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RESUMO 

 

Trata-se de estudo sobre a responsabilidade civil do empregador em decorrência 
de um acidente de trabalho, mais precisamente quanto à necessidade de 
comprovação do elemento culpa. Com o intuito de aumentar o nível de qualidade 
de vida dos trabalhadores a legislação brasileira resguarda seus direitos e 
obrigações, bem como as especifica aos empregadores, para prevenir ou amenizar 
as consequências decorrentes do acidente de trabalho. Os objetivos deste estudo 
são: pesquisar sobre os aspectos históricos da responsabilidade civil, desde o 
período romano até os dias atuais, bem como seu conceito e pressupostos. Além 
disso, estudar sobre o acidente de trabalho típico e equiparado, analisando a 
responsabilidade civil do empregador nestas circunstâncias. A metodologia 
realizar-se-á através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com algumas 
jurisprudências da instância mais elevada para julgamento de ações que tem 
acidentes de trabalho como objeto, o Tribunal Superior do Trabalho (TST).  
 
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Empregador. Acidente de Trabalho. 

 

ABSTRACT 

 

This is a study on the civil liability of the employer as a result of an accident at work, 
more precisely on the need to prove the fault element. In order to increase the 
quality of life of workers, Brazilian legislation safeguards their rights and obligations, 
as well as specifies them to employers, to prevent or mitigate the consequences of 
the work-related accident. The objectives of this study are: to investigate the 
historical aspects of civil liability, from the Roman period to the present day, as well 
as its concept and assumptions. Also, study about the typical and equal work 
accident, analyzing the employer's civil liability under these circumstances. The 
methodology will be carried out through a bibliographical research, enriched with 
some jurisprudence of the highest instance for judgment of actions that have work 
accidents as object, the Superior Labor Court (TST). 
 
Keywords: Civil Liability. Employer. Work accident. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por objeto verificar a responsabilidade civil do 

empregador em decorrência de um acidente de trabalho, mais precisamente 

quanto à necessidade de comprovação do elemento culpa. 

Os objetivos deste estudo são pesquisar sobre os aspectos históricos da 

responsabilidade civil, desde o período romano até os dias atuais, bem como seu 

conceito e pressupostos, e ainda, estudar sobre o acidente de trabalho típico e 

equiparado, analisando a responsabilidade civil do empregador nestas 

circunstâncias. 

Com o intuito de aumentar o nível de qualidade de vida dos trabalhadores a 

legislação brasileira resguarda seus direitos e obrigações, bem como as especifica 

aos empregadores, para prevenir ou amenizar as consequências decorrentes do 

acidente de trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo 7°, incisos XXII e 

XXVIII, estabelece que é direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, bem como assegura 

que o empregador deverá pagar um seguro contra acidentes do trabalho ao seu 

empregado. 

Seguindo este entendimento, acidente de trabalho pode ser conceituado 

como aquele decorrente do exercício das atividades laborativas e que ocasiona 

uma lesão ao empregado. Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, “acidente 

do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço de empresa ou de 

empregador doméstico 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”.  

Nas relações de trabalho, o empregador é responsável civilmente pela 

segurança de seus colaboradores. Tal responsabilidade decorre do dever de zelo 

que o empregador possui face aos seus empregados, posto que a manutenção 

constante do ambiente do trabalho é obrigação inerente ao contrato de trabalho 

firmado entre os pólos financeiro e profissional. 

A metodologia adotada para atingir o objetivo desta pesquisa consiste na 

bibliográfica e documental, enriquecida com algumas jurisprudências da instância 



 
 

mais elevada para julgamento de ações que tem acidentes de trabalho como 

objeto, o Tribunal Superior do Trabalho (TST).  

 

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Evolução histórica  

A idéia de reparação do dano sempre esteve presente na raça humana. Na 

antiguidade aquele que praticava algo em desacordo com as leis da época era 

severamente punido, como por exemplo, as penas prescritas no Código de 

Hamurabi que tinha como base os princípios da Lei de Talião.  

É imperioso ressaltar a afirmação feita por Aguiar Dias1, o qual assevera a 

natureza dinâmica que cerca o instituto da responsabilidade civil, impondo a 

necessidade de sua constante adaptação à evolução da civilização que ele busca 

regular, amoldando-se às vicissitudes fáticas aplicadas nos diversos períodos da 

evolução da sociedade.  

Muito antes mesmo de se imaginar sobre a responsabilidade civil, já havia a 

noção segundo a qual quem causasse algum dano a outrem deveria repará-lo. 

Preceituando temporalmente a formação do instituto da responsabilidade civil, é 

possível constatar sua grande ligação com o instituto da propriedade. Em uma era 

inculta da história existia a vingança coletiva, pois os bens eram da coletividade, ou 

seja, a própria tribo reagia contra o agressor, haja vista não haver naquele período 

a noção da propriedade privada. 

 Ao passar do tempo, a propriedade coletiva passa, gradativamente, a sua 

nova formatação: a individual. O indivíduo começa a possuir bens. Nesse 

momento, surge um sentimento de proteção individual em relação aos próprios 

bens. É a época da tutela privada, isto é, o sujeito que sofresse alguma lesão a um 

bem seu poderia, com as próprias mãos, valendo-se da força, reparar a lesão.  

Para Aguiar Dias2, nesta época o dano localizava-se em ambiente estranho 

ao direito: “forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reação espontânea e 

natural contra o mal sofrido; solução comum a todos os povos nas suas origens, 

para a reparação do mal pelo mal”. O legislador passou a definir quais as situações 

                                                           
1 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11ª ed. revista, atualizada de acordo com o Código 

Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 25. 
2 DIAS, José Aguiar. Op.cit. p. 26. 



 
 

e em que condições teria a vítima o direito de retaliação, deixando de vigorar a 

autotutela privada.3 

Essencialmente era essa a presciência da Lei de Talião4, cuja premissa 

maior era a reparação do mal pelo próprio mal, ou seja, encontrava na máxima 

“olho por olho, dente por dente” seu fundamento. Posteriormente, a Lei de Talião 

cede lugar à Lei das XII Tábuas, por meio da qual o poder público intervinha 

somente para dizer em quais casos a vítima poderia ter direito à retaliação. Essa 

era a previsão do artigo 11º da Tábua VII, da referida lei: “se alguém fere a outrem, 

que sofra a pena de Talião, salvo se existiu acordo”.  

Baseava-se, fundamentalmente, na reciprocidade entre o crime praticado e a 

pena imputada, ou seja, o indivíduo que praticou o ato criminoso receberá como 

punição o mesmo dano que causou ao outro. A violência era reprimida com a 

própria violência. Desse pensamento é que surge a máxima olho por olho, dente 

por dente. Entretanto, esse conceito de vingança, ao longo da história, sofreu lenta 

e gradual evolução, atingindo a conscientização de que o ouro substitui o sangue. 

Assim a vítima passou a receber uma importância do agressor, como forma de 

ressarcir o dano sofrido.  

Ressalta-se que a reparação do dano sofrido nos dias atuais tem como 

objetivo repor as coisas ao seu status quo ante, ou seja, retornar o mais próximo 

possível a condição que se tinha anteriormente ao dano causado. O processo 

indenizatório está ligado ao termo responsabