na Constituição de 1967, 

prevendo, em seu art. 165, inciso XVI, a previdência social nos casos de 

doença, velhice, invalidez e morte, seguro-desemprego e seguro contra 

acidentes do trabalho. 

Na atual Constituição Federal, que incluiu os direitos sociais no 

Título destinado aos Direitos e Garantias Individuais, além da gama de 

vantagens atribuídas ao trabalhador, em seu art. 7.º, trata expressamente 

do acidente do trabalho no inciso XXVIII, in verbis: “seguro contra acidentes 

de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este 

está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa”; de normas de saúde, 

higiene e segurança, no inciso XXII: “redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; redução dos 

riscos de doença”, e de outras normas de seguridade, previdência e 

assistência social.  

 

 

4.2.2 – Legislação Ordinária 

 

O Direito do Trabalho nasceu como reação ao liberalismo então 

vigente à época da revolução industrial. O Estado não intervinha nas 
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relações entre os particulares, pois predominava o respeito pela autonomia 

da vontade privada. Todos eram iguais perante a lei, não se justificando 

qualquer tratamento jurídico desigual.  

Inicialmente o legislador voltou sua atenção para regulamentar os 

aspectos do contrato de trabalho que permitiam ao empregador explorar, 

intensamente, a atividade do trabalhador, sugando, totalmente, sua força de 

trabalho, o que provocava, com certa freqüência, acidentes do trabalho.  

Pode-se dizer que o Direito do Trabalho teve origem nas leis de 

proteção e prevenção contra os infortúnios laborais. A enorme quantidade de 

empregados mortos e mutilados constituiu um dos principais motivos para o 

surgimento de uma legislação protecionista. Com efeito, o acidente do 

trabalho afastava o empregado de suas tarefas, gerando prejuízos para ele 

próprio, para sua família, para sociedade e para empresa que deixava de 

contar com aquele empregado mais experiente.  

Antes de haver uma regulamentação especial,  as questões 

acidentárias, no Brasil,  eram regidas pelo Código Civil de 1916. Assim, em 

todo conflito envolvendo acidente do trabalho, o empregado autor da ação de 

indenização tinha o encargo de demonstrar a culpa do seu patrão, pois a 

responsabilidade civil era subjetiva. 

A primeira norma nacional que tratou especificamente sobre o 

acidente do trabalho foi o Decreto Legislativo n.º 3.725, de 15 de janeiro de 

1919, atingindo uma massa determinada de trabalhadores, principalmente 

os industriários.  

Adotou a teoria do risco profissional, no que foi imitada pelas 

normas que lhe sucederam, pois eliminou a presença da culpa para 

configuração da responsabilidade do empregador. 

Previa a hipótese do acidente-tipo e da doença profissional, que 

deveriam constituir causa única da morte ou incapacidade, excluindo os 

casos de doença do trabalho (mesopatia).  

A indenização única e tarifada era devida diretamente pelo 

empregador, excetuando os casos de força maior ou dolo da própria vítima 
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ou de estranhos.  

Em 10 de julho de 1934, surge o Decreto n.º 24.637, estendendo, 

subjetivamente, o raio de ação da proteção acidentária para atingir outras 

categorias profissionais, verbi gratia, os trabalhadores rurais em geral.  

Facultou ao empregador escolher entre contratar seguro privado ou 

depositar, compulsoriamente, junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica, 

determinada quantia para garantir o pagamento da indenização ao 

empregado acidentado.  

Considerava como acidente do trabalho, além do acidente-tipo e da 

doença profissional (tecnopatia) as doenças do trabalho, conhecidas como 

mesopatias. 

Entretanto, continuaram excluídos da proteção legal, os casos de 

acidente do trabalho decorrente de força maior ou dolo, quer da própria 

vítima, quer de terceiros, e por fatos estranhos ao trabalho (art. 2.º do 

Decreto n. 24.637, de 10.07.34). Ressalva, contudo, que não constitui força 

maior a ação dos fenômenos naturais quando determinada ou agravada pela 

instalação ou localização do estabelecimento ou pela natureza do serviço. 

Contemplava a hipótese do acidente in itinere desde que o 

empregador fornecesse a condução necessária para o empregado se deslocar 

de sua residência para empresa.  

A indenização era tarifada e o empregador estava expressamente 

exonerado do pagamento de outra espécie de reparação com fundamento no 

direito comum.  

O Decreto Lei n.º 7.036, de 10 de novembro de 1944 representou a 

terceira norma acidentária brasileira, passando a proteger também os 

servidores públicos não estatutários.  

Instituiu o seguro obrigatório a ser realizado na instituição 

previdenciária a que estivesse filiado o empregado.  

Adotou a  teoria da concausalidade, significando que o acidente do 

trabalho já não necessitaria ser  a  causa única, bastando apenas ser a 
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causa concorrente da morte do obreiro ou da sua incapacidade para o 

trabalho.  

Permitiu-se a concorrência entre a indenização acidentária e a 

indenização do direito comum, desde que presente o dolo do empregador ou 

dos seus prepostos.  

Foi a primeira norma a estabelecer regras sobre a prevenção de 

acidentes e higiene do trabalho, determinando a obrigatoriedade de 

constituição das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), para 

as empresas com mais de 100 (cem) empregados.  

Considerava como acidente do trabalho aquele ocorrido durante os 

períodos destinados à refeição ou descanso e, em alguns casos, fora do local 

e do horário do trabalho, desde que o empregado estivesse a serviço do 

empregador ou executando alguma tarefa em seu proveito.  

Quase 23 (vinte e três) anos depois, veio a lume a quarta norma 

tratando especificamente do infortúnio laboral, representada pelo Decreto-

Lei n.º 293, de 28 de fevereiro de 1967.   

Devido ao grave retrocesso social ocasionado pela edição da 

supracitada Lei, foi revogada após curtos sete meses de vigência, pela Lei n.º 

5.316, de 14 de setembro de 1967.  

Com efeito, naquele momento histórico caracterizado pelas 

conquistas dos operários no que se refere às normas de infortunística, não 

se concebia que a operação do seguro de acidentes do trabalho pudesse ser 

efetivada em concorrência com qualquer seguradora privada (art. 3.º, 

parágrafo 1.º, da Lei n.º 293, de 28.02.67), já que a norma anterior (Decreto-

lei n.º 7.036, de 10.11.44) garantia o pagamento da indenização acidentária 

através da exigência do seguro obrigatório feito na instituição previdenciária 

a que estivesse filiado o empregado.  

A grande importância da Lei n.º 5.316/67, deveu-se ao fato de ter 

incorporado o seguro acidente do trabalho à Previdência Social, instituindo o 

monopólio e a estatização do seguro, transformando, as contribuições dos 

empresários, numa espécie de tributo. 
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Estendeu  a proteção infortunística aos trabalhadores avulsos e 

aos presidiários.  

Considerava como acidente do trabalho aquele proveniente da 

força maior, do caso fortuito e o ocorrido durante o trajeto residência-

empresa ou vice-versa.  

A contribuição das  empresas variava entre 0,4 e 0,8% incidente 

sobre a folha de salários e a indenização, também tarifada, correspondia às 

prestações previdenciárias de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, 

pensão e pecúlio, todos regulados pela legislação da previdência social.  

A Lei n.º 6.367, de 19 de outubro de 1976 abrangia, também, os 

empregados temporários.  

A contribuição previdenciária adicional, destinada ao custeio dos 

encargos decorrentes do acidente do trabalho, foi fixada nos percentuais de 

0,4 a 2,5%, sobre o valor da folha de salário-de-contribuição, a depender do 

grau de risco da atividade da empresa.  

Atualmente o sistema de seguro de acidente do trabalho encontra-

se regulado pelas Leis n.ºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1.991, 

alteradas por leis e medidas provisórias posteriores, dispondo, 

respectivamente sobre: a organização da seguridade social e institui o plano 

e custeio; os planos de benefícios da previdência social. 

Pela sua complexidade e atualidade será analisada detalhadamente 

nos itens subseqüentes.  

 

 

4.3 – Benefícios Previdenciários Acidentários 

 

Tratando-se de responsabilidade acidentária, a indenização devida 

corresponde aos benefícios expressamente previstos em Lei, pagos de forma 

continuada, ou seja, são devidos mês a mês.  

A contribuição das empresas para formação do fundo responsável 
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pela cobertura e pagamento dos benefícios relacionados com o acidente do 

trabalho encontra-se, presentemente, incorporado ao regime geral da 

Previdência Social, conforme dispõe o art. 201, I, da Constituição Federal 

vigente.  

O valor pago mensalmente pelos empregadores (contribuintes) em 

favor do INSS, denomina-se de “contribuição” por ser uma espécie de 

tributo.  

A referida contribuição possui caráter complementar e específico, 

estando prevista na legislação ordinária pelo art. 22, II, da Lei n.º 8.212, de 

24.07.91, no percentual de 1%, 2% ou 3%, conforme o grau de risco da 

atividade preponderante da empresa seja considerado leve, médio ou grave e 

incidindo sobre o total das remunerações dos segurados/empregados. 

Cabe ao fundo formado pelas contribuições acima mencionadas 

arcar com o pagamento devido aos empregados, denominados de 

beneficiários-segurados, que sofrem acidentes de trabalho, ou aos seus 

dependentes, em caso de morte.  

Conforme dito acima, a indenização acidentária é devida em forma 

de prestações pecuniárias continuadas denominadas de benefícios.  

A Lei 8.213, de 24.07.91, garante aos empregados/beneficiários-

segurados, os seguintes benefícios acidentários: a) auxílio-doença 

acidentário; b) auxílio-acidentário; c) aposentadoria por invalidez 

acidentária; e d) pensão por morte (devido ao beneficiário dependente).58 

A característica fundamental desses benefícios é a transitoriedade, 

salvo em relação à pensão por morte. Isto quer dizer que, a qualquer 

momento, cessada a incapacidade para o trabalho, cessará a percepção do 

                                                 

58 BRASIL. Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Art. 16: São beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, 
o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 
21 (vinte e um) anos ou inválido. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001.  
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benefício. 

Observe-se também que a indenização acidentária, que é paga em 

forma de benefícios previdenciários, tem o seu valor pré-determinado pela 

legislação.  

A base de cálculo da supramencionada indenização é o salário-de-

benefício, que por sua vez é obtido mediante a média aritmética de  todos os 

últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do 

afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, com 

limites temporais mínimos e máximos estabelecidos pela norma específica.59  

O salário-de-contribuição representa todos os valores pagos pelo 

empregador com nítida natureza salarial, excluindo por via de consequência,  

as parcelas indenizatórias, verbi gratia,  as diárias e as ajudas de custo.  

Os benefícios,  entretanto,  são calculados com base no salário-de-

benefício, que são limitados a um teto fixado por lei e tem como piso o 

salário mínimo. 

A lei 8.213/91 classifica o empregador como contribuinte e o 

empregado como segurado. Na verdade, tratando-se de seguro por acidente 

do trabalho, o empregador é quem figura como segurado, pois é ele quem 

contrata (de forma obrigatória) o segurador – Instituto Nacional de 

Seguridade Social - para arcar com o pagamento das indenizações devidas.  

Caso o empregado/beneficiário-segurado sofra acidente do 

trabalho que o incapacite para o trabalho, terá direito ao benefício 

denominado de auxílio-doença acidentário a partir do 16.º dia da 

inatividade, tendo em vista que é do empregador a obrigação de pagar a 

remuneração do acidentado nos primeiros quinze dias. 60 

                                                 

59 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. art. 29. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
60 A responsabilidade do empregador em arcar com o pagamento dos primeiros quinze dias 
do afastamento do trabalhador acidentado funciona como uma espécie de franquia, dentro 
do contrato de seguro obrigatório que celebra com o INSS.  
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Enquanto afastado temporariamente do trabalho, o empregado 

acidentado perceberá o auxílio-doença acidentário. Se submetido a 

tratamento médico e consolidadas as lesões sofridas ou cessadas as 

perturbações funcionais,  tiver o empregado reduzida a sua capacidade para 

o trabalho exercido de forma habitual, fará jus ao benefício do auxílio-

acidente, equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do salário-de-

benefício.  

Se o acidente provocar lesão corporal ou perturbação funcional e 

isso provocar a incapacidade total e permanente para o trabalho, perceberá o 

empregado/beneficiário segurado, o benefício da aposentadoria por 

invalidez. 

Em caso de morte, decorrente do infortúnio laboral, o(s) 

beneficiário(s) dependente(s) perceberá(ão) benefício denominado “pensão por 

morte” equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. 
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 5 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR  

    

Quando se tratou da responsabilidade acidentária, demonstrou-se 

que o empregador responde pelo risco originado por sua atividade 

econômica.  

Para garantir o pagamento da indenização devida em razão de 

danos decorrentes do acidente laboral, o empregador contribui com uma 

determinada quantia, a título de prêmio, pois a lei instituiu um seguro 

obrigatório e atraiu para o Estado o ônus de gerir os recursos com a 

arrecadação desse misto de tributo-seguro.61 

Ocorrendo o acidente que provoque redução ou perda da 

capacidade para o trabalho, independentemente da existência de culpa, a 

Autarquia Estatal (INSS), segurador obrigatório, deve indenizar a vítima com 

o pagamento de uma renda mensal de benefício. 

Observe-se mais uma vez que há uma simples transferência do 

risco do empreendimento para o segurador (INSS), através de uma 

determinação legal, que pode ser considerada como sendo representativa de 

um contrato de seguro obrigatório.   

Permanece, portanto, na esfera de ação do empregador, a 

obrigação de proteger a incolumidade física e psíquica dos seus empregados.   

Como o prêmio do seguro transformou-se, através de um processo 

histórico-evolutivo, em um tributo do tipo contribuição social adicional,  

cobrado de forma impositiva, o responsável originário pela indenização 

decorrente do infortúnio laboral, qual seja, o empregador, por comodidade, 

deixou de adotar as medidas de segurança necessárias para evitar o sinistro.  

                                                 

61 A Emenda Constitucional n.º 20/98, que acrescentou o parágrafo 10 ao art. 201 da 
Constituição, 1988 permite que, na forma da lei, o risco do acidente do trabalho seja gerido 
concorrentemente pelo regime geral da previdência social  e pelo seguro privado. Todavia, 
até a presente data, o referido dispositivo constitucional não foi regulamentado. 
Constituição Federal de 1988. Colaboradores: Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina 
Vaz dos Santos Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2000. p. 219-229. 
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A reação por parte do legislador, que se inspirou nas decisões 

judiciais reiterativas, foi de não excluir a responsabilidade do empregador, 

nas hipóteses em que este agisse com culpa ou dolo.62  

Esta garantia encontra-se consagrada pela vigente Constituição 

Federal, por força do que determina o seu art. 7.º, inciso XXVIII,  que 

estabelece como direito dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra 

acidentes do trabalho, por conta do empregador, sem excluir a indenização a 

que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 

Urge destacar, entretanto, que na hipótese de dolo do patrão, ou 

seja, quando este deseja e produz o dano, não há que se falar em acidente do 

trabalho na acepção estrita do termo, que é caracterizado, primeiramente, 

por um evento não esperado.  

Idêntica observação foi feita por Cesarino Júnior, em relação à 

autolesão e a simulação ao ressaltar que:  

(...) se o infortúnio do trabalho é casual -  é acidental - ele exclui o 
dolo. Assim, o ato da pessoa ferir-se propositadamente – o 
autolesionismo – ou fingir que o dano sofrido noutro local foi 
ocasionado pelo trabalho – a simulação – não constituem 
evidentemente infortúnios do trabalho, porque não são 
acontecimentos casuais, são intencionais ou dolosos.63  

Entende-se, assim, que nas hipóteses de culpa ou dolo do 

empregador, previsto pela Lex Legum, a hipótese será de responsabilidade 

decorrente de descumprimento de cláusula contratual, como adiante será 

analisado, e não de, tecnicamente, acidente do trabalho. 

Incorrerá em responsabilidade o empregador, quando a sua ação 

                                                 

62 BRASIL. Decreto-Lei n.º 7.036, de 10.11.1944. Reforma a Lei de Acidentes do Trabalho 
art. 31. In: SAAD, Terezinha Lorena Pohlmann. op. cit., p. 79-101; BRASIL. Decreto-Lei n.º 
293, de 28.02.1967. Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho art. 11. In: SAAD, 
Terezinha Lorena Pohlmann. op. cit., p. 102-110; BRASIL. Constituição (1988). Constituição 
da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 1988. Art. 7.º,  inciso XXVIII. In: 
Constituição Federal de 1988. (Colab.) Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos 
Santos Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2000.  
63 CESARINO JÚNIOR, Antônio Ferreira. op. cit., p. 479. 
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ou omissão culposa (mais especificamente em não cumprir com as 

obrigações contratuais ou legais relativas às medidas preventivas de 

segurança, higiene e medicina do trabalho), ensejar a efetivação do dano 

como consequência do acidente do trabalho, gerando prejuízo material e 

moral ao patrimônio do empregado, devendo indenizá-lo com o equivalente 

de forma reparatória ou compensatória, restabelecendo o equilíbrio abalado 

pelo infortúnio.  

Dessa forma, tudo o que foi demonstrado em relação à 

responsabilidade acidentária, excluindo a sua natureza objetiva, pode ser 

aplicado para determinar a responsabilidade civil do empregador por 

acidente do trabalho, ou seja, a ação ou omissão, o nexo de  causalidade e o 

dano. 

 

 

5.1 – Cláusula de Incolumidade – Dever de Segurança 

 

O contrato de trabalho, por ser bilateral, origina uma série de 

obrigações tanto para o empregado quanto para o empregador. Em relação 

ao primeiro a obrigação principal consiste em prestar serviços e quanto ao 

segundo, o pagamento de salário.  

Além das obrigações supramencionadas, o pacto laboral é 

constituído por outras de natureza acessória, sendo estas últimas definidas 

por lei, convenções coletivas, acordos coletivos, sentença normativa ou pelo 

contrato, desde que não contrarie os princípios reguladores do Direito do 

Trabalho, em face do princípio protetivo que lhe é peculiar. 

Dentre as cláusulas acessórias, existe uma implícita, mas 

importante, que impõe ao empregador o dever de proporcionar segurança, 

higiene e saúde para os seus empregados, também denominada de obrigação 

de custódia, dever de segurança ou  cláusula de incolumidade. 
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Observe-se que até mesmo no contrato de depósito, principal 64 ou 

acessório,65 o depositário é obrigado a cuidar e zelar da coisa como se sua 

própria fosse, respondendo por eventuais danos ocorridos na mesma, 

devendo empregar todo o cuidado e as diligências necessárias para sua 

conservação até o momento em que deve restitui-la ao proprietário.  

Nesse sentido, a jurisprudência é remansosa quando reconhece a  

responsabilidade das empresas que administram estacionamentos pagos ou 

mesmo nos shopping centers, quando os veículos sob sua guarda são 

furtados ou danificados: 

AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INDENIZAÇÃO – 
RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO ILÍCITO – FURTO DE VEÍCULO 
EM ESTACIONAMENTO DE "SHOPPING CENTER" – OBRIGAÇÃO 
DE REPARAR O DANO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA 
SENTENÇA – REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA – IMPROVIMENTO DO RECURSO – Os "shopping 
centers" que oferecem estacionamento gratuito a seus clientes não 
se isentam de responsabilidade pelo furto de veículos colocados sob 
sua guarda, pois é certo que a retribuição pelos serviços, sobretudo 
esse, acha-se devidamente incluída naquilo que representa um 
atrativo a mais que referidos pólos comerciais colocam à disposição 
dos consumidores. É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da 
sentença, por alegado cerceamento de defesa, em se tratando de 
matéria que restou devidamente comprovada pelos demais 
elementos constantes dos autos. 66 

Se a relação da pessoa com a coisa inanimada merece aquele tipo 

de tratamento, maior atenção ainda deve ser dispensada ao empregado que 

ocupa, na relação de emprego, uma posição de subordinação jurídica em 

relação ao empregador, aguardando ou cumprindo ordens suas, devendo ser 

observado nesse aspecto, principalmente, o comando constitucional que 

                                                 

64 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil. Art. 1.266: O depositário é 
obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que 
costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, 
quando lho exija o depositante. Código Civil e legislação em vigor. Organização dos textos 
por Theotônio Negrão. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 1993.  
65 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil. Art. 1.251: O comodatário é 
obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la 
senão de acordo com o contrato, ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e 
danos. Código Civil e legislação em vigor. Organização dos textos por Theotônio Negrão. 12 
ed. São Paulo: Malheiros, 1993.  
66 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. AC 4446/2001 – (2001.001.04446). 3ª C.Cív. Rel. 
Des. Antônio Eduardo F. Duarte. J. 18.12.2001. 

 



 84

protege a dignidade da pessoa humana. 67 

O empregador, detentor do poder de comando e direção, deve  

acautelar-se de toda forma possível, cumprindo as determinações contidas 

nas normas de segurança, higiene e saúde do trabalho, para evitar a 

ocorrência de acidentes laborais. 

No contrato de depósito, evidentemente, tem o depositário o poder 

de direção quase que ilimitado sobre a coisa, ao passo que no contrato de 

trabalho o poder de comando do empregador sofre limitações em face do 

estado de liberdade do operário.  

O trabalhador pode, desse modo, ser o causador único do acidente, 

hipótese em que o empregador ficará desonerado de qualquer 

responsabilidade. Já quando se trata de responsabilidade acidentária, o 

mesmo não ocorre, posto que a lei protege o segurado mesmo naquela 

situação. 

Todavia, como será analisado no momento oportuno, deve o 

empregador advertir e conscientizar seus subordinados no sentido de que 

observem as prescrições legais e regulamentares de segurança, medicina e 

higiene do trabalho, sob pena de ocorrendo o infortúnio, ser considerado co-

responsável. 

Existem contratos onde, à semelhança do contrato de trabalho, a 

cláusula de segurança encontra-se presente, variando sua intensidade a 

depender da natureza daquele, como nos contratos de transportes, 

educação, diversões públicas, internação hospitalar etc.  

Dentre as espécies de contrato acima mencionado, o que mais se 

assemelha com o contrato de trabalho é contrato de transporte de pessoas. 

                                                 

67 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado 1988. Art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana. 
Constituição Federal de 1988. Colaboradores: Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina 
Vaz dos Santos Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2000. 
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Carlos Gonçalves 68 analisa, no contrato de transporte, o dever de segurança, 

afirmando que a empresa implicitamente se obriga a conduzir o transportado 

ao seu destino são e salvo, e se durante o percurso, o mesmo sofre um 

acidente, configura-se o inadimplemento contratual, ensejando o dever de 

indenizar. 

Perez Botija prescreve que “a segurança do indivíduo é um dos 

princípios fundamentais da segurança social, mas é também uma 

conseqüência decorrente do contrato de trabalho”. 69 Continuando, o insigne 

doutrinador preleciona que:  

Ao mesmo tempo, além dos deveres éticos e econômicos de proteção 
por parte das empresas, há essa forma de proteção, que chamamos 
material e que se realiza por meio de quatro deveres específicos do 
empresário: a) organização racional do trabalho; b) higiene dos 
locais e segurança industrial; prevenção de acidentes; reparação de 
sinistros ou incapacidade. 70 

 

Em plena década de quarenta, o Ministro do STF, Orozimbo Nonato já fazia 

referência à cláusula de incolumidade, implícita nos contratos de 

transportes, como se pode observar do trecho do seguinte voto:  

E não é só. Há julgados e o recorrente o mostrou - que no regime do 
Decreto n.º 2.681 desacolhem a equiparação à vis maior de fato de 
terceiro, fazendo prevalecer, ainda nessa hipótese, a cláusula de 
incolumidade própria dos contratos de transporte... Se a empresa de 
transportes  assume o compromisso de transportar pessoas com a 
cláusula de  incolumidade em  centros de movimento intenso, não 
se pode  ter como "imprevisíveis" ainda que  relativamente, fatos 
como as  comissões, o  aparecimento de  pedestres à  frente dos 
carros, etc. 71  

 

 

                                                 

68 GONÇALVES, Carlos Roberto. op. cit., p. 215. 
69 BOTIJA, Perez. apud SUSSEKIND, Arnaldo et ali. Instituições de Direito do Trabalho. 
Atualizada por: Arnaldo Sussekind e João de Lima Teixeira Filho. 19. ed. São Paulo: LTr, 
2000. v.2. p. 912. 
70 SUSSEKIND, Arnaldo et ali. op. cit., p. 912. 
71 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 10. 391 - São Paulo. Rel.: 
Ministro Orozimbo Nonato. DJ, 18 de agosto de 1949, p. 2.484. 
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Ora, utilizando-se,  por analogia,  das disposições contidas no art. 

629 do Código Civil de 2002 (art. 1.266 do Código Civil de 1916), pode-se 

afirmar, com muita tranqüilidade, que é dever do empregador zelar pela 

segurança, saúde e higiene dos seus empregados com a diligência que 

costuma a ter com sua própria integridade física e psíquica, garantindo que, 

durante e ao final do contrato de labor, o empregado se encontre nas 

mesmas condições de saúde que desfrutava quando fora admitido. 

Dessa forma, é de vital importância, para resguardar o direito do 

empregador, que os exames admissionais sejam realizados com o maior rigor 

possível, justamente para atestar a higidez ou não do empregado naquele 

momento, para que não se alegue posteriormente que sofreu dano em 

decorrência da relação empregatícia.  

Aguiar Dias  72 qualifica o dever de segurança como uma obrigação 

acessória, podendo referir-se tanto às pessoas quanto às coisas, afirmando 

ainda que a obrigação contratual de segurança consiste no pacto de que não 

haverá nenhum acidente, “de forma que a exoneração do devedor só é 

possível mediante a prova de causa estranha”. 

Bento de Faria também faz referência expressa ao dever de 

segurança, quando analisa a questão do acidente do trabalho, ao afirmar 

que “o patrão devia aos trabalhadores que assalariava, a garantia da 

respectiva segurança”.73  

Poder-se-ia argumentar que a incolumidade da pessoa humana, 

por ter caráter personalíssimo, não poderia ser objeto de um contrato. Esse 

entendimento, entretanto, não resiste à mínima análise. 

Não resta dúvida que a disposição de partes vitais do  corpo 

humano é proibida pelo ordenamento jurídico nacional. Todavia, quando se 

cuida de dever de custódia ou de segurança o que se objetiva é a 

                                                 

72 DIAS, José de Aguiar. op. cit., p. 160. 
73 FARIA, Bento de. Dos Acidentes do Trabalho e Doenças Profissionais. São Paulo: 
Freitas Bastos, 1947, p. 69. 
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manutenção do estado de saúde físico e psíquico da pessoa, o que é 

pacificamente aceito quando se trata de contrato de seguro contra acidente e 

de vida. Muito pelo contrário, o que não produz qualquer efeito é a cláusula 

que exclua qualquer responsabilidade pelo advento do dano consequente de 

infortúnio laboral. 

O trabalhador quando admitido cede ao patrão sua força de 

trabalho, passando a ser credor não só da contraprestação salarial, mas da 

garantia de que não será acometido de qualquer mal que afete a sua saúde, 

mesmo porque, dela depende para seu sustento e de sua família.  

A força de trabalho do operário constitui sua principal, senão a 

única, fonte de renda, pelo que a sua preservação depende da adoção de 

medidas que anulem ou façam atenuar os riscos laborais.  

Dessas considerações depreende-se que se o acidente ocorrer 

durante o trajeto residência-trabalho ou vice-versa o empregador não será 

responsabilizado, posto que, nesse momento o empregado não estaria 

submetido ao poder de comando  do patrão, salvo é claro, se o transporte 

tiver sido fornecido pela empresa.74  

Permanece incólume, todavia, a responsabilidade do Estado, 

através do INSS, de indenizar o obreiro mesmo naquelas condições, em face 

de sua natureza objetiva. 

 

 

                                                 

74 SÃO PAULO. 2.º Tribunal de Alçada Cível. Havendo autorização da empregadora para que 
sua funcionária fosse transportada para o local de trabalho em veículo da empresa 
contratada pela empresa tomadora de serviços terceirizados, necessária fiscalização do 
serviço de transporte, implicando a sua ausência em culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’, 
suficiente ao embasamento da indenização por acidente do trabalho, fundado no direito 
comum. Ap. 509.375, 11.ª Câm. Rel. Juiz Clóvis Castelo. DJ de 02 de março de 1998. In: 
JTA, Lex, 171/427. 
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5.2 – Conteúdo Mínimo Legal do Contrato de Trabalho 

 

A cláusula de incolumidade, analisada no item anterior, constitui 

um dos fundamentos da natureza contratual da responsabilidade civil do 

empregador, que impõe o dever de indenizar seus empregados, vítimas de 

acidente do trabalho, em caso de culpa ou dolo.  

A teoria do conteúdo mínimo legal do contrato de trabalho também 

serve para abalizar o entendimento aqui exposto. Com efeito, o contrato de 

trabalho tem o seu conteúdo mínimo fixado pela lei, ou seja, mesmo na sua 

forma verbal as disposições legais fixam direitos e deveres tanto para o 

empregador quanto para o empregado que se incorporam automaticamente 

ao pacto laboral.  

As condições contratuais mínimas, determinadas pela lei, 

convenção coletiva,  acordo coletivo ou da sentença normativa formam, 

conseqüentemente, o substrato básico do pacto laboral.75Assim, mesmo que 

nada tenha sido expressamente convencionado entre empregador e 

empregado, subsistirá a obrigação para o primeiro, dentre outras, de pagar 

um salário mínimo; de remunerar as horas extraordinárias com um 

acréscimo de 50%; de conceder o gozo de férias depois de decorrido o período 

aquisitivo de doze meses.  

Orlando Gomes e Elson Gottschalk identificam duas espécies de 

obrigações do empregador: uma tendo como fonte imediata o contrato de 

trabalho e outras que se incorporam ao seu conteúdo por adesão necessária 

às determinações legais, sem lhe retirar, contudo, o seu caráter contratual. 76 

Uma eventual tentativa de excluir a aplicação da proteção legal à 

relação de emprego, mesmo que de forma expressa, não produz qualquer 

                                                 

75 SUSSEKIND. Arnaldo et ali. op. cit., v.1, p. 253. 
76 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Élson. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1984. p. 175.  
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efeito pois não prevalece, no Direito do Individual do Trabalho, o princípio da 

autonomia da vontade privada construída sob a égide do Direito Civil.  

A questão é explicada pelo estado de subordinação jurídica que o 

empregado se encontra em face do seu empregador. Por conta disto,  o vício 

na manifestação da vontade do obreiro é presumido, e os direitos previstos 

pelas normas tipicamente trabalhistas, irrenunciáveis pelos seus 

destinatários.  

Com muita propriedade, o legislador inspirado pelo princípio 

protetivo, que norteia o Direito do Trabalho, considerou o empregado como 

uma pessoa absolutamente incapaz, em razão da facilidade do empregador, 

devido a sua posição hierárquica jurídica e economicamente superior, em 

obter do obreiro a autorização para reduzir ou até mesmo eliminar os 

direitos que lhe foram conferidos pelo ordenamento jurídico.  

A legislação trabalhista, entretanto, não é formada apenas por 

normas que impõem obrigações de dar quantia certa (13.º salário, FGTS, 

adicional noturno, etc).  

Compõem o conteúdo mínimo do pacto laboral, além de outras, as 

normas de medicina, higiene e segurança do trabalho, que traduzem 

obrigações de fazer.   

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7.º, inciso XXII, 

estabelece como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança.  

A Consolidação das Leis do Trabalho, estatuto legal básico do 

Direito do Trabalho  pátrio, reserva um capítulo inteiro para as normas de 

segurança e medicina do trabalho (Título II, Capítulo V).  

Institui, principalmente, medidas preventivas contra doenças 

ocupacionais (higiene do trabalho) e acidentes (segurança do trabalho), além 

de outras dedicadas à saúde do trabalhador.  
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Conforme permissão contida no art. 155 da CLT,77 o Ministério do 

Trabalho e Emprego pode expedir atos normativos, denominados 

especificamente de “normas regulamentadoras – NR’s” destinadas a 

complementar a proteção estabelecida pela Lei de forma que também 

obrigam o empregador. 78 

A NR – 1, 79  por exemplo,  impõe ao empregador: a elaboração de 

ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho com a 

conseqüente dever de divulgação entre seus empregados, objetivando com 

isso, a prevenção de atos inseguros; a publicidade das obrigações e 

proibições que os empregados devam conhecer e cumprir, inclusive da 

existência de punições; e determinar os procedimentos em caso de acidente 

típico ou por equiparação.  

Os trabalhadores, do mesmo modo, devem ser informados sobre: 

os riscos profissionais que possam ter origem nos locais de trabalho; os 

meios para prevenir e limitar tais riscos, bem como as medidas adotadas 

pela empresa; os resultados dos exames médicos aos quais tenham se 

submetido. 80 

                                                 

77 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 01 de maio de 1942. Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. Art. 155: Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de 
segurança e medicina do trabalho: I - estabelecer, nos limites de sua competência, normas 
sobre a aplicação dos preceitos deste Capítulo, especialmente os referidos no art. 200; II - 
coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades 
relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, 
inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho; III - conhecer, em 
última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos 
Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho. 
Consolidação das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e 
Melchíades Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. 
78 São, ao todo, 28 (vinte e oito) Normas Regulamentadoras. 
79 BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 
1978. Aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V, Título II, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. NR 1, item 1.7– b.   
Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Complementar. Colaboradores: Adriano 
Campanhole e Hilton Lobo Campanhole. 79 ed. São Paulo: Atlas, 1989. p. 666-668. 
80 BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 
1978.  Aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V, Título II, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho . NR 1, 
item 1.7 – c. Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Complementar. Colaboradores: 
Adriano Campanhole e Hilton Lobo Campanhole. 79 ed. São Paulo: Atlas, 1989. p. 666-668 
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No mesmo diapasão, as Convenções da OIT, principalmente as de 

n.ºs 148,81 155,82 e 161,83 que tratam especificamente sobre a saúde e 

segurança dos trabalhadores, foram ratificadas pelo Brasil, incorporando-se 

ao ordenamento jurídico pátrio. 

Verifica-se destarte, a existência de um complexo de normas 

impositivas que integram o contrato de trabalho, de forma que o não 

cumprimento dos deveres por elas estabelecidos implica, necessariamente, 

aplicação da sanção respectiva, desde que verificado o dano e a culpa in 

omitendo.  

 

 

5.3 – Fatores que Aumentam o Risco de Acidente 

 

Não constitui propósito principal deste trabalho a abordagem 

analítica de toda a gama de fatores que provocam o aumento dos riscos de 

acidentes do trabalho, que são minuciosamente tratados pelas normas legais 

referentes à saúde, à medicina, à segurança e à higiene do trabalho. 

Entretanto, para sedimentar a teoria, que defende a natureza contratual da 

responsabilidade do empregador por conta do acidente do trabalho, se faz 

necessário tratar sinteticamente essa questão, abordando, inicialmente, o 

ponto referente aos macro-fatores dos infortúnios para depois cuidar das 

                                                 

81 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção n. 148. Trata da 
proteção dos trabalhadores contra os riscos devidos à contaminação do ar, ao ruído e às 
vibrações no local de trabalho. Promulgada pelo Decreto n.º 93.413/86. In: OLIVEIRA, 
Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 2. ed. São Paulo: Ltr, 
1999. p. 371-376. 
82 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção n. 155. Dispõe sobre a 
segurança e saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho. Promulgada pelo 
Decreto n.º 1.254/94. In: OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. op. cit., p. 377-384 
83 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção n. 161. Trata dos 
serviços de saúde do trabalho. Promulgada pelo Decreto n.º 127/91. In: OLIVEIRA, 
Sebastião Geraldo de. op. cit., p. 385-390. 
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condições protetivas mínimas impostas pela lei e que se incorporam ao 

contrato de trabalho, constituindo os micro-fatores dos supramencionados 

eventos danosos, temas que serão desenvolvidos nos itens subseqüentes.  

 

 

5.3.1 – Macro-Fatores  

 

O empregado executa suas tarefas dentro de um meio-ambiente 

específico do trabalho. Assim, o acidente laboral está intimamente ligado a 

estas duas variáveis: prestação de um serviço determinado e o meio 

ambiente do trabalho.  

Sob o ponto de vista macro, pode-se dizer que o atual processo de 

globalização da economia e dos mercados é um dos principais responsáveis 

pelo aumento no número de infortúnios laborais, já que tal fenômeno está 

causando reflexo direto nas estratégias das empresas que objetivam 

ingressar nesse mercado, aumentando a sua produtividade e reduzindo seus 

custos. Nessa redução de custo está incluída, inevitavelmente, a diminuição 

de investimento na área de prevenção de acidentes.  

A evolução no estudo da organização do trabalho deu ensejo ao 

nascimento do fenômeno denominado de “terceirização”. Nos Países 

desenvolvidos, a legislação repele, com certa intensidade, atividades e 

tecnologias que produzem alto grau de risco, contando, para tanto, com um 

aparato eficiente de fiscalização.  

A saída encontrada  pelas empresas, naqueles Países, tem sido a 

“exportação” do risco, através da terceirização da parte perigosa e insalubre 

da sua cadeia produtiva, para os Países sub-desenvolvidos ou em 

desenvolvimento – detentora de mão-de-obra abundante e barata, porém 

sem qualquer capacitação - onde a legislação protetora é inexistente, pouco 

desenvolvida ou o seu cumprimento não sofre qualquer tipo de fiscalização.  

Outra conseqüência do processo de divisão do trabalho é a 
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domiciliação dos riscos, por intermédio, também, da terceirização. Com 

efeito, assim como na hipótese anterior, as tarefas insalubres e perigosas 

passam a ser executadas no domicílio do empregado, ou mesmo nos 

estabelecimentos das pequenas ou micro-empresas, onde o meio-ambiente 

de trabalho é inadequado, o que acaba expondo o obreiro aos riscos da 

atividade respectiva, sem falar na total falta de fiscalização do órgão 

competente de avaliar em que condições o labor é executado. 

Fatores sociais também contribuem com o aumento do risco de 

acidentes. Trabalhadores mal nutridos, mal remunerados, sem formação 

profissional adequada e muitas vezes analfabetos são sérios candidatos a 

vítimas do infortúnio laboral.  

Percebe-se, portanto, que nesses casos, as medidas de prevenção 

devem partir do próprio Estado, com o patrocínio de campanhas de 

conscientização tanto dos empregados quanto dos empregadores. 

 

 

5.3.2 – MICRO-FATORES  

 

Além dos macro-fatores, que estão profundamente ligados com a 

nova ordem mundial de produção, determinados micro-fatores, que de certa 

forma são reflexo dos primeiros,  contribuem para o aumento do risco de 

acidente do trabalho, questão esta que interessa ao escopo deste trabalho, 

pois constitui o fundamento da responsabilidade civil do empregador. 

A maioria dos especialistas na matéria, entretanto, não distinguem 

as espécies de fatores que contribuem para o aumento do número de 

acidente, como se pode observar do rol apresentado por Carlos Chiarelli: a 

capacidade de resistência físico-psíquica do trabalhador; a deficiência de 

proteção; a exposição do trabalhador ao uso de produtos novos; a quase 

robotização do operário; e o descuido na observância de normas protetivas 
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ainda na fase da elaboração da planta empresarial. 84 

Podem os micro-fatores decorrer da própria prestação dos serviços 

ou do ambiente laboral, valendo salientar que, na maioria dos casos, as 

causas e as conseqüências do infortúnio muitas vezes se confundem.  

Sem dúvida alguma, os micro-fatores de risco de acidente do 

trabalho decorrem da falta de cumprimento, por parte do empregador, das 

obrigações contidas nas normas legais destinadas, direta ou indiretamente, 

à prevenção de acidentes laborais. 

Nesse sentido são as normas que tratam, dentre outras: do meio-

ambiente de trabalho; da segurança, higiene, da medicina e no trabalho; da 

fixação de uma jornada máxima de trabalho; que concedem descansos 

intrajornada, interjornada, semanais e anuais; que impõem o pagamento de 

adicionais por trabalho noturno, extraordinário, insalubre ou perigoso.  

 

 

5.3.2.1 – A Questão do Meio Ambiente do Trabalho  

 

Existe, apesar de não percebida e pouco estudada, uma íntima 

relação entre o trabalho e o meio ambiente, modificado na sua natureza e 

complexidade pela ação do homem, ou seja, um meio ambiente cultural. 

O local de trabalho pode ser o meio ambiente natural, a depender 

da atividade da empresa, ou o meio ambiente cultural, produzido pelo 

homem para atender as suas necessidades. 

Observa-se que o empregado, quando inserido na cadeia produtiva 

da empresa, passa a executar suas tarefas em um meio ambiente próprio do 

trabalho, considerado este como um conjunto de condições de produção 

onde a união do capital com o trabalho resulta na obtenção de bens e 

                                                 

84 CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes. Trabalho na Constituição. São Paulo: Ltr, v. 1, p. 
190, 1989. 
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serviços.  

Não resta dúvida, portanto, de que o meio ambiente do trabalho 

encontra-se inserido em uma totalidade, qual seja, o meio ambiente em 

geral.  

Tem o empregado direito a um meio ambiente, inclusive do 

trabalho, que proporcione uma boa qualidade de vida, já que passa boa 

parte dela sob a influência dessas condições. Essa é a determinação contida 

no art. 200, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988, devendo ser 

aplicada, também,  no âmbito da relação de emprego. 85 

Raimundo Simão de Melo considera que o meio ambiente do 

trabalho seguro e adequado constitui um dos mais importantes direitos 

fundamentais do trabalhador, enaltecendo, assim, o vulto dessa proteção 

jurídica. 86 

Observe-se, também, que a atual Lex Legum destinou um capítulo 

inteiro (Capítulo VI – Do Meio Ambiente – Título VIII – Da ordem Social) ao 

meio ambiente, tratamento jamais dispensado pelas Cartas anteriores e 

mesmo pelas Constituições de outros Países, revelando, desse modo, a 

preocupação do legislador constituinte com o meio ambiente, inclusive o do 

trabalho.  

A Constituição Federal de 1988 recepcionou a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981), pois 

com aquela é compatível. Assim, a definição legal de meio ambiente, contida 

no art. 3.º, I, da referida lei deve ser estendida para abarcar o meio ambiente 

do trabalho.  

                                                 

85 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado 1988. 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. Constituição Federal de 1988. Colaboradores: Antônio Luiz de 
Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 24. 
ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2000. 
86 MELO, Raimundo Simão de. Meio Ambiente do Trabalho: Prevenção e Reparação. Juízo 
Competente. Trabalho em Revista: Encarte Doutrina, n. 179,  p. 81-87, jun. 1997. 
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Em que pese haver uma maior relação entre acidentes e doenças 

ocupacionais com a organização do trabalho, o fator meio-ambiente 

influencia diretamente, com igual importância, o trabalho, de forma a ser 

causa determinante de muitas enfermidades, como por exemplo, as doenças 

músculo-esqueléticas relacionadas com o esforço repetitivo, sendo a mais 

expressiva aquela conhecida por LER-DORT. 

Diversos fatores contribuem para o não cumprimento das 

determinações legais concernentes à prevenção e manutenção de um meio 

ambiente de trabalho saudável, tais  como o custo para implantação de 

medidas de seguranças, mormente de caráter coletivo; a deficiência da 

fiscalização pelo órgão competente; o valor ínfimo das multas 

administrativas aplicadas; e o excesso de normas regulamentadoras.  

Observe-se que as normas preventivas têm em vista não só a 

proteção da incolumidade psicofisiológica do trabalhador, mas de toda 

sociedade que pode ser  vítima, também, dos acidentes havidos nas 

empresas,  a depender da extensão do seu raio de ação.  

O empregador é o responsável pela manutenção de um meio 

ambiente do trabalho que se adapte às condições psicofisiológicas dos seus 

empregados.  

Para cumprir essa obrigação específica deve utilizar-se dos 

subsídios da ergonomia, ciência que cuida das normas de relação entre o 

trabalhador e os elementos que constituem o meio-ambiente de trabalho, de 

forma que haja adaptação das condições de trabalho às características 

físicas e psíquicas dos trabalhadores, visando proporcionar um maior 

conforto, segurança e desempenho suficiente.87  

Num primeiro estágio de desenvolvimento das normas 

protecionistas, a preocupação do legislador estava voltada para a adaptação 

                                                 

87 BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 
1978. Aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V, Título II, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. NR 17, item 17.1.  
Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Complementar. Colaboradores: Adriano 
Campanhole e Hilton Lobo Campanhole. 79 ed. São Paulo: Atlas, 1989. p. 845-847 



 97

do empregado às condições de trabalho e não vice-versa, como preconiza a 

atual legislação, representada pelas Convenções da OIT, sobretudo as de n.º 

155 e 161, e em nível nacional pela NR –17, que trata especificamente da 

ergonomia.  

Na análise feita por Sebastião Oliveira, o maquinário, a 

produtividade e tudo o que forma o meio-ambiente do trabalho estavam em 

primeiro plano. Em caso de desajuste, o empregado era substituído. 88  

Justifica-se a adaptação dos seres vivos ao meio-ambiente, pois 

este representa, em última análise, condição para sobrevivência daqueles.  

Já com relação ao meio ambiente do trabalho, a situação é bem 

diferente, pois é o próprio homem quem o constrói, ou seja, é um meio 

ambiente cultural. Não é obra da natureza, pelo menos na maioria dos 

casos. Destarte, deve em primeiro lugar, o meio ambiente do trabalho se 

adaptar ao homem para permitir melhores condições de trabalho e, por 

conseguinte, de vida.  

Constitui tarefa da ergonomia, portanto, toda essa relação do 

empregado com o ambiente de trabalho, visando, primordialmente, à 

iteração harmoniosa de ambos, reduzindo, assim, o número de acidentes-

tipo e doenças ocupacionais, por meio do estudo de toda a organização 

laboral.   

 

5.3.2.2 – Higiene do Trabalho 

 

A higiene ocupacional, de igual forma, é fonte subsidiária para se 

obter um meio ambiente do trabalho hígido, auxiliando o legislador na 

determinação das obrigações a serem cumpridas pelo empregador, 

constituindo parte integrante da Medicina do Trabalho lato sensu. Com 

efeito, a higiene ocupacional tem como objetivo primordial o estudo dos 

                                                 

88 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. op. cit.,p. 101. 
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agentes causadores das moléstias profissionais ou do trabalho.  

Além do reconhecimento do grau de insalubridade de determinadas 

substâncias químicas, orgânicas ou físicas, no sentido de influenciarem 

direta ou indiretamente para a eclosão da doença ocupacional, a higiene 

ocupacional  tem por escopo, também, fixar as medidas necessárias à 

prevenção antes que a saúde e bem-estar do trabalhador fiquem 

comprometidos.  

Encontrando-se, o empregado, acometido de moléstia profissional, 

caberá ao empregador providenciar as ações necessárias ao restabelecimento 

de sua saúde, sendo esse, porém,  objeto especifico da Medicina do Trabalho 

stricto sensu.   

Como se pode perceber, a preocupação da higiene ocupacional é 

com a prevenção da doença do trabalho ou profissional  - que se origina de 

forma lenta e gradual - e não com o acidente do trabalho, propriamente dito, 

ou  seja, com os eventos traumáticos, súbitos e violentos, que são objeto da 

segurança do trabalho.  

Através do estudo do ambiente de trabalho, determinam-se os 

fatores de risco,  representados por agentes físicos, químicos ou biológicos, 

adotando-se as medidas necessárias para sua redução e, se for o caso, até a 

sua eliminação.  

O ideal seria que a aplicação das técnicas da higiene ocupacional 

fosse efetivada antes mesmo da construção do estabelecimento, ou seja, 

durante a elaboração do seu projeto, visto que, nessa fase do 

empreendimento, mais fácil seria a identificação e eliminação do risco, pois o 

maquinário ainda não estaria instalado, assim como o processo operacional 

ainda não estaria definido.  

A NR 2 não atende ao ideal acima pretendido, porém, sujeita a 

abertura de todo estabelecimento, a uma inspeção prévia feita pela Delegacia 

Regional do Trabalho onde será assegurado, pelo menos em tese, que o 
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meio-ambiente de trabalho encontra-se livre de riscos de acidentes ou 

doenças do trabalho. 89 

 

 

5.3.2.3 – Segurança do Trabalho  

 

A Segurança do Trabalho tem como objeto o estudo dos elementos 

do meio-ambiente do trabalho com fins a neutralizar ou reduzir os fatores de 

riscos de acidente-tipo, sejam eles físicos, mecânicos ou químicos, ao 

contrário da higiene do trabalho, que centra seu objeto na ação patogênica 

do meio-ambiente laboral. É, assim, parte integrante da Engenharia do 

Trabalho. 

 

 

5.3.2.4 – Normas de Medicina e Segurança do Trabalho  

 

A Consolidação das Leis do Trabalho, leis esparsas e Normas 

Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego fixam 

diretrizes a serem seguidas pelas empresas, objetivando, principalmente, a 

melhoria das condições de trabalho e do meio ambiente laboral como forma 

de prevenir os acidentes-tipo e as doenças ocupacionais.  

O parágrafo 1.º, art. 19, da Lei n.º 8.213/91 impõe a empresa a 

obrigação da adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e 

segurança do trabalhador, constituindo contravenção penal, punível com 

                                                 

89 BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 
1978. Aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V, Título II, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. NR 2, item 2.1.  
Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Complementar. Colaboradores: Adriano 
Campanhole e Hilton Lobo Campanhole. 79 ed. São Paulo: Atlas, 1989. p. 668-669. 
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multa, o não cumprimento das normas dessa natureza. 90 

Para auxiliar e cobrar do empregador o cumprimento das normas 

de segurança, medicina e higiene do trabalho, a lei exige que as empresas 

criem órgãos internos como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,  

o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT) e programas com esse objetivo, quais sejam, o Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional (PCMSO).  

Em que pese ser a diretriz normativa nesse sentido, muito comum 

é a execução de serviços por trabalhadores no manuseio com máquinas e 

equipamentos defeituosos; estabelecimentos comerciais, industriais ou 

agrícolas, sem oferecer a mínima condição de higiene, segurança e conforto 

térmico; ausência de exames médicos periódicos; ambiente de trabalho com 

iluminação insuficiente, dentre outros fatores que aumentam o risco de 

acidente ou doença do trabalho.  

E não é só isso. O empregador não oferece treinamento adequado 

aos seus empregados para operar corretamente as máquinas, de forma a 

conhecer o seu funcionamento, apesar de haver disposição legal expressa 

nesse sentido (Lei n.º 8.213/91, art. 19, parágrafo 3.º).  

Também  não instrui seus trabalhadores no sentido de observar as 

normas de segurança, utilização de equipamentos de segurança e 

precauções para evitar acidentes do trabalho, como lhe impõe o art. 157, II, 

da CLT. 91 

Todas essas irregularidades e omissões do empregador deixam 

claro que, na ocorrência de acidente do trabalho, não pode alegar que o dano 

                                                 

90 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Art. 19, parágrafo 2.º. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
91 BRASIL.Decreto-lei n.º 5.452, de 01 de maio de 1942. Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho  Art. 157: Cabe às empresas: II - instruir os empregados, através de ordens de 
serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou 
doenças ocupacionais. Consolidação das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando 
Cassimiro Casta, Irani Ferrari e Melchíades Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. 
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causado ao empregado foi devido ao caso fortuito ou força maior. O evento 

danoso era perfeitamente previsível e prevenível e o empregador só se 

exonera da responsabilidade se provar a culpa exclusiva da vítima. 

 

 

5.3.2.5 – Jornada de Trabalho 

 

Outro micro-fator provocador do infortúnio laboral é a imposição 

ao obreiro de uma elástica jornada de trabalho, fruto de uma atitude 

imediatista do empregador e de sua incessante busca pela produtividade 

com menor custo.  

Para o capitalismo, o empregado não passa de uma simples peça 

na engrenagem da produção e quanto mais o detentor dos meios de 

produção puder explorar a  força de trabalho do obreiro, maior será o 

alcance do seu objetivo principal, qual seja, o lucro.  

Estatísticas comprovam que o acidente do trabalho, muitas vezes, 

acontece quando é exigida, do empregado, quantidade de trabalho superior 

às suas condições físicas e mentais.  

A fisiologia, através de estudos científicos, demonstrou que a 

atividade laboral desenvolvida de forma prolongada faz instalar a fadiga no 

organismo do trabalhador, com a perda de oxigênio no sangue e conseqüente 

aumento da taxa de ácido lático, provocando mal-estar ou dispinéa. Todo 

esse quadro provoca a predisposição para o empregado ser acometido de 

uma doença ocupacional ou de sofrer um acidente do trabalho.92  

Tomando conhecimento dos resultados das pesquisas dos 

fisiologistas, o legislador, logo após a revolução industrial,  cuidou de limitar 

a jornada diária de labor, sendo que essa iniciativa constituiu uma das 

primeiras vitórias do proletariado e a gênese do Direito do Trabalho. 

                                                 

92 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Élson. op. cit., p. 358-359. 
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Amauri Mascaro Nascimento revela uma idéia do que representava 

o liberalismo daquela época histórica, onde prevalecia a autonomia da 

vontade privada: 

a liberdade de fixar a duração diária do trabalho não tinha 
restrições. Os empregadores tomavam a iniciativa de, segundo os 
próprios interesses, estabelecer o número de horas de trabalho que 
cabia aos empregados cumprir. Não havia distinção entre adultos, 
menores e mulheres ou mesmo entre tipos de atividades, penosas 
ou não. 93 

Estabeleceu-se assim uma jornada máxima diária e semanal para 

o trabalho, com direito a um descanso depois de cada seis dias de trabalho, 

de 24 (vinte e quatro) horas  consecutivas  preferencialmente  aos domingos. 
94 

Intervalos intrajornada  e interjornada também são exigidos para 

proporcionar a recuperação parcial da energia despendida pelo empregado, 

devendo ser concedidas, também, férias a cada período aquisitivo de doze 

meses.  

Observe-se, entretanto, que por uma questão de pressão 

econômica e em face da condição de hipossuficiência, o próprio empregado 

se dispõe a extrapolar a  jornada normal de labor, desde que, evidentemente, 

perceba a remuneração respectiva acompanhada do adicional de horas 

extras, revelando assim, uma ausência de conscientização da necessidade do 

repouso para a recuperação do trabalhador e a prevenção de acidentes. 

Até bem pouco tempo era comum, no foro trabalhista, a existência 

de ações ajuizadas por empregados, postulando a anulação do ato de seu 

empregador que lhe suprimira a jornada extraordinária e, por conseguinte, a 

remuneração extra.  

Mais grave ainda era o entendimento de uma boa parcela dos 

                                                 

93 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 8.ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1989. p. 14. 
94 BRASIL. Lei n.º 605, de 05 de janeiro de 1949. Repouso semanal remunerado e 
pagamento de salário, nos feriados civis e religiosos. Consolidação das Leis do Trabalho. 
Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e Melchíades Rodrigues Martins. 29 
ed. São Paulo: Ltr, 2002. p. 370-371. 
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Juízes do Trabalho que, seguindo a orientação do Enunciado n.º 76 95 do E. 

Tribunal Superior do Trabalho, consideravam incorporadas à remuneração, 

o valor das horas extraordinárias, mesmo que ausente seu substrato fático, 

ou seja, a própria jornada extra.  

Tal situação serviu de incentivo para que o empregador  

continuasse adotando a prática de exigir dos seus empregados o labor em 

horas extras, apesar de não ter sido essa a vontade do legislador 

protecionista.  

O TST abrandou seu entendimento editando o Enunciado de n.º 

291,96 instituindo, data vênia, uma esdrúxula indenização equivalente a um 

mês de jornada extraordinária por cada ano ou fração igual ou superior a 

seis meses. 

Os Tribunais têm reconhecido, todavia, que o excesso de jornada 

constitui fator de aumento de risco de acidente laboral, importando em culpa 

do empregador no sentido de exigir do empregado o labor em horário além do 

normal. 97 

 

                                                 

95 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Enunciado 76. Horas extras. O valor das horas 
suplementares prestadas habitualmente, por mais de dois anos, ou durante todo o contrato, 
se suprimidas, integra-se ao salário para todos os efeitos legais. In: Consolidação das Leis 
do Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e Melchíades Rodrigues 
Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. p. 570.  
96 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Enunciado 291.  Horas extras - Revisão do 
Enunciado nº 76. A supressão, pelo empregador, do serviço suplementar prestado com 
habitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização 
correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou 
superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará 
a média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos doze meses, 
multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. In: Consolidação das Leis do 
Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e Melchíades Rodrigues 
Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. 
97 MINAS GERAIS. Tribunal de Alçada. 2.ª Câm. Apelação Cível n.º 216.697-4. Rel. Juiz 
Carreira Machado. Comprovando-se que a doença profissional denominada tenossinovite foi 
contraida em decorrência de excessiva jornada de trabalho e da inobservância das normas 
de segurança pelo empregador, resta caracterizada a conduta culposa deste, ensejadora da 
pensão que deverá ser vitalícia e não limitada aos 65 anos de idade do acidentado. Revista 
de Julgados do TAMG, v. 63, p. 260, 1996.  
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5.3.2.6 – Adicionais para o Trabalho em Condições Anormais 

 

A legislação trabalhista, observando o princípio protetivo, se 

conduz no sentido de instituir adicionais de remuneração para desestimular 

o trabalho em condições anormais e de ofensa à saúde do trabalhador.  

Representa uma forma indireta de prevenção aos acidentes do 

trabalho, pois pretende inibir a ação do empregador, instituindo adicionais 

que oneram a prestação de serviços em condições anormais. Contudo, os 

intérpretes da norma jurídica têm entendido que a instituição dos referidos 

adicionais, sejam eles de horas extras, de insalubridade, de periculosidade, 

ou noturno, visam principalmente compensar o labor em condições 

adversas, revelando, assim, uma visão simplista do problema, que atenta 

apenas para seu aspecto econômico. 

Exemplo disso é o adicional de insalubridade e periculosidade que 

são destinados, em primeiro lugar, a desestimular o trabalho em condições 

atentatórias a saúde ou a vida do empregado. A própria Constituição Federal 

de 1988, art. 7.º XXXIII, proíbe o trabalho perigoso ou insalubre aos 

menores de dezoito anos. Infelizmente, os mencionados adicionais têm sido 

considerados pelo empregado como fonte de renda extra, seguindo no 

mesmo sentido as decisões dos Tribunais.  

Todos sabem, e as perícias judiciais demonstram isso 

diuturnamente, que o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s), muitas vezes não elimina ou sequer neutraliza os efeitos dos agentes 

nocivos. Além do que contam com certa resistência, quanto a sua utilização, 

por parte dos empregados, por não oferecerem o conforto adequado e não 

permitirem a execução de suas tarefas peculiares com facilidade.   

A conseqüência imediata desse fato é que os empregados, expostos 

a essas condições, vão adquirindo, lentamente, doenças profissionais e do 

trabalho, provocando incapacidade laborativa temporária ou permanente, 

onerando não só a Previdência Social e o empregador, mas toda a sociedade 

de forma indireta.  
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5.4 – Responsabilidade Contratual 

 

Analisadas todas as premissas supramencionadas, como a 

cláusula de incolumidade implícita no contrato de trabalho; a questão do 

conteúdo mínimo legal do pacto laboral, formado por cláusulas 

determinadoras da obrigação de segurança; os fatores criados ou 

potencializados pelo empregador, que aumentam o risco do acidente do 

trabalho; forçoso concluir que a responsabilidade civil decorrente do 

acidente do trabalho é de natureza contratual.  

A própria existência de um liame prévio serve para corroborar a 

assertiva em relação a contratualidade da responsabilidade civil. As 

disposições legais específicas e imperativas, que se transmudam em 

cláusulas contratuais determinando ao empregador adotar medidas de 

prevenção contra acidentes no trabalho,  também reforçam a tese da 

responsabilidade civil contratual. 

A causa remota do acidente é a existência do contrato de trabalho 

com todas as suas cláusulas legais, convencionais, implícitas e explícitas. A 

causa próxima é o evento danoso, decorrente da omissão do empregador em 

não adotar as medidas preventivas relativas a segurança, medicina e higiene 

do trabalho. 

A delimitação do pedido posto em juízo deve observar, assim, os 

dois elementos acima mencionados, na forma do art. 282, III, do Código de 

Processo Civil. 98 

Ressalte-se ser de capital importância a afirmação supra, posto 

que dela deriva conseqüências tanto no campo do direito material quanto do 

direito processual, sobretudo em relação ao ônus da prova e a competência 

do órgão do Poder Judiciário. 

                                                 

98 BRASIL. Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Art. 
282: A petição inicial indicará: III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Código de 
Processo Civil. Colaboradores: Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos 
Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.  
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Percebe-se, todavia, que quase a totalidade dos doutrinadores e 

tribunais aplicam, em matéria de acidente do trabalho, a regulamentação 

referente à responsabilidade civil por ato ilícito, representada principalmente 

pelo art. 186 do novo Código Civil (art. 159 do Código Civil de 1916), mesmo 

quando se trata da responsabilidade civil do empregador decorrente de dolo 

ou culpa.99  

Tal equívoco se deve, muito provavelmente, à tradição de se 

atribuir à Justiça Comum a competência para apreciar os litígios envolvendo 

acidente do trabalho, mesmo quando o empregador ocupa o pólo passivo da 

relação processual.  

O empregado acidentado é tratado como se fosse uma vítima 

qualquer, ou seja, um ofendido sem qualquer relação prévia com o agressor, 

desconsiderando-se a posição de subordinação do trabalhador em face ao 

seu patrão, decorrente de um vínculo jurídico  estabelecido pelo contrato de 

trabalho. 

O substrato legal sobre o qual deverá o interprete subsumir o fato 

em caso de ausência de norma específica, tratando da matéria, corresponde 

às disposições contidas no art. 389 do Código Civil de 2002 100 (art. 1.056 101 

do Código Civil de 1916), que regulamentam a conseqüência da inexecução 

das obrigações. 

                                                 

99 Nesse sentido a seguinte decisão: Os casos de responsabilidade civil, ligados a acidente do 
trabalho, têm de ser tratados como qualquer outra ação de responsabilidade civil por ato 
ilícito, sendo competente por seu julgamento o Egrégio Tribunal de Justiça, desde a 
revogação do art. 69 do Dec-Lei 7.036, de 10.11.44. (Conflito Negativo de Competência em 
A.I n.º 101.296 – PI, Rel. Juiz Cezar Peluso, DJ. 15 de março de 1983, in JTA, Saraiva, 
82/261). 
100 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.  Art. 389: Não 
cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 
15 jan. 2002. 
101 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil de 1916. Art. 1.056: Não 
cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos, responde 
o devedor por perdas e danos. Código Civil e legislação em vigor. Organização dos textos por 
Theotônio Negrão. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 1993.  
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Trata-se de responsabilidade civil contratual, que enseja o 

inadimplemento e não a responsabilidade civil por ato ilícito. O acidente que 

provoca dano ao empregado não pode ser considerado, à luz da doutrina da 

responsabilidade civil, como um ato ilícito stricto sensu, mas sim como efeito 

do não cumprimento de obrigações contratuais específicas. 

Todavia, é razoável a referência feita, pela doutrina e 

jurisprudência, ao supramencionado art. 159 do Código Civil de 1916 (art. 

389 do Código Civil de 2002), em face da ausência de norma específica 

instituindo a culpa como elemento da responsabilidade civil contratual.  

Além desse aspecto, deve ser levado em conta que o princípio da 

autonomia da vontade é aplicado, no âmbito do Direito do Trabalho, com 

muita restrição, induzindo o intérprete a considerar o descumprimento das 

exigências legais do empregador como um ato ilícito, stricto sensu, e não 

como um inadimplemento contratual.  

Em verdade, por equívoco, o instituto da responsabilidade civil 

aquiliana é muito utilizado nas lides trabalhistas, onde o fundamento é, 

repetindo mais uma vez, o descumprimento de obrigações contratuais. Isto 

porque, como dito alhures, o contrato de trabalho é formado basicamente 

por cláusulas obrigatórias determinadas pela legislação laboral. Assim, verbi 

gratia, quando o empregador não concede ao empregado despedido sem 

justa causa, o pré-aviso, esse ato é entendido como violação ao art. 487 da 

CLT 102 e não como inadimplemento contratual.  

As palavras sábias de Aguiar Dias servem, mais uma vez, para 

abalizar aquele raciocínio:  

Assim como dispõe supletivamente, prevenindo a omissão das 
partes, caso em que, naturalmente, só se aplica na falta de 
disposição contratual, a lei pode impor normas imperativas, a 

                                                 

102 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho. Art. 487: Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser 
rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de: I 
-  8 (oito) dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior; Il - 30 (trinta) 
dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 (doze) meses de 
serviço na empresa. Consolidação das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro 
Casta, Irani Ferrari e Melchíades Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. 
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respeito das quais não há possibilidade de cláusula em contrário. 
Dir-se-ia que a responsabilidade, no caso, é delitual, porque não 
está no contrato, e, sim, na lei, a regra violada. Mas erradamente, 
porque o princípio assim imposto se incorpora ao contrato como 
condição obrigatória. 103 

Conseqüência imediata da tese aqui defendida - responsabilidade 

civil contratual do empregador em caso de acidente do trabalho - se traduz 

na presunção de culpa do devedor, sendo que, para eximir-se da 

responsabilidade respectiva, deverá o empregador provar que adotou todas 

as medidas preventivas estabelecidas pela norma protetiva laboral ou que o 

evento danoso foi decorrente de culpa exclusiva da vítima.  

Inobservadas as prescrições legais que integram o pacto laboral no 

sentido de obrigar o empregador a adotar medidas preventivas, pode o 

empregado ingressar com a competente ação judicial, pedindo o 

cumprimento da obrigação de fazer. Tal ato dificilmente acontece na prática, 

tendo em vista que inexiste, no Brasil, um sistema de estabilidade 

permanente no emprego, garantindo ao empregado que não será, 

sumariamente, despedido, se agir daquela forma.  

Essa espécie de ação judicial deve ser proposta, portanto, em face 

das dificuldades de ordem prática, pelo sindicato representativo da categoria 

profissional do empregado ou pelo Ministério Público do Trabalho.  

Se, em decorrência da omissão do empregador, o trabalhador for 

vítima de acidente do trabalho, poderá pleitear o pagamento de uma 

determinada quantia para cobrir as perdas e danos, restabelecendo-se, 

assim, o equilíbrio que existia anteriormente.  

Deve-se salientar que, se ainda assim, o empregado, em sua 

reclamação trabalhista, utilizar como  fundamento  a  culpa  

extracontratual, 104 não poderá de alguma forma ser prejudicado em sua 

                                                 

103 DIAS, José de Aguiar. op. cit., p. 181. 
104 Para Orlando Gomes, o inadimplemento da obrigação contratual deve ser culposo. Porém 
não se deve confundir a culpa aquiliana, na qual se funda a responsabilidade delitual com a 
culpa restrita a infrações que determinam o inadimplemento de obrigação contratual. 
(GOMES, Orlando. op. cit., p. 172). 
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pretensão, em que pese o flagrante erro técnico neste procedimento. Isto 

porque quem tem o dever de enquadrar o fato concreto à norma é o juiz, 

seguindo a determinação contida no brocardo narra mihi facto, dabo tibi jus, 

e não a parte. 

Nesse sentido, Aguiar Dias aconselha ao Juiz não inutilizar a via 

escolhida pelo autor, “repelindo a ação, levado exclusivamente pelo 

defeituoso estabelecimento da relação jurídica”. 105 

 

 

5.5 – Elementos da Responsabilidade Civil do Empregador  

 

Ao contrário do que ocorre com a responsabilidade infortunística, 

na qual, para a percepção da indenização respectiva, se faz necessário 

classificar o evento provocador do dano como um acidente do trabalho, a 

responsabilidade civil do empregador se verifica pela simples presença dos 

seus elementos caracterizadores, quais sejam: a ação ou omissão culposa, o 

nexo de causalidade e o dano. 

Serão analisados, então, nos itens subseqüentes, alguns detalhes 

de cada um dos referidos elementos.  

 

 

5.5.1 – Ação ou Omissão 

 

Como demonstrado anteriormente, a responsabilidade do 

empregador é de natureza contratual. Surge geralmente de um ato omissivo 

do devedor (empregador), ou seja, do descumprimento de uma regra pré-

estabelecida, não pela vontade das partes, mas por determinação legal, e que 

                                                 

105 DIAS, José de Aguiar. op. cit., p. 139. 
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se incorpora ao pacto laboral na forma de cláusula implícita, imprimindo-lhe 

assim, caráter de consensualidade ou vínculo prévio ao dano.  

Na responsabilidade acidentária, a ação propulsora do dano, em 

certos casos, não é praticada diretamente pelo empregador. Nessa hipótese, 

a responsabilidade civil tem como fundamento, apenas, o risco do 

empreendimento, não importando se o dano seja resultado da ação do 

empregador, de um caso fortuito ou de força maior.  

No caso da responsabilidade civil do empregador, o dever de 

indenizar surge em razão de uma conduta omissiva, ou seja, de um 

descumprimento contratual representado pela não adoção de medidas, 

diretas ou indiretas, de prevenção, sem ter, contudo,  qualquer relação com 

a conceituação legal do acidente do trabalho.  

 

 

5.5.2 – Culpa 

 

A responsabilidade de direito comum, do empregador, em caso de 

infortúnio laboral, em que pese ser de natureza contratual, continua sendo 

regida pela culpa, ex vi do mandamento constitucional contido no art. 7.º, 

XXVIII. 106 

Como foi tratado em outra ocasião, se o acidente for causado por 

intermédio de um ato intencional do empregador, sequer pode-se conceber a 

existência de um acidente, porque este é incompatível com aquela idéia. 

Nesse caso o empregado recebe a indenização acidentária mas o INSS pode 

ingressar com ação regressiva contra o causador do dano, conforme prevê o 

                                                 

106 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado 1988. Art. 7.º: 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. Constituição Federal de 1988. Colaboradores: Antônio 
Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Luiz Eduardo Alves de 
Siqueira. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2000. 
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art. 120 da Lei n.º 8.213, de 24.07.91. 107 

Já a culpa stricto sensu caracteriza-se, principalmente, pela 

negligência do empregador em não cumprir com a obrigação legal que, de 

forma impositiva, estabelece o conteúdo mínimo do contrato de trabalho. 

Não segue as orientações legislativas relacionadas com a prevenção de 

acidentes, seja ele na forma típica ou representado pelas doenças 

ocupacionais. Pode acontecer, também, da culpa referir-se à imprudência ou 

a imperícia.  

Não se exige mais a culpa grave para caracterização da 

responsabilidade civil do empregador, pois a Carta Maior não faz expressa 

alusão a esse grau, o que importa concluir que, mesmo levíssima, a culpa dá 

ensejo à responsabilidade civil, não incidindo dessa forma, o entendimento 

cristalizado pela Súmula 229 do Egrégio STF. 108 

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência:  

Em face da relação jurídica que se estabelece entre empregado e 
empregador, culpa deste existirá quando houver transgressão do 
dever geral de não causar dano a outrem e particular 
desatendimento das normas legais ou convencionais de segurança e 
medicina do trabalho pertinentes à sua atividade, desde que, por 
óbvio, do evento resulte dano à saúde do empregado. 109 

No campo da responsabilidade civil subjetiva, não se pode 

sustentar a aplicação da teoria do risco próprio da atividade, porque esta 

última é inerente à responsabilidade acidentária.  

Viu-se que a responsabilidade civil do empregador de ressarcir o 

dano decorrente de acidente do trabalho é contratual e, por conseguinte, há 

                                                 

107 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Art. 120: Nos casos de negligência quanto às 
normas-padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e 
coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
108 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n.º 229: a indenização acidentária não 
exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador. In: Consolidação 
das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e Melchíades 
Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. p. 551. 
109 SÃO PAULO. 2.º Tribunal de Alçada Cível. Ap..492.020, 7.ª Câm. Rel. Juiz Oscar Feltrin, 
DJ de 09 de setembro de 1997. 
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presunção juris tantum da culpa. 

Para o credor, no caso o empregado, basta demonstrar, apenas, 

que a prestação não foi cumprida pelo empregador, transferindo para este o 

ônus de provar a inexistência de culpa própria, o caso fortuito ou força 

maior ou qualquer outra espécie de causa de exoneração da 

responsabilidade.  

Esse detalhe simples, porém importante, não tem sido observado 

pelos doutrinadores e pelos tribunais. A conclusão a que chega Marcello 

Ribeiro Silva espelha, muito bem, a atual tendência da doutrina:  

Verifica-se, outrossim, que a responsabilidade, neste caso, é a 
subjetiva, pois para ter direito à indenização, o trabalhador deverá 
comprovar a ocorrência de dolo ou culpa do empregador 
(negligência, imprudência ou imperícia). 110 

Sebastião Luiz Amorim trilha o mesmo caminho:  

O ônus da demonstração da culpa e do nexo causal é sempre do 
acidentado, pois representam os fatos constitutivos do seu alegado 
direito (Código de Processo Civil, art. 333, I). 111 

Tratando-se de responsabilidade contratual, há um dever positivo 

de cumprimento da obrigação pré-estabelecida pelos próprios contratantes, 

observando-se o princípio da autonomia da vontade.  

Já na responsabilidade aquiliana acontece o inverso. Prevalece a 

obrigação de não transgredir as normas de conduta, objetivando a ninguém 

lesar, ou seja, constitui uma conduta negativa, uma obrigação de não-fazer. 

O substrato legal da responsabilidade civil do empregador 

decorrente de acidente laboral, repetindo mais uma vez, não se encontra no 

art. 927, do Código Civil de 2002 (art. 159 do Código Civil de 1916), pois este 

dispositivo trata especificamente do ato ilícito stricto sensu, e, como visto 

                                                 

110 SILVA, Marcello Ribeiro. Acidentes do Trabalho – Aspectos Legais. Revista Ltr:  
Suplemento Trabalhista, São Paulo, n. 171, p. 925-929, 2000. 
111 AMORIM, Sebastião Luiz; OLIVEIRA, José de. Responsabilidade Civil: acidente do 
trabalho: indenização acidentária do direito comum: comentários, jurisprudência, 
casuística: interpretação jurisprudencial. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 15. 
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alhures, a responsabilidade civil do empregador, no caso em apreço, é 

contratual, em que a culpa é presumida.  

Entretanto, como também já foi mencionado, na ausência de 

norma específica regulamentando a culpa no que se refere à 

responsabilidade civil contratual, a utilização analógica é aceitável, mesmo 

porque o Direito Civil pátrio tem como princípio basilar o pacta sunt 

servanda.  

Essa seria, portanto, uma das preocupações básicas dos 

doutrinadores em diferenciar a responsabilidade civil contratual da 

extracontratual.  

Tratando-se de uma obrigação contratual, o devedor só se exonera 

da responsabilidade civil se demonstrar a culpa exclusiva da vítima, o caso 

fortuito ou força maior, considerando esses dois últimos como uma causa 

estranha à relação contratual trabalhista. 112 

 

 

5.5.3 – Nexo Causal 

 

Para que o empregador seja responsável, a sua ação ou omissão 

deverá ter relação direta e imediata com o dano.  

Quando se comentou sobre a responsabilidade acidentária, 

analisou-se o nexo etiológico das doenças ocupacionais, ou seja, a origem 

das doenças derivadas da execução do trabalho sob as condições oferecidas 

pelo empregador.  

O nexo de causalidade deve ser demonstrado pelo autor da ação, 

                                                 

112 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil. Art. 1.058. Código Civil e 
legislação em vigor. Organização dos textos por Theotônio Negrão. 12 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1993. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 393: 
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não se houver por eles responsabilizado. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2002.  
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ou seja, pela vítima, quando se referir à doença do trabalho, assim como a 

ação ou omissão culposa e o próprio dano.  

O nexo etiológico da doença profissional, como visto, é presumido.  

A questão de grande importância a ser debatida nesse particular 

diz respeito à fixação do nexo causal, pois, no caso de acidente do trabalho, 

comumente apresentam-se causas sucessivas.  

Não há qualquer dificuldade em  resolver o problema quando se 

tratar de responsabilidade acidentária, posto que a própria lei não a exclui 

em caso de concausalidade. 113 

A responsabilidade civil de direito comum, entretanto, não se 

baseia nas mesmas premissas legais utilizadas pela responsabilidade 

acidentária, em face da ausência de norma expressa no sentido de admitir a 

concausalidade como causa eficiente e direta do dano produzido. 

Destarte, para solucionar a questão, são utilizados, pelos 

doutrinadores, 114 três  critérios para determinar o fato causador do prejuízo 

à vítima: o da equivalência das condições; o da causalidade adequada;  e o 

da causalidade imediata.  

Utilizando-se do critério da equivalência das condições, também 

denominado de condição sine qua non, qualquer um dos motivos 

desencadeadores do dano seria considerado como causa eficiente, tendo em 

vista que a ausência de apenas um ou alguns quebraria a seqüência fática 

que resultaria do evento danoso. 

Já pelo critério da causalidade adequada, só se considera a causa 

do dano, o fato apto a produzi-lo, eliminando, por conseguinte, o dano 

                                                 

113 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.  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. (grifou-se). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
114 GOMES, Orlando. op. cit., p. 333. 
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causado por circunstâncias extraordinárias.  

Finalmente, pelo critério da causalidade imediata, é considerada a 

causa provocante do dano àquela que mais se aproxima, excluindo-se, 

assim, as causas indiretas e remotas.  

Os empregadores, nas ações de responsabilidade civil, em 

decorrência de acidente do trabalho, defendem-se argumentando que 

inexiste nexo causal entre o dano e sua conduta,  segundo o critério da 

causalidade imediata, adotado pelo ordenamento jurídico nacional, conforme 

se observa da redação do art. 1.060 do Código Civil de 1916 115 e do art. 403  

do Código Civil de  2002.116 

A causalidade imediata, todavia, não é aferida pela proximidade 

temporal com o evento danoso, mas é considerada como a causa eficiente, 

ou seja, aquela necessária para a produção do acidente.  

Agostinho Alvin, defendendo a utilização do critério da causalidade 

imediata, segundo a teoria da necessariedade da causa, argumenta que  

é indenizável todo o dano que se filia a uma causa, ainda que 
remota, desde que ela lhe seja causa necessária, por não existir 
outra que explique o mesmo dano. (grifou-se). 117 

Nesses termos, a omissão do empregador, no que se refere ao 

inadimplemento das obrigações contratuais, sobretudo a não adoção dos 

procedimentos preventivos, representa, em última análise, a causa imediata 

e eficiente do infortúnio.  

                                                 

115 BRASIL. Lei n. 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil. Art. 1.060: Ainda que a 
inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e 
os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. (grifou-se). Código Civil e legislação em 
vigor. Organização dos textos por Theotônio Negrão. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 1993.   
116 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 403: Ainda que a inexecução 
resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros 
cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. 
(grifou-se). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. 
Acesso em 20 nov. 2001. 
117 ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e Suas Consequências. São Paulo: 
Saraiva, 1949. p. 313. 
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5.5.4 – Dano 

 

A questão do dano decorrente do acidente do trabalho já foi 

analisada no Capítulo 3, que trata do Acidente do Trabalho, mormente no 

que se refere aos seus efeitos, quais sejam, o acidente-tipo ou doença 

ocupacional, que resultem em lesão corporal,  perturbação funcional, ou até 

mesmo a morte. 

A indenização referente à responsabilidade acidentária repara 

somente parte do dano material (lucro cessante) que é representado pela 

redução ou eliminação da capacidade para o trabalho da vítima, fonte 

principal, senão a única, de subsistência do trabalho e de sua família.  

O dano moral, por sua vez, encontra-se inteiramente excluído da 

cobertura da indenização acidentária. Saliente-se já ser pacífico o 

entendimento segundo o qual são cumuláveis as indenizações por dano 

material e dano moral oriundos do mesmo fato. 118 

A seguir será abordada a questão do dano material em razão do 

acidente do trabalho e não coberto pela indenização acidentária, bem como 

do dano moral respectivo.  

 

 

5.5.4.1 – Dano Material 

 

No caso do acidente do trabalho o dano material decorre, 

diretamente, do dano moral, posto que a vítima é lesionada, inicialmente, em 

sua integridade psicofisiológica – cujo conteúdo não é de natureza material – 

e, conseqüentemente, tem diminuída ou cessada a sua capacidade de labor, 

                                                 

118 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n.º 37: São cumuláveis as indenizações 
por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. In: Código de Processo Civil. 
Colaboradores: Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Luiz 
Eduardo Alves de Siqueira. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 948. 
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esta sim, coberta pela indenização acidentária.  

Vista sob esse ângulo a indenização acidentária representa o lucro 

cessante, porquanto reparará aquilo que o empregado razoavelmente 

receberia se não sofresse o acidente do trabalho. 

A lesão de um membro do corpo humano, em razão de um acidente 

do trabalho, importa em dano moral, mais precisamente dano estético ou 

físico, isso sem se falar na dor sofrida.  

A consequência daquele dano é a perda ou diminuição da 

capacidade de trabalho que tem necessariamente um conteúdo econômico e 

pode ser valorado, representando um dano material.   

Sendo incompleta a indenização acidentária, é imprescindível fixar 

o valor do prejuízo material sofrido pela vítima, referente ao dano emergente 

e ao lucro cessante, para que se determine o valor da indenização respectiva 

devida ao obreiro  diretamente pelo empregador, na hipótese dolo ou culpa. 

O dano emergente de conteúdo econômico é representado, apenas, 

por eventuais despesas de tratamento hospitalar, medicamentos, próteses, 

dentre outros. 

Mais vultuoso é o valor do lucro cessante, que se traduz em 

prejuízo futuro, porém certo, referente ao ganho que o empregado 

razoavelmente deixa de perceber por conseqüência direta do infortúnio 

laboral.  

Isso quer dizer que o dano material se refere a tudo aquilo que o 

empregado perceberia, como contraprestação do seu trabalho, durante o 

restante de sua expectativa de vida, se a hipótese for de morte ou de 

incapacidade total e permanente. Ora, se o trabalhador recebia salário 

mensal superior ao valor do teto de benefício evidentemente terá prejuízo de 

ordem econômica, pois a indenização acidentária não ultrapassará aquele 

patamar.  

De igual forma, o rendimento proveniente dos eventuais serviços 

autônomos não será levado em consideração para efeito da fixação do valor 

do benefício acidentário.  
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O dano material, do tipo lucro cessante, se verifica, também, 

quando o empregado acidentado encontra óbice, devido a existência de 

seqüela, para sua recolocação no mercado de trabalho futuro, tendo em vista 

que a própria legislação trabalhista exige, como condição sine qua non para a 

admissão no emprego, a realização de exames admissionais rigorosos 

visando atestar a plena capacidade para o trabalho. 

 

 

5.5.4.2 – Dano Moral 

 

Conforme evidenciado, a responsabilidade civil do empregador, 

decorrente de acidente do trabalho, deve reparar não só o dano material, 

mas compensar, também, o dano moral sofrido pela vítima.  

Aprofundar o estudo no dano moral na relação empregatícia 

ultrapassa os limites deste trabalho, pelo que serão traçadas somente as 

linhas gerais desse instituto para inseri-lo dentro da questão da 

responsabilidade civil e infortunística.  

Quando o infortúnio laboral provoca a incapacidade para o 

trabalho afeta, sob o ponto de vista subjetivo, a auto-estima do empregado, 

que deixa de ser um elemento produtivo dentro da sociedade, o que, por si 

só, já constituiria um dano moral.  

O dano moral resta caracterizado também pelo ponto de vista 

objetivo, posto que o empregado, diante da eventual deformidade aparente, 

passa a ser rejeitado pelos semelhantes e até familiares.  

A indenização paga pela previdência oficial, denominada de 

benefício, tem como condição determinante a incapacidade para o trabalho 

do obreiro vítima de acidente do trabalho. 

Tratando-se de dano moral, não há espaço para a especulação 

sobre a questão da incapacidade para o trabalho da vítima.  

Por exemplo, no caso de um empregado acidentado que, após 
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tratamento médico, tornar-se apto ao trabalho, não lhe será devido mais 

qualquer benefício. Todavia, o dano moral já terá se consumado com a lesão 

ou perturbação funcional decorrentes do infortúnio laboral.   

São considerados, assim, danos morais específicos do acidente do 

trabalho, dentre outros, que provocam dor na vítima: a) a pecha de inválido; 

b) o medo da morte prematura; c) receio do desemprego; d) a mutilação. 

Pelo seu aspecto subjetivo, o dano moral se presume, ou seja, 

diante da dificuldade de se demonstrar a dor, prevalece a presunção de sua 

ocorrência,  por se tratar de algo que geralmente acontece – presunção 

hominis - admitindo, entretanto, prova em sentido contrário. Exemplo disso é 

da presunção de dor da mãe que sofre com a perda de seu filho. 

 

 

5.5.4.3 – Dano Estético ou Morfológico 

 

 

Alguns autores separam do dano moral o conceito do dano estético 

ou morfológico. Entende-se, todavia, que o dano moral é gênero do qual é 

espécie o dano estético, pois em ambos o bem lesado não tem conteúdo 

econômico considerado em si mesmo.  

Corroborando com este pensamento,  o Juiz Francisco Antônio de 

Oliveira afirma que: 

o dano estético se traduz em espécie do gênero do dano moral. É 
toda e qualquer modificação física que traduza seqüela ou, não 
traduzindo seqüela, possa expor o indivíduo a um estado psíquico e 
de inconformismo podendo gerar complexo de inferioridade. 119 

Considera-se o dano estético como um tipo especial de dano moral. 

Ao contrário das demais espécies que compõem o gênero do dano moral, 

                                                 

119 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Do Dano Moral. Revista LTr, São Paulo, v. 62, n. 1, p. 
24-32, jan. 1998. 
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caracterizadas pela impossibilidade de percepção objetiva pelos órgãos 

sensoriais, sendo aferível apenas através da intuição e sensibilidade, o dano 

estético apresenta-se de forma visível e material, porquanto se encontra 

representado por uma lesão ao corpo humano (deformidade, mutilação etc) 

ou uma disfunção orgânica, que pode ser detectada com o auxílio de exames 

médicos. 

Não raras vezes, o acidente do trabalho  produz na vítima o dano 

moral genérico e o dano estético. 

A primeira forma de previsão expressa do dano moral no  

ordenamento jurídico pátrio foi de dano estético. O Código Civil de 1916 faz 

referência a essa espécie de dano, fixando a indenização correspondente, em 

seu art. 1.538, §§ 1.º e 2.º in verbis:  

Art. 1.538 - No caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, o ofensor 
indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros 
cessantes até o fim da convalescença, além de lhe pagar a 
importância da multa no grau médio da pena criminal 
correspondente; § 1º - Esta soma será duplicada, se do ferimento 
resultar aleijão ou deformidade; § 2º - Se o ofendido, aleijado ou 
deformado, for mulher solteira ou viúva, ainda capaz de casar, a 
indenização consistirá em dotá-la, segundo as posses do ofensor, as 
circunstâncias do ofendido e a gravidade do defeito.  

Seria possível pleitear uma indenização referente ao dano moral 

genérico e ao dano estético?  

Falou-se, inicialmente, que o dano estético é espécie de dano 

moral. Isso não quer dizer que não se possa pleitear uma indenização 

cumulativa, ou seja, para o dano moral e para o dano estético. 

Ora, assim como o patrimônio material é formado por vários bens e 

direitos, cada um com o seu respectivo valor monetário, o patrimônio moral 

também é complexo, ou seja, não é constituído apenas por um bem sem 

conteúdo econômico. São bens imateriais, dentre outros: a imagem, a honra, 

a intimidade, a vida privada, a auto-estima, a incolumidade física e psíquica 

etc. 

Já existem julgados atribuindo autonomia ao dano estético: 

Admissível a cumulação de reparação por dano moral e estético 
decorrente do mesmo fato se, além dos danos estéticos, a vítima 
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sofre outras lesões que impliquem em dor moral e física. 120  

No mesmo sentido:  

A propositura de anterior ação para obter a indenização pelo dano 
físico, julgada procedente, não impede o ajuizamento de outra, para 
obter a reparação pelo dano moral. Recurso conhecido e provido. 121   

Destarte, se da ação ou omissão culposa importa em ofensa a mais 

de um bem imaterial juridicamente protegido, nada obsta que haja uma 

indenização mais elástica, desde que, obviamente, um dano não decorra do 

outro.  

Assim, se o acidente causa a perda de um membro, que por sua 

vez provoca um sentimento de rejeição da vítima perante seus pares, a 

hipótese será de um único dano, passível de uma única indenização, pois 

nesse caso o dano moral é inseparável do dano estético. O que poderá 

acontecer é a fixação de uma indenização maior considerando a gravidade e 

extensão do dano. 

Por isso é muito importante que na petição inicial seja descrito, 

com precisão, não só o acidente em si, a culpabilidade do empregador e o 

nexo causal, mas também o bem imaterial atingido pelo evento danoso, sob 

pena de inépcia que, no processo do trabalho tem aplicação limitada em face 

do jus postulandi (capacidade postulatória) das partes. 

Trata-se da causa petendi, não havendo falar-se em pedido 

genérico. 

 

 

 

                                                 

120 SÃO PAULO. 2.º Tribunal de Alçada Cível. Ap. 528.412. 9.ª Câm. Rel. Juiz Marcial 
Hollanda. DJ de 21 de outubro de 1998.  
121 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 143-568-SP, Rel. Ministro 
Rui Rosado de Aguiar, 4.ª T. DJ de 19 de dezembro de 1997, p. 67510. 
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5.6 – Indenização 

 

 

Ao contrário do que ocorre com a indenização acidentária, que é 

pré-fixada e incompleta, a indenização decorrente da responsabilidade civil 

do empregador, quando este incorre em culpa ou dolo, é integral, pois 

proporciona o restitutio in integrum.  

Destina-se a cobrir todo o dano emergente e o lucro cessante do 

prejuízo sofrido pelo empregado em virtude da ação ou omissão, dolosa ou 

culposa do seu patrão, equivocadamente caracterizado por alguns como 

acidente do trabalho.  

Cabe assim, indenização por danos morais e materiais se o 

acidente provocou prejuízo para vítima de ordem econômica ou imaterial.  

  

 

5.6.1 – Indenização por Danos Materiais 

 

 

A indenização pelos danos materiais poderá consistir num 

montante fixo ou numa renda mensal devida até a sobrevida média da 

vítima.  

O art. 602 do Código de Processo Civil permite a constituição de 

capital como forma de garantir o pagamento da renda mensal. 122 

                                                 

122 BRASIL. Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.  Institui o Código de Processo Civil. Art.  
602: Toda vez que a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz, quanto 
a esta parte, condenará o devedor a constituir um capital, cuja renda assegure o seu cabal 
cumprimento. Código de Processo Civil. Colaboradores: Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia 
Cristina Vaz dos Santos Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2000.  
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Para fixação da indenização por danos materiais, cada caso deverá 

ser apreciado individualmente de forma a verificar o montante do prejuízo de 

ordem econômica sofrido pela vítima.  

Saliente-se que, conforme será abordado posteriormente, a 

indenização de direito comum deve ser compensada pela indenização 

acidentária.  

Nesse diapasão, se o empregado não for formalmente contratado e, 

por conseguinte, não ser considerado, pelo órgão previdenciário, como 

segurado obrigatório, a indenização integral, seja ela por dano moral ou por 

dano material, ficará a cargo do empregador.  

Se o empregado acidentado passa a perceber benefício 

previdenciário equivalente à remuneração que percebia quando da ativa, não 

há que se falar em indenização complementar devida pelo empregador, posto 

que nenhum prejuízo material estaria sofrendo. Por exemplo, se o empregado 

recebia um salário mínimo por mês e não possuía qualquer outra fonte de 

renda a indenização acidentária será equivalente, também, a um salário 

mínimo. Neste caso não há prejuízo material. 

Se a remuneração do empregado superava o valor do teto do 

benefício, a indenização por danos materiais, devida pelo empregador, deve 

complementar o valor do benefício previdenciário até o limite do salário 

percebido pelo obreiro quando da ativa. 

Pode ocorrer, também, de o empregado ser detentor de mais de 

uma fonte de renda,  obtida por conta da sua força de trabalho, reduzida ou 

eliminada após o infortúnio laboral, verbi gratia, o trabalho autônomo e o 

trabalho subordinado.  

Nesse caso, como no anterior, comprovada a existência dessas 

outras atividades, deverá a indenização por danos materiais reparar o 

prejuízo representado pelo lucro cessante.  

Note-se que o dano não se limita às obrigações decorrentes da 

execução do contrato de trabalho. Se a execução do serviço autônomo é 

interrompida por ação ou omissão culposa do empregador (nexo de 
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causalidade) este deve responder através do pagamento de uma indenização. 

Tal circunstância não retira o caráter contratual da responsabilidade civil do 

empregador pois o prejuízo do contratante não se limita ao cumprimento das 

obrigações previstas no pacto. 

Por exemplo, se um determinado empregado, que aufere 

mensalmente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), proveniente do 

trabalho subordinado, acrescido de R$1.000,00 (um mil reais) proveniente 

do trabalho autônomo (motorista de táxi), sofre acidente do trabalho que lhe 

retira a capacidade total para o trabalho durante o período de 12 meses, tem 

um prejuízo material calculado em R$36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

Considerando que o teto do benefício previdenciário é de R$1.561,56 (valor 

relativo ao mês de setembro de 2002), a sua indenização acidentária total 

paga pelo INSS será de R$18.738,72 (dezoito mil, setecentos e trinta e oito 

reais e setenta e dois centavos), o que implica prejuízo material da ordem de 

R$17.261,28 (dezessete mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e oito 

centavos), que deverá ser indenizado diretamente pelo empregador quando 

este incorrer em culpa ou dolo. 

Quanto à possibilidade do empregado progredir profissionalmente 

com conseqüente evolução salarial, dentro ou fora do quadro de pessoal da 

empresa, entende-se não constituir dano indenizável, posto ser um evento 

futuro e incerto.  

Desse modo, a indenização respectiva não pode ter como base 

essas conjecturas já que, do mesmo modo, o trabalhador futuramente 

poderia ficar desempregado.  

A indenização referente ao dano material deve envolver igualmente 

as despesas presentes e futuras do acidentado com hospitais, próteses, 

honorários médicos e medicamentos.  

Em caso de morte ou incapacidade permanente a indenização 

reparatória deve levar em consideração a expectativa média de vida do 

trabalhador. A doutrina e a jurisprudência utilizam como parâmetro de 

média de vida do brasileiro a idade de 65 anos: “Para efeito de reparação de 

dano, prevalece o entendimento jurisprudencial de idade de vida provável 
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limitada a 65 anos de idade. Recurso parcialmente provido, para esse fim”. 
123 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, entretanto, 

divulgou recente pesquisa sobre a tábua de mortalidade nacional, revelando 

que a expectativa de vida do brasileiro passou de 66 (sessenta e seis) anos 

em 1991, para 68,6 (sessenta e oito vírgula seis) anos em 2000, sendo 64,8 

(sessenta e quatro vírgula oito) anos para os homens e 72,6 (setenta e dois 

vírgula seis) anos para as mulheres. 124 

 

 

5.6.2 – Indenização Por Danos Morais 

 

Quanto à indenização correspondente ao dano moral, deve-se 

ressaltar, desde logo, que esta não representa uma reparação, devido a sua 

natureza compensatória.  

Os bens imateriais são insuscetíveis de valoração econômica, por 

isso não se pode falar no pretio doloris, ou preço da dor. 

A indenização, no caso do dano moral, objetiva minimizar a dor 

sentida pela vítima através da concessão de um bem material que lhe 

proporcione alegria e, por conseguinte, uma compensação para o sofrimento.  

Sua finalidade, também, segundo a teoria do valor de desestímulo, 

é punir o ofensor para com isso evitar reincidências e alertar a sociedade 

sobre as conseqüências do ato praticado. 

No Brasil, vigora o sistema aberto para fixação da indenização por 

danos morais, salvo algumas hipóteses expressamente previstas em lei. 

                                                 

123 SÃO PAULO. 2.º Tribunal de Alçada Cível. Ap. 502.203, 2.ª Câm. Rel. Juiz Felipe 
Ferreira, D.J de 15.12.97.  
124 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/ibge/presidencia/noticias/03122001tabua.shtm>. Acesso em: 03 
dez. 2001. 
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Pode o Juiz, nos casos omissos,  seguir alguns parâmetros legais, 

como aqueles fixados pelo art. 1.694, § 1.º, do Código Civil de 2002125 (art. 

400 do Código Civil de 1916),126 art. 84 do Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962), 127 art. 53 da Lei 

de Imprensa (Lei n. 5.250/67, de 09 de fevereiro de 1957), 128 ou utilizar o 

seu prudente arbítrio.  

Da análise daqueles dispositivos legais, concluí-se pela existência 

de cinco pilares para fixação da indenização por dano moral, quais sejam: 

condição pessoal da vítima, capacidade financeira do ofensor, intensidade do 

ânimo de ofender, gravidade do dano e repercussão da ofensa. 

A ausência de parâmetros para fixação da indenização decorrente 

de dano moral serviu, durante muito tempo, como fundamento para a teoria 

que defendia a impossibilidade de indenização por dano moral.  

Esse entendimento encontra-se superado hoje em dia, mas 

permanece a dificuldade de se fixar o valor da indenização em face, 

justamente, do caráter não econômico do dano, servindo a indenização mais 

                                                 

125 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Art. 1.694. § 1º: Os 
alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos 
da pessoa obrigada. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em 20 nov. 2001. 
126 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil. Art. 400: Os alimentos 
devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 
obrigada. Código Civil e legislação em vigor. Organização dos textos por Theotônio Negrão. 
12 ed. São Paulo: Malheiros, 1993.  
127 BRASIL. Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962. Institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações. Art. 84: Na estimação do dano moral, o juiz terá em conta, a posição 
social ou política do ofensor, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão 
da ofensa. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4117.htm>. Acesso 
em 11 dez. 2001. 
128 BRASIL. Lei n. 5.250/67, de 09 de fevereiro de 1957. Art. 53: No arbitramento da 
indenização em reparação do dano moral, o juiz terá em conta, notadamente: I - a 
intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussão da ofensa e a 
posição social e política do ofendido; II - a intensidade do dolo ou o grau da culpa do 
responsável, sua situação econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou cível 
fundada em abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação; 
III - a retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou cível, a 
publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos prazos previstos na lei 
e independentemente de intervenção judicial, e a extensão da reparação por esse meio 
obtida pelo ofendido. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5250.htm>. Acesso em: 10 dez. 2001. 
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como compensação do que reparação. 

Todavia, como a responsabilidade civil em apreço é do tipo 

contratual, torna-se menos tormentosa essa tarefa porque já se tem um dos 

parâmetros supramencionados, qual seja, a condição pessoal do ofendido, 

que se juntará à capacidade econômica da empresa e gravidade do dano,  

formando o tripé para fixação da indenização, segundo o supramencionado  

art. 1.694, § 1.º, do novo Código Civil (art. 400 do Código Civil de 1916). 

Entende-se que nesse caso, impertinente seria utilizar-se dos 

parâmetros oferecidos pelo art. 84, § 1º do Código Brasileiro de 

Telecomunicações, que tem como base de cálculo o salário mínimo.129 Como 

a indenização por danos morais, tem sido fixada, tradicionalmente, em um 

montante único, não ocorreria qualquer prejuízo para a vítima no que se 

refere ao reajuste periódico, hipótese aplicável ao caso de renda mensal. 

A condição pessoal do ofendido é aferida pela  sua remuneração 

mensal. Essa servirá de base para a fixação do quantum devido a título de 

indenização, devendo ser eliminada a prática adotada pela Justiça Comum 

em estabelecer a indenização em números de salários mínimos, típica da 

responsabilidade civil aquiliana.   

De qualquer forma, a indenização devida não poderá ser vultuosa a 

tal ponto de constituir-se fonte de enriquecimento ilícito, nem tão diminuta 

de forma que não represente qualquer abalo nas finanças do ofensor. 

 

 

 

                                                 

129 BRASIL. Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962. Institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações. Art. 84,  § 1º: O montante da reparação terá o mínimo de 5 (cinco) e o 
máximo de 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4117.htm>. Acesso em 11 dez. 2001. 
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5.6.3 – Cumulação De Indenizações  

 

A responsabilidade civil tinha como pressuposto a culpa. Com a 

adoção da teoria do risco, a vítima do acidente passou a desfrutar de uma 

situação processual mais cômoda, posto que se viu desonerada do ônus de 

demonstrar a existência da culpa do patrão e, mais ainda, eliminou-se o 

elemento subjetivo do próprio conceito de responsabilidade civil, mesmo sob 

o protesto de alguns autores que só concebem a expressão 

“responsabilidade” quando existe culpa.  

Em contrapartida, foi fixado, a priori, o valor da indenização pelo 

dano sofrido que, na quase totalidade dos casos, seria inferior aquela 

denominada de indenização do direito comum.  

Para corrigir a injustiça que havia nas hipóteses de acidente sem 

culpa evidente do empregador, construiu-se a teoria do risco, mas em 

compensação a indenização, que não tinha qualquer limite, passou a ser 

pré-fixada para evitar os excessos.  

Houve, no caso, o que se pode chamar de “transação legal”. Por um 

lado, a indenização não corresponderia ao total do prejuízo sofrido, como 

acontecia com a aplicação da responsabilidade civil de direito comum, mas 

em compensação instituir-se-ia a certeza de que a vítima ou seus 

dependentes iria perceber aquele valor pré-fixado. O próprio empregador 

também foi beneficiado, já que poderia ser condenado  a pagar uma 

indenização  vultuosa.  

Verifica-se, assim, que a indenização infortunística é tarifada e 

incompleta, não cobrindo a totalidade dos danos emergentes e dos lucros 

cessantes.  

Mas a questão polêmica consiste em saber se é possível postular, 

além da indenização acidentária,  a indenização de direito comum, onde 

haveria o restitutio in integrum, e em caso afirmativo, se haveria possibilidade 

de compensação dos valores das indenizações respectivas.  

O art. 12, do Decreto n.º 24.637, de 10.07.1934 exonerava o 
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empregador de pagar a vítima, pelo mesmo fato, outra indenização de direito 

comum. 

Prevalecia o entendimento derivado do princípio electa uma via non 

datur recursum ad alteram, ou seja, optando o operário pela indenização 

prevista nas leis acidentárias, que excluíam a culpa do conceito de 

responsabilidade civil, estava impedido de propor ação judicial postulando a 

indenização de direito comum, prevista pelo art. 186 do Código Civil de 2002 

(art. 159 do  Código Civil de 1916), mesmo porque poderia resultar em bis in 

idem.   

Martinho Garcez Neto enfatiza bem aquela diretriz que prevalecia 

no direito anterior:  

Corrente doutrinária bem conhecida, e, sem dúvida alguma muito 
prestigiosa, que se encontra exposta por Araújo de Castro, Aguiar 
Dias, R. Amorim, A. Médici Filho, Savatier, sustenta que a vítima de 
acidente no trabalho não pode optar pela indenização de direito 
comum. 130 

A possibilidade de concurso de reparações foi prevista inicialmente 

pelo art. 31 do Decreto-Lei n.º 7.036/44, 131 quando o acidente resultasse de 

dolo do empregador e seus prepostos.  

O STF, interpretando a supramencionada norma legal de forma 

ampliativa, equiparou o dolo a culpa grave do empregador, conforme se vê do 

teor da Súmula 229, in verbis: “A indenização acidentária não exclui a do 

direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador”. 

Ocorrendo o acidente poderia o empregado postular 

simultaneamente a indenização infortunística e a de direito comum, desde 

que presente o dolo ou a culpa grave do patrão, nos termos do supracitado 

art. 186 da Lei n.º 10.406, de 10.01.2002 (art. 159 do Código Civil de 1916). 

                                                 

130 GARCEZ NETO, Martinho. Prática da Responsabilidade Civil. 3. ed. rev. e aum. São 
Paulo: Saraiva, 1975. p. 22.  

131 BRASIL. Decreto-Lei n.º 7.036, de 10 de novembro de 1944. Reforma a Lei de Acidentes 
do Trabalho. art. 31. O pagamento da indenização estabelecida pela presente lei exonera o 
empregador de qualquer outra indenização de direito comum, relativa ao mesmo acidente, a 
menos que este resulte de dolo seu ou de seus prepostos. In: SAAD, Terezinha Lorena 
Pohlmann. op. cit., p. 79-101. 
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O Decreto-Lei n.º 293/67, que teve duração efêmera, repetiu a 

regra da cumulação de indenização, na hipótese de dolo do empregador (art. 

11). Todavia, as Leis subseqüentes, de n.ºs 5.316, de 14.09.1967 e 6.367, de 

19.10.76, silenciaram-se totalmente a respeito da matéria, mas os tribunais 

continuaram a aplicar o entendimento sumulado pelo Pretório Excelso. 

A CF/88, em seu art. 7.º, inciso XXVIII, assegurou expressamente 

o direito dos trabalhadores ao “seguro contra acidentes de trabalho, a cargo 

do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando 

incorrer em dolo ou culpa”.  

O art. 121, da Lei n.º 8.213/91, acabou com o silêncio da 

legislação ordinária prevendo que “o pagamento, pela Previdência Social, das 

prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da 

empresa ou de outrem”.  

A norma se adaptou muito bem à realidade social. Com efeito, a 

exclusão da responsabilidade civil direta do empregador seria uma forma de 

incentivo ao não cumprimento das normas de segurança, higiene e medicina 

do trabalho, tanto por ele quanto pelos seus empregados, aumentando, 

assim, o número de acidentes com o consequente prejuízo para toda a 

sociedade. Isso porque a responsabilidade civil não seria mais da empresa, 

porém, única e exclusivamente, da Previdência Social, que arcaria com o 

pagamento das indenizações respectivas.  

E qual seria o fundamento para determinar a autonomia da 

responsabilidade civil comum em face da responsabilidade acidentária? Não 

se pode utilizar o mesmo fundamento que serve para distinguir a 

responsabilidade penal da responsabilidade civil, tendo em vista que, como 

visto alhures, na primeira, o direito tutela, diretamente, a sociedade como 

um todo, enquanto na segunda quem sofre os efeitos da ação ou omissão, de 

forma imediata, é o próprio ofendido.  

Por isso entende-se que a única diferença que existe entre a 

responsabilidade acidentária e a civil reside no elemento subjetivo, ou seja, 

encontra-se ausente na primeira, posto que baseada no risco e presente na 

segunda. Esse fato, todavia, não lhe altera a substância de forma a ser 
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elevada a categoria de gênero, pelo contrário, ambas são espécies de 

responsabilidade lato sensu.   

 

 

5.6.4 – Compensação de Indenizações  

 

É preciso não confundir a questão da cumulação de ações, de 

direito comum e acidentária, com a questão da compensação de indenização. 

Como foi discutido no item anterior, a jurisprudência, a doutrina e 

posteriormente, a legislação, pacificaram o entendimento segundo o qual é 

possível a cumulação da ação acidentária com a ação de indenização de 

responsabilidade civil. Entretanto, permanece a dúvida ainda quanto à 

possibilidade de compensação entre a indenização acidentária e a de direito 

comum.  

Terezinha Saad defende a autonomia da indenização acidentária:  

a reparação infortunística decorre da teoria do risco, amparada pelo 
seguro social a cargo da Previdência Social, enquanto a 
responsabilidade civil comum tem como sucedâneo a culpa do 
patrão ou seu preposto. As causas e os sujeitos passivos da 
obrigação de reparar são distintos. 132 

O acórdão a seguir apresenta uma solução diferente para o 

problema, in verbis:  

Responsabilidade aquiliana e responsabilidade objetiva encerram 
natureza diversa, de modo que, conforme o caso, poderá o 
magistrado entender pela compensação, na responsabilidade 
contratual, dos ganhos percebidos pelo obreiro, em razão da 
percepção de benefício acidentário, mas, conforme o caso, assim 
também pode não ser entendido. 133 

A questão, conforme análise, permanece controvertida. Os que 

defendem a impossibilidade da compensação, se fundamentam no fato de 

                                                 

132 SAAD, Terezinha Lorena Pohlmann. op. cit., p. 241. 
133 SÃO PAULO. 2.º Tribunal de Alçada Cível. Ap. 518.841, 3.ª Câm. Rel. Juiz Aclibes 
Burgarelli. DJ de 13 de outubro de 1998. 
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ser a responsabilidade acidentária baseada no risco, enquanto a de direito 

comum tem a culpa como fundamento.  

Alegam ainda que houve uma socialização do risco, participando, 

também, o próprio acidentado, além do empregador e do Estado. 

Os argumentos apresentados pela doutrina e jurisprudência no 

sentido de não ser possível proceder com a compensação das indenizações 

acidentária e de direito comum não resistem à mínima análise crítica.  

A disposição legal instituiu uma contribuição previdenciária 

complementar, destinada a cobrir os riscos decorrentes da atividade laboral, 

que é custeada exclusivamente pelo empregador.  

O responsável originário é o empregador que, por determinação 

legal, é obrigado a contratar seguro, transferindo a responsabilidade para 

um terceiro, no caso, o INSS.  

Dessa forma, não há que se falar em socialização do risco, pelo 

menos no estágio atual do ordenamento jurídico nacional, em face da 

existência de fonte de custeio específica para cobrir as despesas com as 

indenizações acidentárias.  

Prova disso é que o empregador doméstico não se encontra 

obrigado a recolher contribuição complementar do SAT. Por conseguinte, 

qualquer indenização devida ao empregado doméstico, seja de dano moral ou 

material, será paga, de forma imediata, pelo empregador, pois aquele não 

terá direito aos benefícios previdenciários típicos do acidente do trabalho. 

Neste caso a responsabilidade civil do empregador é contratual porém 

subjetiva, não havendo falar-se em responsabilidade objetiva em face da 

ausência de previsão legal nesse sentido.  

Saliente-se ainda que o instituto da responsabilidade de direito 

comum ou responsabilidade acidentária não pode ser fonte de 

enriquecimento ilícito, sob pena de contrariar princípio fundamental do  

direito positivo pátrio. Com efeito, a indenização deve, no máximo, restituir 

as coisas ao statu quo ante. 

A regra do punitive damage é aplicada apenas nos Países que 
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adotaram o sistema do common law. Destina-se não somente a repor as 

coisas ao estado anterior ao dano, mas também punir o réu de forma 

exemplar, desestimulando condutas futuras semelhantes.  

Admitir a impossibilidade da compensação de indenizações 

importaria em aplicar uma punição ao réu, o que seria defeso pelo princípio 

do direito europeu continental.  

O instituto da responsabilidade civil tem como objetivo principal 

restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação ou omissão danosa. Não admitir a 

compensação seria criar um desequilíbrio, só que agora prejudicando o 

ofensor em benefício da vítima.  

Não se pode deixar de registrar, entretanto, a existência de 

corrente doutrinária que prega a fixação da indenização tendo como um dos 

pressupostos a gravidade da culpa do agente, implicando, assim, a não 

observância da restituição integral, podendo ser a reparação maior ou menor 

do que o prejuízo efetivamente produzido.  

Faz parte dessa corrente  Yussef Said Cahali ao concluir que:  

o sistema do nosso direito privado não é impermeável à idéia de que 
na fixação do quantum indenizatório não se atém, estritamente, ao 
valor do prejuízo sofrido pelo ofendido; na liquidação do dano, é 
possível levar-se em consideração a gravidade da culpa do 
demandado. 134 

Nesse caso, entretanto, o eminente desembargador paulista 

fundamenta seu entendimento notadamente no que dispõe o art. 1.538, § 2.º 

do Código Civil de 1916, que trata exatamente da indenização por dano 

moral.  

Como foi dito no Capítulo 2  -  Responsabilidade civil - a 

indenização por dano moral tem natureza compensatória, visto que o dano 

provocado  é insuscetível de avaliação econômica.  

Se não há como avaliar economicamente o prejuízo, logicamente a 

indenização, que servirá para compensar a dor, não terá parâmetro 

                                                 

134 CAHALI, Yussef Said. op. cit.,p. 21-27. 
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pecuniário para se basear, sendo que, nessa hipótese, autoriza-se a 

utilização, dentre outros, do grau da culpa como critério para fixar a 

indenização.  

Por fim, a própria Lei n.º 8.213, de 24.07.91, em seu art. 120 135 

prevê a possibilidade da Previdência Social propor ação regressiva contra o 

empregador, quando esse não observar as normas de segurança, medicina e 

higiene do trabalho.  

Ora, se o valor pago pela Previdência Social, a título de indenização 

tarifada, embora decorrente de dolo ou culpa do empregador, pode ser 

ressarcido, isso demonstra que ambas possuem o mesmo fundamento e, 

portanto, podem ser compensadas.  

Com muita propriedade argumenta Aguiar Dias que todas as 

teorias que tentam fundamentar a responsabilidade civil procuram escolher 

quem deve suportar o dano, sendo que a culpa e o risco “não são mais que 

critérios possíveis, mais ou menos frequentes”. 136 

Destarte, não existe qualquer diferença no fundamento das duas 

indenizações, mas sim no valor respectivo, sendo que a derivada do acidente 

do trabalho é incompleta e, desse modo, imperfeita, constituindo, esse fato, 

no fundamento para que o ofendido recorra à ação de direito comum, para 

postular a indenização destinada ao restitutio in integram. 

 

 

 

 

                                                 

135 BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Art. 120: Nos casos de negligência quanto às 
normas-padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e 
coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213orig.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
136 DIAS, José de Aguiar. op. cit., p. 36. 
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5.7 – Questões Correlatas 

 

5.7.1 – Validade do Contrato de Trabalho 

 

Tratando de responsabilidade civil contratual, constitui 

pressuposto para sua configuração a existência do contrato de trabalho 

válido e eficaz.  

Evidentemente, não há que se falar em responsabilidade civil 

decorrente de acidente do trabalho se, no caso concreto, a vítima for um 

trabalhador autônomo.  

O problema se agrava, entretanto, quando a validade do contrato 

diz respeito aos seus elementos essenciais, quais sejam: agente capaz, objeto 

ilícito e forma prevista ou não proibida pela lei. 

Registre-se, também, que a nulidade do contrato de trabalho e 

seus efeitos provocam calorosas discussões, razão porque esse tema não 

será aprofundado diante dos objetivos desse trabalho, sendo que serão 

traçadas, apenas, breves considerações.  

A doutrina e a jurisprudência vacilam quando analisam a questão 

dos efeitos da declaração de nulidade do contrato de trabalho, existindo 

correntes que não reconhecem qualquer efeito ao contrato nulo, aquelas que 

não fazem qualquer distinção com relação ao contrato válido, passando pela 

corrente intermediária que atribui efeito parcial ao pacto que não preenche 

os requisitos legais.  

A atual Constituição Federal, art. 7.º, inciso XXXII, 137 proibiu o 

                                                 

137 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado 1988. Art. 7.º, inciso XXXIII: proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Constituição Federal. Constituição 
Federal de 1988. Colaboradores: Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos 
Santos Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2000.  
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trabalho dos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos 14 anos.  

A capacidade para celebrar contrato de trabalho se adquire, 

destarte, aos 16 anos, em relação ao empregado. O contrato celebrado com o 

menor de 16 anos é nulo de pleno direito pela ausência de capacidade, 

conforme determinam os art. 3.º e 166, I, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 (art. 5 e 145, I, do Código Civil de 1916).  

Quanto ao objeto do contrato, este deverá ser lícito e não contrariar 

a moral e os bons costumes. Há uma divergência doutrinária sobre essa 

matéria: uns defendem que a ilicitude do objeto diz respeito somente à 

atividade do empregado em si considerada, enquanto outros admitem que é 

a atividade do empreendimento que deve ser considerada como um todo. 

Via de regra, o contrato de trabalho não exige forma especial para 

produzir efeitos. Existem, contudo, disposições legais em sentido contrário. A 

atual Carta Magna, por exemplo, em seu art. 37, inciso II, exige que a 

contratação do servidor público seja precedida de prévia aprovação em 

concurso público, sob pena de nulidade. 

A Fiscalização do órgão competente, no caso o Ministério do 

Trabalho e Emprego, seria a solução ideal para o problema, pois trataria da 

prevenção, mas como é do conhecimento público, não cumpre com eficiência 

o seu mister.  

A norma estatal estabelece requisitos para validade do ato, mas 

não tem plena eficácia no que tange a sua aplicação nas relações de 

trabalho. Com efeito, não se pode fechar os olhos diante de inúmeros casos 

de menores de 16 anos que trabalham para ajudar a completar o orçamento 

familiar, inclusive com o apoio dos pais (questão da capacidade das partes); 

de prestadores de serviços do jogo do bicho (questão do objeto lícito); e de 

pessoas que ingressam no serviço público sem a prévia aprovação em 

concurso público (questão da forma prevista em lei).  

Sucedido o acidente onde o empregado seja absolutamente 

incapaz, o objeto seja ilícito ou o contrato não tenha observado a forma 



 137

determinada pela lei, a quem caberá a responsabilidade pela indenização? O 

contrato de trabalho nulo produzirá algum efeito? A responsabilidade civil 

será contratual ou extracontratual? 

Desde logo se deve adiantar que não há que se falar em 

responsabilidade acidentária do órgão previdenciário, pois este não admite 

como segurado obrigatório o menor de dezesseis anos ou protege as demais 

relações onde o contrato de trabalho é nulo por deficiência de forma ou 

objeto ilícito. 

A teoria das nulidades construída no âmbito do Direito Civil, 

segundo a qual o contrato nulo não produz efeito algum, não é aplicada de 

forma irrestrita ao Direito do Trabalho e, conseqüentemente, ao contrato de 

trabalho.  

Por ser de trato sucessivo e consistir a obrigação do empregado em 

fazer, qual seja, de prestar o serviço subordinado, não há como retornar às 

partes ao statu quo ante após a declaração da nulidade, diante da 

impossibilidade de devolver a força de trabalho ao obreiro.  

A solução para o problema encontra-se prevista na parte final do 

art. 182, do novo Código Civil 138 (art. 158 do Código Civil de 1916), quando 

faz referência a pagamento de indenização equivalente. 139 

O debate gira em torno de se determinar qual seria a indenização 

equivalente, na hipótese de declaração da nulidade do contrato de trabalho.  

Para uma parte da doutrina a indenização equivalente deve 

corresponder, apenas, ao salário que seria devido ao empregado, sendo que 

se este já recebeu não terá direito mais a qualquer valor.  

                                                 

138 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 182: 
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se 
achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 15 jan. 
2002. 
139 BRASIL. . Lei n.º 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil. Art. 158: Anulado o ato, 
restituir-se-ão as partes ao estado, em que antes dele se achavam, e não sendo possível 
restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Código Civil e legislação em vigor. 
Organização dos textos por Theotônio Negrão. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 1993.  
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Outros autores entendem que a indenização equivalente deve 

corresponder ao valor de todas as prestações pecuniárias a que faria jus o 

trabalhador se o seu contrato fosse válido.  

Por fim, existem aqueles mais radicais que defendem que o 

contrato nulo nenhum efeito produz, não tendo direito o trabalhador, nessas 

condições, a receber qualquer quantia, até mesmo a título de salário.  

Essa posição extremista contraria não só a determinação legal 

contida no supramencionado art. 182, in fine do novo Código Civil, como 

também afronta o princípio geral do direito, que proíbe o enriquecimento 

sem causa.  

Ora, mesmo nulo o contrato de trabalho, o empregador se 

beneficiou do resultado da prestação do serviço e a ausência de qualquer 

retribuição representa, sem sombra de dúvidas, um enriquecimento ilícito. 

Para Orlando Gomes e Elson Gottschalk,140 não é possível aplicar a 

teoria da retroatividade nos contratos de trabalho, pois o empregador não 

tem como devolver a energia que o empregado gastou no trabalho e, em 

sendo assim, a nulidade só produzirá efeitos a partir da sua declaração.   

No mesmo sentido Amauri Mascaro Nascimento, quando a título de 

exemplo afirma que:  

Se a lei proíbe que o menor de 14 anos seja empregado, nem por 
isso ele deixará de ter os direitos trabalhistas se ingressar com ação 
em juízo, uma vez que a sua incapacidade para ser parte do 
contrato de trabalho, não terá o efeito de acarretar-lhe prejuízos. 
Todos os direitos previstos em lei estarão ressalvados, como os 
salários, 13.º salários etc. 141 

Infelizmente, contrariando toda construção doutrinária sobre a 

teoria da irretroatividade das nulidades no contrato do trabalho, com as 

contribuições decisivas de Hueck-Nipperdey, Rouast e Durand, Krotoschin, 

Mario de la Cueva, Cabanelas 142 e outros, o Eg. Tribunal Superior do 

                                                 

140 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Élson. op. cit., p. 152. 
141 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. op. cit., p. 290. 
142 Ibidem, p.  290. 
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Trabalho consolidou sua jurisprudência, através da Orientação 

Jurisprudencial n.º 85, 143 de ser devido, apenas, o salário como forma de 

indenização, na hipótese de declaração de nulidade do contrato de trabalho.  

Entende-se que se o contrato de trabalho nulo não produz 

qualquer efeito ou se este fica limitado ao pagamento de salário, o melhor 

caminho para vítima seria o enquadramento do ato do empresário na 

responsabilidade extracontratual, cabendo ao trabalhador ofendido 

demonstrar que a ação ou omissão foi culposa.  

Caso contrário, reconhecendo-se que, apesar de nulo, o contrato de 

trabalho produz todos os efeitos como se válido fosse, a opção seria 

fundamentar o pedido na culpa contratual, onde o empregado estaria 

desonerado de demonstrar a culpa do patrão, só se eximindo esse se provar 

a culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de causa estranha.  

 

 

5.7.2 – Hipóteses de Exclusão da Responsabilidade 

 

O princípio da liberdade de contratar fundamenta todo o direito 

civil. Assim, as partes são livres para dispor sobre suas obrigações desde que 

não contrarie normas que resguardam o direito de determinadas pessoas, ou 

seja, normas de interesse público. 

Visto sob esse ângulo seria possível, aos contratantes, pactuar 

cláusula de exclusão de responsabilidade.  

Todavia, constituindo-se o Direito do Trabalho, em sua maioria, 

por normas de ordem pública, que se inserem no contrato laboral, formando 

seu conteúdo mínimo e sendo aplicado, de forma muita restrita, o princípio 

                                                 

143 BRASIL. Tribunal  Superior do Trabalho. Orientação Jurisprudencial n. 85: Contrato 
nulo. Efeitos. Devido apenas o equivalente aos salários dos dias trabalhados. In: 
Consolidação das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e 
Melchíades Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. p. 602. 
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da autonomia da vontade privada, tal pacto não produziria qualquer efeito 

por traduzir-se em tentativa de fraudar as disposições legais protetivas. 144 

O caso fortuito ou força maior e a culpa exclusiva da vítima 

constituem excludentes da responsabilidade civil do empregador, derivados 

de um acidente de trabalho, tendo em vista que, nessas hipóteses, o nexo 

causal não se estabelece entre o empregador ou sua atividade empresarial e 

o dano. 

Como a própria definição do acidente pode ser confundida com o 

caso fortuito ou força maior, prefere-se utilizar a expressão “causa 

estranha”, para a hipótese de exclusão da responsabilidade civil do 

empregador, ou seja, uma causa que não se relacione com a cadeia 

produtiva de sua empresa, fator de fonte e aumento de risco.  

Se o acontecimento inesperado tem relação direta ou indireta com 

a atividade desenvolvida pela empresa, não há que se falar em caso fortuito 

ou força maior porque o risco foi criado pelo empresário, sendo, portanto, 

previsível e prevenível in abstrato. 

Se o motivo do acidente não tiver relação direta ou indireta não há 

falar-se em responsabilidade civil do empregador em face da ausência de 

nexo de causalidade.  

Deve-se registrar, ainda, que só se elimina a responsabilidade civil 

do patrão quando a culpa do empregado é causa única do evento danoso.  

Se for causa concorrente, permanece a responsabilidade do 

empregador, todavia, o valor da indenização por danos morais é diminuído, 

em face da contribuição da vítima para o evento danoso. 

                                                 

144 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 01 de main de 1943. Aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho. art. 9º: Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de 
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 
Consolidação das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e 
Melchíades Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. 
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5.7.3 – Responsabilidade em Caso de Terceirização 

 

O grande desafio da cobertura do acidente do trabalho é a 

ampliação do seu raio de ação. Como foi demonstrado anteriormente, a 

terceirização concorre para o aumento dos acidentes do trabalho. Isto porque 

as atividades perigosas e insalubres das grandes empresas que, geralmente, 

sofrem maior fiscalização por parte dos órgãos competentes, são 

terceirizadas e transferidas para uma micro ou pequena empresa, que não 

possui a mesma tecnologia e recursos financeiros para manter idêntico 

padrão de segurança da empresa tomadora dos serviços.  

Ora, a terceirização tem como objetivo reduzir custos de produção. 

As atividades insalubres e perigosas consomem grande parte dos 

investimentos devido aos gastos com prevenção. A saída mais prática e 

barata é, portanto, terceirizar esses serviços.  

A responsabilidade civil do empregador não fica limitada apenas 

aos seus próprios atos. A ação ou omissão que implique inexecução da 

obrigação previamente estabelecida no contrato, por parte do empregador ou 

de qualquer dos seus empregados ou prepostos, importa na 

responsabilidade daquele, tratando-se, assim, de responsabilidade civil 

contratual por fato de outrem. O responsável pela reparação, nesses casos, 

não é o causador direto do dano, mas sim terceiros a ele ligado. 

A obrigação de adotar medidas preventivas que visem proteger a 

saúde e segurança do empregado não é personalíssima, podendo ser 

executada diretamente pelo empregador, por seus prepostos ou mesmo 

utilizando-se dos serviços de empresas especializadas. Em qualquer caso, 

havendo omissão ou imperícia na execução da atividade por parte do 

terceiro, responde o empregador pelo acidente sofrido pelo seu empregado.  

O fundamento dessa responsabilidade encontra-se na 

representação, segundo Mazeud et Mazeud:  

quando uma pessoa representa outra, toma o seu lugar, é o 
desenvolvimento, a irradiação de sua individualidade. Em face de 
terceiros, pois, quando o representante age, é como se agisse o 
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próprio representado. Assim, com a culpa contratual do 
representante se identifica a culpa do representado. 145 

A questão encontra-se parcialmente regulamentada através da NR-

4, itens 4.5, 4.5.1 e 4.5.2, que determina que as empresas contratantes 

estendam seus serviços de segurança e  medicina do trabalho aos 

empregados da empresa prestadora de serviços. 

Os tribunais vêm reconhecendo, em julgados recentes, a 

responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços em casos de acidente 

do trabalho, conforme se pode observar da decisão a seguir transcrita:  

Estando demonstrada a culpa da empregadora ela será condenada 
como principal devedora, e em caráter subsidiário e/ou de reforço 
responde a empresa a quem ele prestava serviços, no sentido de que 
somente será acionada em execução na parte em que a empregadora 
não suportar. 146 

 

 

5.7.4 – Prescrição 

 

A questão da prescrição do direito de ação decorrente de acidente 

do trabalho por culpa ou dolo do empregador não se encontra inteiramente 

pacificada doutrinariamente.  

Tratando-se de créditos trabalhistas, estabelece a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 7.º, inciso XXIX, que o prazo prescricional será 

de cinco anos, até o limite de  dois anos após a extinção do contrato de 

trabalho. 147 

A conclusão de que a indenização de responsabilidade civil do 

empregador é decorrente de uma obrigação contratual, mais especificamente 

                                                 

145 MAZEUD, Henri; MAZEUD Leon. apud DIAS, José de Aguiar. op. cit., p. 191.  
146 SÃO PAULO. 2.º Tribunal de Alçada Cível. Ap. 522.484, 10.ª Câm. Rel. Juiz Irineu 
Pedrotti. DJ 05 de agosto de 1998.   
147 A Redação original foi alterada pela Emenda Constitucional n.º 28, de 25.05.2000 que 
unificou os prazos prescricionais dos trabalhadores urbanos e rurais.  
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de um contrato de trabalho, poderia conduzir o interprete a aplicar o prazo 

prescricional estabelecido pelo supramencionado dispositivo constitucional.  

Aqueles que propugnam ser competente a Justiça Comum para 

apreciar qualquer litígio envolvendo acidente do trabalho aplicam o prazo 

prescricional previsto pelo art. 177 do Código Civil de 1916, que seria de 20 

anos,148 reduzidos para três anos pelo art. 206, § 3.º, IV, do Código Civil de 

2002, enquanto os defensores da competência da Justiça do Trabalho 

utilizam o prazo estabelecido no art. 7.º, inciso XXIX da CF, de dois ou cinco 

anos. 

A conclusão do eminente Rodolfo Pamplona é nesse sentido:  

Se a competência fosse da Justiça comum, a prescrição aplicável 
seria a vintenária, prevista no art. 177 do vigente Código Civil 
brasileiro. Contudo, reconhecida a competência da Justiça do 
Trabalho para apreciar e julgar tal pedido, a prescrição aplicável a 
esse crédito deve ser a ordinária trabalhista, atualmente prevista no 
art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal de 1988. 149 

Na prática tem se observado que quando o ex-empregado deixa 

transcorrer o prazo prescricional de dois anos após a extinção do contrato de 

trabalho sem ingressar com a reclamação trabalhista para postular 

indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente do 

trabalho, recorre à Justiça Comum Estadual, onde a grande maioria dos 

juízes não contestam sua competência absoluta, beneficiando-se do prazo 

mais alongado.  

Registre-se, entretanto, que os institutos da prescrição e da 

competência são distintos, bastando dizer que o primeiro pertence ao Direito 

Material e o segundo ao Direito Processual, não podendo, assim, serem 

inseridos em uma mesma categoria. 

Deve-se observar, com muita atenção, que a multicitada regra 

                                                 

148 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil. Art. 177: As ações pessoais 
prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e 
entre ausentes em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas. 
Código Civil e legislação em vigor. Organização dos textos por Theotônio Negrão. 12 ed. São 
Paulo: Malheiros, 1993.  
149 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. op. cit., p. 114-115. 
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constitucional faz referência expressa a créditos trabalhistas. Ocorre, porém, 

que nem todos os créditos derivados da relação de emprego possuem esta 

natureza. Muitas obrigações que emergem do contrato de trabalho têm seu 

regramento fixado pelo Direito Civil.  

A jurisprudência é remansosa em reconhecer essa possibilidade 

quando faz referência à competência da Justiça Laboral:  

A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa 
que dependa a solução da lide de questão de direito civil, mas sim, 
no caso, que a promessa de contratar, cujo alegado conteúdo é o 
fundamento do pedido, tenha sido feita em razão da relação de 
emprego, inserindo-se no contrato de trabalho. (grifou-se). 150 

Como visto alhures, o acidente do trabalho pode provocar danos 

materiais,  morais ou ambos. Versando a Reclamação Trabalhista sobre 

indenização por danos materiais em virtude de um acidente do trabalho, por 

culpa ou dolo do empregador,  a hipótese será de uma obrigação derivada do 

ordenamento civil ordinário e o prazo prescricional a ser aplicado será aquele 

previsto pelo art. 206 do novo Código Civil 151 (art. 177 do Código Civil de 

1916).  

Já existem algumas decisões nesse sentido:  

A prescrição relacionada a direito não previsto na Consolidação não é a do art. 
11, do mesmo diploma legal, porém, a prevista no Código Civil. 152  

Dano Moral. 1. Em sendo o dano moral, resultante da relação de emprego é 
competente a Justiça do Trabalho para apreciar o pedido formulado. 2. Embora 
a competência seja da Justiça Obreira, a prescrição a ser aplicada é a do Código 
Civil, por não se tratar de verba trabalhista propriamente dita...” 153 
“PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. AÇÕES. PESSOAIS. Em respeito ao disposto pelo 

                                                 

150 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno, Conflito de Jurisdição n.º  6.959-6-DF, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence. Suscitante Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível de Brasília. Suscitado 
Tribunal Superior do Trabalho.  DJ 22 de fevereiro de 1991. p. 1.259. 
151 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 206: 
Prescreve: § 3º: Em três anos: IV – a pretensão de reparação civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 15 jan. 2002. 

 
152 BAHIA. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Recurso Ordinário n.º 1.717/85, 2ª 
Turma.  03 de outubro de 1985. Rel. Juiz Hylo Gurgel. 
153 RIO GRANDE DO NORTE. Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. R.O  n° 27-
00378-96-5.  DJE/RN n° 9.424, em 15 de janeiro de 1999. Ac. n° 21.164. Rel. Juíza 
Ceneide Maria Maia de Oliveira. 
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artigo 769, da CLT, aplica-se, subsidiariamente, o artigo 177, do Código Civil 
Brasileiro, no que concerne à prescrição do pedido de indenização por Acidente 
de Trabalho. O instituto prescricional não pode ser aplicado, apenas, em parte 
por esta Especializada. Se se entende competente para conhecer e julgar a lide, 
relativamente à reparação de danos, por conseqüência lógica, atraem-se as 
normas que regulamentam a questão, sob pena de se incorrer num julgamento 
injusto. 154 

Sem qualquer controvérsia são aplicados outros prazos 

prescricionais ao direito de ação envolvendo direitos eminentemente 

trabalhistas, verbi gratia, de trinta anos para o FGTS, mesmo antes da 

edição da Lei n.º 8.036/90, que em seu art. 23, § 5.º, instituiu 

expressamente aquele prazo;155  e de dez anos para o PIS-PASEP (Decreto-lei 

n.º 2.052/83, art. 10).  

Caso a postulação se refira aos danos morais produzidos, além da 

aplicação do entendimento acima exposado, pode-se argumentar ainda que a 

indenização respectiva tem natureza compensatória e não reparatória, sendo 

descabido falar-se crédito trabalhista, em face da ausência de conteúdo 

econômico.  

A orientação de Raimundo Simão de Melo é nesse sentido quando 

afirma que o prazo prescricional estabelecido pela atual Constituição Federal 

diz respeito apenas ao direito de crédito:  

destinado ao restabelecimento de um estado anterior, o que não 
ocorre com a reparação do dano moral, cuja natureza jurídica não é 
indenizatória no sentido de restauração do statu quo, mas 
reparatória/compensatória para o ofendido e punitiva/exemplar 
para o ofensor. 156 

Forçoso concluir, deste modo, que somente estão sujeitas aos 

prazos prescricionais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, as 

ações que versem sobre créditos trabalhistas típicos, como aviso prévio 

                                                 

154 MINAS GERAIS. Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região. 1.ª T. R.O nº 10.541/01. 
Rel. Juiz Manoel Cândido Rodrigues. DJ/MG 05 de outubro de 2001. 
155 BRASIL. Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Art. 23, § 5º: O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á 
pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária. 
In: Consolidação das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani 
Ferrari e Melchíades Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. p. 139-145.  
156 MELO, Raimundo Simão de. Prescrição do Dano Moral do Direito do Trabalho. Revista 
LTr, São Paulo, v. 64, n. 11, p. 1371-1375, nov. 2000.  
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indenizado, 13.º salário, férias indenizadas, salário etc. Tratando-se de ações 

fundadas em normas não laborais que impliquem créditos trabalhistas 

atípicos, como, por exemplo, indenização por danos morais, indenização por 

danos materiais decorrentes do acidente de trabalho, aplica-se o prazo 

prescricional previsto no Código Civil.  

Outro ponto relevante, que merece atenção, diz respeito ao marco 

inicial de contagem do prazo prescricional.  

Entende-se que o termo inicial só se inicia a partir do momento em 

que a doença ocupacional se manifesta, ou seja, quando o empregado ou ex-

empregado passa a ter conhecimento da existência da lesão ou disfunção 

que, por ser de caráter técnico, só se efetivará após a declaração pelo 

profissional médico.  Do contrário seria extinguir o direito de ação antes 

mesmo que o direito passasse a ser exigível, o que é um absurdo.  

O Eg. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento sobre o 

assunto, com a edição da Súmula n.º 230, quando diz que a prescrição da 

ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que comprovar a 

enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade. 

O exame médico demissional é obrigatório, conforme se observa da 

determinação contida no art. 168, II da CLT. 157 

Todos sabem, todavia, que o referido exame, na maioria das vezes, 

é realizado sem muita preocupação em detectar eventuais moléstias 

acometidas pelo empregado. De outra sorte, existem patologias que, em 

determinado estágio de desenvolvimento, não podem ser confirmadas. 

Por isso, correta a posição do Pretório Excelso em admitir o início 

da contagem do prazo prescricional após a perícia médica.  

                                                 

157 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. Art. 168: Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas condições 
estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo 
Ministério do Trabalho: (...) II - na demissão. Consolidação das Leis do Trabalho. 
Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e Melchíades Rodrigues Martins. 29 
ed. São Paulo: Ltr, 2002. 
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5.7.5 – Efeitos da Sentença Criminal no Processo Cível 

 

 

Do acidente do trabalho pode resultar, para o empregador, não só 

a responsabilidade civil e a acidentária, mas também a responsabilidade 

penal.  

Saliente-se, contudo, que não existe norma penal específica para 

ser aplicada no âmbito da relação empregatícia, caracterizando crime nas 

hipóteses de acidente do trabalho.  

O art. 132 do Código Penal tipifica como crime de Perigo para a 

vida ou saúde de outrem, “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto 

e iminente”. 

Perfeitamente cabível, dentro da relação de emprego, o 

enquadramento do empregador no tipo penal supracitado, desde que esse 

não adote as medidas legais pertinentes destinadas à prevenção de acidentes 

e doenças ocupacionais. Nesse caso, o empregado está compreendido na 

expressão “outrem” da tipificação penal.  

O empregador pode ser enquadrado, ainda, sem muita dificuldade, 

nos tipos penais descritos pelos arts. 250 a 259 do Código Penal, que tratam 

dos crimes de Perigo Comum, quais sejam os de Incêndio (art. 250); 

Explosão (art. 251); Uso de Gás Tóxico ou Asfixiante (art. 252); Fabrico, 

fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou 

asfixiante (art. 253); Inundação (art. 254); Perigo de inundação (art. 255); 

Desabamento ou desmoronamento (art. 256); Subtração, ocultação ou 

inutilização de material de salvamento (art. 257); e Difusão de doença ou 

praga (art. 259). 

Se da ação do empregador, dolosa ou culposamente, resultar morte 

ou lesão corporal do seu empregado, sua prática poderá ser enquadrada nos 

crimes de Homicídio e Lesões Corporais, respectivamente.   

Por fim, a Lei n.º 8.213/91, art. 19, parágrafo 2.º,  identifica como 
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contravenção penal, punível com multa, a omissão da empresa no que se 

refere ao cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho. 

Para este trabalho, o que de mais importante representa em 

relação à responsabilidade penal são os efeitos da sentença criminal no 

processo cível, entendido esse não como a ação de indenização por 

responsabilidade civil proposta na Justiça Comum, mas a mesma ação 

proposta perante a Justiça do Trabalho, competente, segundo o art. 114 da 

atual Constituição Federal, como será visto no capítulo seguinte, para 

apreciar e decidir dessa espécie de conflito. 

Como já foi analisado no Capítulo 2, o ilícito penal e civil não se 

confundem, assim como a responsabilidade respectiva. Compreende-se a 

interdependência daqueles dois ilícitos, tendo em vista que as vítimas são 

distintas. No primeiro, quem sofre diretamente os efeitos da ação ou omissão 

é a sociedade, enquanto no segundo o particular é considerado o ofendido. 

Os efeitos da sentença proferida no processo crime encontram-se 

estabelecidos pelo art. 935 do Código Civil de 2002 (art. 1.525 do Código 

Civil de 1916).158 

Apesar da independência entre a responsabilidade civil e a 

criminal, decididas as questões sobre a autoria e existência do fato, não mais 

poderão ser discutidas no processo civil, ou nas hipóteses de excludentes de 

antijuricidade. 159 

Consequência imediata dessa determinação é que, mesmo em caso 

de absolvição no processo crime, poderá o autor da ofensa ser processado 

civilmente pela vítima, não fazendo coisa julgada material no cível a 

sentença penal condenatória, desde que não tenha sido reconhecida, de 

                                                 

158 BRASIL. Lei n.º 3.017, de 01 de janeiro de 1916. Código Civil. Art. 1.525: A 
responsabilidade civil é independente da criminal; não se poderá, porém, questionar mais 
sobre a existência do fato, ou quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem 
decididas no crime. Código Civil e legislação em vigor. Organização dos textos por Theotônio 
Negrão. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 1993. 
159 BRASIL. Decreto-lei n.º 3.689, de 03 de outubro de 1941. Institui o Código Penal. art. 
386, VI. Código Penal. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Juarez 
Oliveira. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1988. 
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forma expressa, a inexistência material do fato. 160 

Da mesma forma, não impede a actio civilis ex delicto o 

arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, a decisão 

que julgar extinta a punibilidade; e a sentença absolutória que decidir que o 

fato imputado não constitui crime. 161 

Se no processo criminal não se conseguiu provar o fato criminoso, 

ainda assim a vítima poderá propor a ação indenizatória no juízo cível. 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

160 BRASIL. Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de outubro de 1941. Institui o Código Penal. Art. 
66: Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta 
quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Código 
Penal. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Juarez Oliveira. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 1988. 
161 BRASIL. Decreto-lei n.º 3.689, de 03 de outubro de 1941. Institui o Código Penal. Art. 
67. Código Penal. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Juarez Oliveira. 3 
ed. São Paulo: Saraiva, 1988. 
162 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 6.914, 4.ª Turma, DF, Rel. 
Ministro Barros Monteiro: Responsabilidade Civil. Absolvição do réu no Juízo Criminal. Não 
faz coisa julgada no Juízo Cível a sentença penal que, nos termos do art. 386, VI do CPP, dá 
pela absolvição do réu em face da insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do 
ilícito (culpabilidade). Recurso especial não conhecido. DJ de 27 de agosto de 1991. 
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6 – COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 

 

Relativamente recente é o entendimento segundo o qual a Justiça 

do Trabalho seria competente para apreciar e julgar os litígios envolvendo o 

acidente do trabalho na hipótese de responsabilidade civil do empregador 

por dolo ou culpa. 

Defendem esse posicionamento, dentre outros,  José  Augusto 

Rodrigues  Pinto,163  Sebastião  Geraldo  de  Oliveira, 164  Rodolfo  

Pamplona,165 Vander Zambeli Vale,166 José Eduardo de Resende Chaves 

Júnior,167 Raimundo Simão de Melo, 168Marcelo Ribeiro Silva,169Cláudio 

Mascarenhas Brandão, 170 Sérgio Pinto Martins, 171Wagner Giglio,172 Roberto 

Pessoa 173 e Alexandre Nery de Oliveira. 174 

                                                 

163 PINTO, José Augusto Rodrigues. Processo Trabalhista de Conhecimento. 3. ed. São 
Paulo: LTr, 1994. p. 113. 
164 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. op. cit.,p. 239-240. 
165 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. op. cit., p. 111-112. 
166 VALE, Vander Zambeli. Acidente do Trabalho – Culpa do empregador – Indenização – 
Competência da Justiça do Trabalho. Revista LTr, São Paulo,  p. 1069-1074,  ago. 1996 
167 CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. Da competência da Justiça do Trabalho 
para as demandas acidentárias quando não houver envolvimento do órgão previdenciário. 
Revista LTr, São Paulo,  v. 63, n. 2, p. 190-192, fev. 1999. 
168 MELO, Raimundo Simão de. Indenização Material e Moral Decorrentes de Acidentes do 
Trabalho – Competência para Aprecia-las. Revista LTr, São Paulo,  v. 63, n.3, p. 349-351, 
mar. 1999. 
169 SILVA, Marcello Ribeiro. Acidentes do Trabalho – Aspectos Legais. Revista Ltr:  
Suplemento Trabalhista, São Paulo, n. 171, p. 925-929, 2000. 
170 BRANDÃO, Cláudio Mascarenhas. O Dano Resultante do Acidente do Trabalho –
Avaliação do Dano Moral e Juízo Competente. Revista Ltr:  Suplemento Trabalhista, São 
Paulo, n. 173, p. 937-940, 2000. 
171 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
p. 119. 
172 GIGLIO, Wagner. Direito Processual do Trabalho. 11. ed. rev. e amp. São Paulo: 
Saraiva, 2000. p. 41-42. 
173 PESSOA, Roberto. Ação de Indenização Decorrente de Acidente de Trabalho: 
Competência. Revista LTr, São Paulo,  v. 65, p. 1312-1319, nov. 2000. 
174 OLIVEIRA, Alexandre Nery de. Competência da Justiça do Trabalho: Delineamentos 
Gerais - Precedentes do STF. Disponível em: 
<http://www.solar.com.br/~amatra/danactb.html>.  Acesso em: 15.06.2001. 



 151

Na verdade, as decisões que atribuem à Justiça Comum estadual a 

competência para solucionar as questões relativas aos acidentes do trabalho 

em que o empregador ocupa o polo passivo da relação processual, 

sustentam-se em teoria ultrapassada segundo a qual a competência da 

Justiça do Trabalho estaria reservada, somente, à apreciação dos dissídios 

envolvendo direitos tipicamente trabalhistas. 

Sob esse prisma, qualquer conflito cuja hipótese esteja prevista em 

disposições contidas em outros diplomas legais, verbi gratia, o Código Civil, 

seria solucionado pela Justiça Ordinária estadual, pois versaria sobre direito 

comum. 

Além do mais, as decisões clássicas fazem referências a 

construções doutrinarias e precedentes jurisprudenciais fundadas em 

Constituições passadas. 

A dificuldade para solução dessa questão pode ser atribuída, 

dentre outros fatores, ao fato da Constituição Federal de 1988 não 

enumerar, exemplificativa ou exaustivamente, as espécies de litígios em que 

a Justiça Laboral teria competência para solucioná-los.  

Porém, vários são os argumentos utilizados para atrair a 

competência da Justiça do Trabalho para solucionar os conflitos envolvendo 

o infortúnio laboral, desde que o empregador e não o órgão previdenciário 

figure como réu.  

Nos itens seguintes serão analisados os referidos argumentos. 

 

 

6.1 – Análise Histórica da Competência  

 

A atual Constituição não afastou expressamente, como fez as suas 

antecessoras, da apreciação pela Justiça do Trabalho, os litígios envolvendo 

acidente do trabalho. Não cabe ao intérprete, desse modo, excluir onde a lei 

não o fez. 
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Importante proceder com uma análise comparativa das diversas 

Constituições brasileiras, no sentido de identificar historicamente a 

competência da Justiça do Trabalho em todas elas.  

A Justiça do Trabalho foi organizada inicialmente pelo Decreto-lei 

n.º 1.237/39, estabelecendo que os conflitos envolvendo acidente do 

trabalho seriam de sua competência.  

Todavia, o Decreto n.º 6.569/40, que regulamentou o 

supramencionado Decreto-lei n.º 1.237/39 alterou a disposição sobre a 

competência da Justiça Especializada remetendo aquela espécie de litígio 

para a apreciação da Justiça Ordinária.  

A Constituição Federal de 1946 inseriu a Justiça do Trabalho no 

âmbito do  Poder Judiciário estabelecendo sua competência no art. 123. 175  

As Constituições subseqüentes – CF/67, art. 134, § 2.º; 176 CF/69, 

art. 142, § 2.º177 – mantiveram a competência da Justiça Laboral prevista na 

Carta anterior. 

Na vigência da Constituição Federal de 1969 e suas antecessoras, 

como visto, inexistia polêmica sobre a questão da competência para apreciar 

os litígios decorrentes de acidente do trabalho. Isto porque as referidas 

                                                 

175 BRASIL. Constituição (1946). Constituição da República Federativa do Brasil. Rio de 
Janeiro, DF: Senado 1988. Art. 123: Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os 
dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores e as demais controvérsias 
oriundas de relações de trabalho regidas por legislação especial. § 1.º - Os dissídios relativos 
a acidentes do trabalho são da competência da Justiça Ordinária. Disponível em:  
<http://www.cebela.org.br/txtpolit/socio/vol9/H_294_03.html>. Acesso em: 23 nov. 2001. 
176 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado 1967. Art. 134: Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre empregados e empregadores e as demais controvérsias oriundas 
da relação de trabalho regidas por lei especial. § 2.º - Os dissídios relativos a acidentes do 
trabalho são da Justiça Ordinária. Disponível em: 
<http://www.ipolitico.com/Const1967.asp>. Acesso em 23. nov. 2001. 
177 BRASIL. Constituição (1967), alterada pela Emenda Constitucional n.º 1/69. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 1969 Art. 142: 
Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre 
empregados e empregadores e, mediante lei, outras controvérsias oriundas da relação de 
trabalho. § 2.º - Os litígios relativos a acidentes do trabalho são de competência da justiça 
ordinária dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, salvo exceções estabelecidas na 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional.  
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Constituições excluíam expressamente da competência da Justiça do 

Trabalho as demandas envolvendo acidentes do trabalho.   

A atual Carta Maior reservou o art. 114 178 para definir a 

Competência da Justiça do Trabalho, ampliando sensivelmente o seu raio de 

ação e sem qualquer limitação quanto às ações tratando de acidente do 

trabalho, desde que, como dito, seja o empregador ocupante do polo passivo 

da ação judicial. 

 

 

6.2 – Competência em Razão da Pessoa 

 

A Carta Maior vigente, em nenhum momento, vincula a 

competência da Justiça do Trabalho à infração das normas de Direito 

Laboral. O texto é por demais claro. Qualquer dissídio que haja entre 

trabalhadores e empregadores, a competência para dirimi-lo será da Justiça 

Especializada.  

Júlio Bernardo Carmo afirma, de forma contundente, ser patente a 

incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pedidos de índole 

estritamente civil, em face da  exclusão constitucional contida na expressão 

“e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho”, 

                                                 

178 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado 1988. Art. 114: Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito 
público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito 
Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da 
relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas 
próprias sentenças, inclusive coletivas. § 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes 
poderão eleger árbitros. § 2º - Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à 
arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a 
Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições 
convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. § 3° Compete ainda à Justiça do 
Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus 
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Constituição Federal de 1988. 
Colaboradores: Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Luiz 
Eduardo Alves de Siqueira. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2000.  
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do retrocitado dispositivo constitucional, em face da ausência de lei 

ordinária estendendo a competência nesse sentido. 179 

Discorda-se dos argumentos apontados pelo eminente doutrinador. 

Note-se que a expressão utilizada pelo dispositivo constitucional “e outras 

controvérsias oriundas da relação de trabalho” (grifou-se), diz respeito 

àqueles conflitos decorrentes, não do contrato de trabalho, assim entendido 

como relação de emprego subordinado, mas aquelas controvérsias 

originadas na prestação de serviço autônomo.  

A própria CLT já prevê essa possibilidade, quando atribui 

competência à Justiça Especializada para conciliar e julgar “os dissídios 

resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário 

ou artífice” (art. 652 da CLT).  

A competência material da Justiça do Trabalho não é definida 

expressamente na Constituição Federal vigente.  Essa tarefa cabe ao 

legislador ordinário, com a edição de uma norma específica.  

Trata-se de competência ratione personae desde que tenha origem 

na relação de emprego. Obviamente que, não derivando o litígio da relação 

empregatícia, direta ou indiretamente, não há que se falar na competência 

da Justiça do Trabalho, verbi gratia, quando o empregado é vítima de 

acidente automobilístico causado coincidentemente pelo seu patrão em via 

pública. 

Como a ação versando sobre acidente do trabalho – Direito 

material -  foi excluída da apreciação pela Justiça Federal, a competência 

será definida, no caso em apreço e em última análise, através da pessoa 

incluída no polo passivo da relação processual. É, segundo José Frederico 

Marques, 180 o exercício do poder jurisdicional através dos elementos 

subjetivos da lide.  

                                                 

179 CARMO, Júlio Bernardo. op. cit., p. 295-321. 
180 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. 1. ed. atual. Campinas: 
Bookseller, 1997. v.1, p. 264. 
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Exclui-se da competência da Justiça Laboral, apenas, as lides 

penais, mesmo porque o detentor da pretensão punitiva é o Estado, 

representado pelo Ministério Público.   

Nas hipóteses de crime de ação privada, cabe ao ofendido propor a 

ação penal, entretanto, atua como mero substituto processual do parquet. 

Os conflitos penais não são travados entre particulares, mas sim entre o 

Estado e ofensor, afastando-se, portanto, a competência da Justiça do 

Trabalho. 

 

 

6.3 – Direito Comum e Causa de Pedir 

 

Grande parte das decisões que afastam da Justiça do Trabalho a 

competência para apreciar conflitos envolvendo dano moral ou acidente do 

trabalho, fundamentam-se no fato de que a causa de pedir e o pedido da 

ação referem-se a questões de Direito comum, que não são objeto do Direito 

do Trabalho.  

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, foi relator do acórdão proferido em Conflito de Competência, cuja 

ementa é a seguinte:  

Tratando-se de pedido de indenização por danos materiais, 
decorrentes de acidente do trabalho fatal sofrido pelo pai dos 
autores, e tendo a ação seus fundamentos na responsabilidade civil 
e não no direito do trabalho, compete à Justiça Comum Estadual 
processar e julgar o feito. 181 

O Juiz Floriano Corréa assinala, com muita propriedade, esse 

aspecto do problema:  

Assim, a reparação de danos é um capítulo do Direito Civil. Daí 
decorre, para muitos, a conclusão de que a competência para julgar 
as ações de reparação seria da Justiça Comum, vale dizer, da 

                                                 

181 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n.º 192.72/SP. 2.ª Sec. 
DJ 13 de setembro de 1999, p. 37.  
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Justiça Estadual Comum. 182 

Os “civilistas” idealizam o Direito do Trabalho como sendo  formado 

unicamente por normas especiais contidas na CLT e em algumas normas 

esparsas específicas.  

O Direito do Laboral, entretanto, teve origem no Direito Civil, 

herdando seus fundamentos e princípios, modificados, obviamente, pela 

realidade social no momento do seu surgimento.  

As normas de direito civil, desse modo, notadamente aquelas que 

tratam da capacidade das partes, do ato jurídico, das obrigações e dos 

contratos, são fontes subsidiárias do Direito do Trabalho, desde que não 

contrariem seus princípios, conforme determinação expressa contida no 

parágrafo único, art. 8.º da CLT. 183 

 

 

6.4 – Competência Residual da Justiça Comum 

 

A competência da Justiça Estadual Comum é residual, ou seja, seu 

raio de ação é delimitado após a operação de exclusão da jurisdição penal e 

das competências atribuídas às Justiças Especializadas, sejam elas a do 

Trabalho, a Eleitoral ou a Militar.  

O processo lógico, dessa forma, é de primeiro definir a competência 

especial para depois obter a competência ordinária e não vice-versa como 

pretende a corrente doutrinária contrária. 

José Frederico Marques esclarece, com proficiência, que:  

                                                 

182 SILVA, Floriano Corréa Vaz da. Dano Moral e o Direito do Trabalho. Revista LTr, São 
Paulo,  v. 62, n.º 1,. p. 15-23, jan. 1998. 
183 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 01 de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. Art. 8.º: Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do 
trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste.  
Consolidação das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando Cassimiro Casta, Irani Ferrari e 
Melchíades Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. 
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A Constituição da República, por outro lado, delimita o círculo de 
atribuições dos órgãos da justiça especial (militar, trabalhista e 
eleitoral), com o que fixa a competência residual da justiça ordinária. 
(grifou-se). 184 

 

 

6.5 – Interpretação Sistemática da Constituição 

 

Uma interpretação isolada e literal do art. 109, I, 185 da 

Constituição Federal vigente poderia conduzir ao entendimento de ser a 

Justiça Comum Estadual competente para apreciar toda e qualquer ação 

tratando de acidente do trabalho.  

Esse, entretanto, não é o melhor método de interpretação  do  

direito,  máxime  quando  utilizado  isoladamente. Fazendo  uso  do  

processo  sistemático  de  interpretação  da  norma  jurídica,186 combinado 

com o processo histórico, conclui-se que antes de se conflitarem, os arts. 

114 e 109, I da Constituição Federal de 1988, se completam e contemplam 

competências distintas, a depender da pessoa a ser acionada, judicialmente, 

qual seja,  o empregador ou o INSS, embora o conflito derive de um mesmo 

fato.  

Quis o Legislador excetuar da competência da Justiça Federal, as 

causas de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho, mesmo quando a União, entidade 

                                                 

184 MARQUES, José Frederico. op. cit., p. 261. 
185 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado 1988. Art. 109: Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em 
que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes 
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Constituição Federal 
de 1988. Colaboradores: Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos 
Windt e Luiz Eduardo Alves de Siqueira. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2000. 
186 Para Carlos Maximiliano, a verdade inteira só pode ser obtida com a utilização do 
processo sistemático, pois resultante de um contexto e não de uma parte truncada, 
defeituosa ou má redigida (MAMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 18. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 129-130). 
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autárquica ou empresa pública federal forem interessadas.  

Constitui-se uma exceção à regra geral. Portanto, quando for parte 

no litígio, a Autarquia Previdenciária, a ação tratar de acidente do trabalho e 

for postulado benefício ou diferença de benefícios previdenciários, a 

competência será da Justiça Comum Estadual.   

Caso a ação de indenização seja proposta contra o empregador e o 

empregado esteja postulando indenização de direito comum por dolo ou 

culpa, a competência será da Justiça do Trabalho.  

 

 

6.6 – Responsabilidade Contratual do Empregador 

 

A obrigação de indenizar as vítimas do acidente do trabalho sempre 

foi do empregador.  

A norma jurídica, adaptando-se aos fatos sociais, para corrigir as 

injustiças havidas em decorrência da utilização da teoria clássica da 

responsabilidade civil, baseada na culpa e da quase impossibilidade do 

empregado demonstrar a omissão, imprudência ou imperícia do patrão, 

adotou a teoria do risco, eliminando o elemento subjetivo da configuração da 

responsabilidade civil.  

O legislador observou, contudo, que o empregado acidentado ainda 

permanecia desamparado, em face da insolvência do empregador, na maioria 

dos casos.  

Foi instituído, assim, o seguro obrigatório para cobrir as despesas 

decorrentes do sinistro. Posteriormente, estatizou-se e monopolizou-se esse 

seguro de forma que, atualmente, tem natureza jurídica de um tributo, mas 

a obrigação originária permanece ainda com o empregador (art. 7.º, inciso 

XXVIII, da CF/88).   

As indenizações tarifadas são devidas pela instituição da 

Previdência Social considerada como o órgão gestor da contribuição 
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previdenciária complementar representada pelo Seguro Acidente do Trabalho 

– SAT.  

Assim, qualquer ação que vise à postulação, correção ou majoração 

da referida indenização deve ser proposta contra a Autarquia Federal, no 

caso o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, sendo a Justiça 

Estadual competente para apreciar e julgar o litígio ex vi do disposto no 

citado art. 109, I da Lex Legum.  

Todavia, conforme visto anteriormente, a indenização acidentária é 

incompleta. Na hipótese de culpa ou dolo do empregador poderá o 

empregado ajuizar ação de indenização na Justiça do Trabalho, observando 

a competência instituída no art. 114 da CF/88, pois nesse caso, não 

ocupará o polo passivo da relação processual a Autarquia Previdenciária. 

Além de constituir um dissídio entre empregado e empregador seu 

conteúdo é eminentemente trabalhista, quando a causa do acidente se der 

por culpa ou dolo do patrão.  

Se a indenização postulada é a acidentária, a responsabilidade que 

antes era do empregador, passa a ser da Autarquia Previdenciária. 

Acrescente-se a isso o fato da natureza contratual da 

responsabilidade civil do empregador, o que reforça mais ainda a tese da 

competência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide.  

Com efeito, conforme estudado anteriormente, o empregador tem a 

obrigação de manter a incolumidade psicofisiológica do seu empregado, 

através da adoção de medidas preventivas contra acidentes de trabalho, de 

forma que essa obrigação constitui, também, uma cláusula contratual.  

Talvez no fato narrado acima resida o fundamento do equívoco dos 

que entendem ser da competência da Justiça Comum as causas envolvendo 

acidente do trabalho. Sebastião Luiz Amorim afirma que:  

As ações de indenização acidentária, fundadas no direito comum 
(art. 159 do CC) são da competência da Justiça Comum Cível e não 
da Especial, Justiça do Trabalho, já que se subsumem às normas 
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legais da apuração da responsabilidade civil. 187 

Existindo um liame prévio entre empregado e empregador, não há 

que se falar em responsabilidade civil aquiliana, mesmo porque, a cláusula 

de incolumidade encontra-se implicitamente inserida no contrato de 

trabalho.  

Nesse caso, a culpa deriva não de uma determinação legal e 

genérica de não prejudicar, mas sim, do descumprimento de uma cláusula 

contratual. 

 

 

6.7 – Orientação Doutrinária e Jurisprudencial 

 

 

As recentes decisões do Pretório Excelso, como a que a seguir será 

transcrita, pioneira e orientadora das demais, em sentido diametralmente 

oposto àquelas provenientes do Superior Tribunal de Justiça,188 posteriores a 

promulgação da atual Carta Maior, acompanham a tese aqui exposta: 

Justiça do Trabalho. Competência. Constituição. art. 114: Ação de 
empregado contra empregador, visando a observância das condições 
negociais da promessa de contratar formulada pela empresa em 
decorrência da relação de trabalho.1. Compete à Justiça do 
Trabalho julgar demanda de servidores do Banco do Brasil para 
compelir a empresa ao cumprimento da promessa de vender-lhes, 
em dadas condições de preço e modo de pagamento, apartamentos 
que, assentindo em transferir-se para Brasília, aqui viessem a 
ocupar, por  mais de cinco anos, permanecendo a seu serviço 
exclusivo e direto. 2. A determinação da competência da Justiça do 
Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questão de 
direito civil, mas sim, no caso, que a promessa de contratar, cujo 
alegado conteúdo é o fundamento do pedido, tenha sido feita em 

                                                 

187 AMORIM, Sebastião Luiz; OLIVEIRA, José. op. cit., p. 22. 
188 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n.º 15. Compete à Justiça Estadual 
processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. Corte Especial, em 08 de 
novembro de 1990. In: Consolidação das Leis do Trabalho. Compiladores: Armando 
Cassimiro Casta, Irani Ferrari e Melchíades Rodrigues Martins. 29 ed. São Paulo: Ltr, 2002. 
p. 556. 
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razão da relação de emprego, inserindo-se no contrato de trabalho. 
189 

A essa conclusão também chegaram diversos autores de escol,190 

dentre eles Sebastião Geraldo de Oliveira ao afirmar que:  

(...) após a Constituição da República de 1988, os litígios referentes 
às indenizações por danos materiais e/ou morais postulados pelo 
acidentado, provenientes de acidente do trabalho em que o 
empregador tenha participado com dolo ou culpa, devem ser 
apreciados pela Justiça do Trabalho. 191 

No mesmo sentido, o magistério de Rodrigues Pinto, ao asseverar 

que a atual Constituição não repetiu a exclusão expressa, contida no 

dispositivo que fixava a competência da Justiça do Trabalho, nas 

Constituições anteriores, não restando dúvida que os dissídios referentes aos 

acidentes do trabalham devem ser julgados pelos órgãos da Justiça do 

Trabalho “em harmonia com a regra geral e natural da competência”. 192 

Forçoso, todavia, analisar a posição do Superior Tribunal de 

Justiça que insiste em não reconhecer a competência da Justiça Laboral 

para apreciar demandas envolvendo pedido de dano moral quando este 

decorrer do acidente do trabalho, em que pese as decisões do Pretório 

Excelso em atribuir competência à Justiça do Trabalho para apreciar e 

julgar demandas decorrentes de dano moral:  

Competência – Acidente do Trabalho. É da Justiça Comum a 
competência para processar e julgar ação de indenização por 
acidente no trabalho. O STJ atribuía à Justiça Comum a 

                                                 

189 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Conflito de Jurisdição n.º  6.959-6-DF. Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence. Suscitante Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível de Brasília. Suscitado 
Tribunal Superior do Trabalho.  DJ de 22 de fevereiro de 1991. p. 1.259. 
190 É competente a Justiça do Trabalho para julgar as ações onde o empregado postule o 
pagamento de indenização por dano moral decorrente de acidente do trabalho”. BRANDÃO, 
Cláudio Mascarenhas. O Dano Resultante do Acidente do Trabalho –Avaliação do Dano 
Moral e Juízo Competente. Revista Ltr - Suplemento Trabalhista, São Paulo, n. 173, p. 940: 
“A indenização por acidente, em caso de dolo ou culpa figura, pela primeira vez, no texto 
constitucional. Mas, neste caso, o princípio albergado para reparação “é o da 
responsabilidade subjetiva, com o ônus da prova para o empregado”, porém “não sendo de 
competência da Justiça do Trabalho”. GURGEL, Hylo Bezerra. O Direito do Trabalho na 
Nova Constituição. In: Revista Jurídica do Trabalho. Salvador-Lisboa, Ano I, n. 3,  p. 75, 
out./dez. 88. 
191 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. op. cit., p. 239-240. 
192 PINTO, José Augusto Rodrigues. op. cit., p. 113.  
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competência para processar e julgar ação de indenização por dano 
moral, ainda que a ofensa decorresse da relação de emprego. Porém, 
recente julgamento do eg. STF, interpretando o art. 114 da CF, 
reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para tais ações. 
No caso dos autos, porém, o dano moral decorre do fato do acidente, 
e a parcela que lhe corresponde integra a indenização acidentária, 
tudo de competência da Justiça Comum. Conflito conhecido e 
declarada a competência do Juízo de Direito, o suscitado. 193 

Decompondo o pensamento do ilustre relator conclui-se que a 

atribuição da competência da Justiça Estadual se dá pelo fato do dano moral 

integrar a indenização acidentária.  

Data vênia, o eminente Ministro, relator do acórdão acima 

transcrito, incorre em equívoco. Com efeito, a indenização acidentária é pré-

fixada, tarifada e incompleta e sequer cobre os danos materiais, quiçá os 

danos morais. Argumentar que a indenização por dano moral faz parte da 

indenização acidentária conduziria ao entendimento de ser a Previdência 

Social responsável pelo pagamento dessa espécie de recomposição. 

O Supremo Tribunal Federal, entretanto, já se manifestou 

expressamente sobre a competência da Justiça Obreira para cuidar das 

ações versando sobre acidente do Trabalho.  

O Ministro Nelson Jobim, Relator do Agravo Regimental em 

Recurso Extraordinário n.º 269.309-0, proferiu seu voto, acolhido por 

unanimidade, no seguinte sentido:  

Foi questão preliminar examinada no acórdão recorrido: 
competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização 
por acidente do Trabalho. O art. 114 da CF e a orientação do STF 
(RE 238737) foram os fundamentos do acórdão. No RE alegou-se 
ofensa a CF (arts. 5.º, LIV e LV; 109, I; e 114). O acórdão recorrido 
adotou fundamento suficiente (precedente do STF) que não foi 
impugnado nas razões do RE (fls. 436/443). Não cabe suscitar, 
nesta fase recursal, a inadequação do precedente. Negro provimento 
ao regimental. 194 

                                                 

193 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 22.709-SP – 
98.0047796-9 – Ac. 2.ª S, 9 de dezembro de 1998, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. In: 
Revista LTr, São Paulo, v. 60, n. 4, p. 511, abr. 2000. 
194 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo Regimental em Recurso 
Extraordinário n.º  269.309-0 – Minas Gerais. Rel. Min. Nelson Jobim. DJ de 23 de fevereiro 
de 2001. 
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Observe-se que, no caso supramencionado, foi mantida a decisão 

proferida em sede de Recurso Extraordinário, cuja ementa e a seguinte: 

TRABALHISTA. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO 
DO STF. Competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação de 
indenização por danos materiais e morais, movida pelo empregado 
contra seu empregador, fundada em fato decorrente de relação de 
trabalho. Essa é a questão posta no acórdão recorrido que se 
fundamentou em precedente do STF (RE 238.737, PERTENCE). As 
razões do recorrente não impugnaram esse fundamento. Nego 
seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, parágrafo 1.º; CPC, art. 557). 

Certamente, o entendimento uníssono do Supremo Tribunal 

Federal influenciará as decisões do Superior Tribunal de Justiça, no sentido 

de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as ações 

propostas contra os empregadores envolvendo pedido de indenização por 

danos matérias e morais  em decorrência de acidentes do trabalho. 

 

 

 6.8 – Competência Atribuída Pela Legislação Ordinária 

 

A legislação ordinária, em alguns casos, já fixa a competência da 

Justiça Laboral para analisar a questão relativa ao acidente do trabalho.  

O art. 83, caput e inciso III, da Lei Complementar n. 75, de 

20.05.93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União – estabelece 

competência ao MPU para, junto aos órgãos da Justiça do Trabalho, 

promover a ação civil pública (Lei n.º 7.347/85), no âmbito da Justiça do 

Trabalho, na defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os 

direitos sociais constitucionalmente garantidos, incluindo, assim, aquelas 

objetivando o cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho.  

Se a competência é clara para prevenir os infortúnios laborais, 

porque não seria para reparar os danos porventura causados? 

O Supremo Tribunal Federal se pronunciou, especificamente, sobre 

essa matéria:  
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COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDIÇÕES DE 
TRABALHO. Tendo a ação civil pública como causa de pedir 
disposições trabalhistas e pedidos voltados à preservação do meio 
ambiente do trabalho e, portanto, aos interesses dos empregados, a 
competência para julgá-la é da Justiça do Trabalho. 195 

O Recurso Extraordinário, cuja ementa foi transcrita acima, 

reformou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça 196 que, 

decidindo conflito negativo de competência entre a Vara do Trabalho de Juiz 

de Fora do Estado de Minas Gerais e o Juízo de Direito da Fazenda Pública, 

concluiu pela competência da Justiça Estadual Comum, pois se tratava de 

uma verdadeira ação de acidente do trabalho.   

A Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais contra um grupo de Bancos na Cidade de Juiz de Fora, 

postulando o cumprimento de normas de higiene e segurança do trabalho 

em face da precariedade do meio ambiente laboral oferecido pelas 

instituições financeiras que estavam ensejando o aparecimento de 

LER/DORT.  

Portanto, em face da quantidade e qualidade dos argumentos 

acima expendidos, concluí-se que quando se tratar de ação onde se postula 

indenização decorrente de acidente do trabalho causado por culpa ou dolo 

do empregador, a competência jurisdicional para apreciar o litígio é da 

Justiça Especializada do Trabalho.  

 

 

 

 

 

                                                 

195 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 206.220-1. Rel. Min. 
Marco Aurélio. 2ª T., 16 de março de 1999. 
196 O próprio Superior Tribunal de Justiça, em outra ocasião, decidiu em sentido contrário, 
através do Conflito de Competência n.º 3.639.Rel. Min. Peçanha Martins.  DOU de 23 de 
março de 1993. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Do exposto conclui-se que o acidente do trabalho que provoca dano 

ao empregado é gênese da responsabilidade acidentária e, no caso de dolo ou 

culpa do empregador, também da responsabilidade civil direta desse último, 

além de eventualmente responder por ilícito penal. 

A responsabilidade civil do empregador, entretanto,  tem natureza 

contratual, em que pese existência de corrente doutrinária e jurisprudencial 

defendendo entendimento contrário. Em qualquer hipótese, a culpa constitui 

elemento indispensável para sua configuração, pelo menos até entrar em 

vigor o novo Código Civil Brasileiro que prevê a possibilidade de 

responsabilidade civil sem culpa nos casos do empreendedor desenvolver 

atividade perigosa.  

Por via de consequência, o ônus da prova da culpa não pertence ao 

empregado, mas sim ao empregador, que só se exonera se demonstrar a 

existência de caso fortuito ou força maior, sem ligação com o meio-ambiente 

de trabalho ou a culpa exclusiva da vítima.  

A indenização acidentária, por ser incompleta, possibilita a vítima 

pleitear a sua complementação através da ação fundada na responsabilidade 

civil de direito comum, revelando, portanto, seu caráter complementar e 

residual, permitindo a sua cumulação e a compensação.  

A Justiça do Trabalho é competente para o julgamento ações que 

versem sobre acidente do trabalho, tendo em vista decorrer o litígio de um 

contrato de trabalho onde figuram empregado e empregador, nos termos do 

art. 114 da atual Constituição Federal, pertencendo à Justiça Comum a 

competência residual do eventual conflito entre o segurado/empregado e o 

INSS.  

Finalizando, ressalte-se que essa contribuição não se destina a 

uma aceitação universal, mas sim  fomentar o debate, principalmente em 

relação à natureza das obrigações decorrentes do contrato de trabalho, 
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importando na quebra do paradigma de que a responsabilidade civil do 

empregador pelo acidente do trabalho tem natureza aquiliana e não 

contratual.  
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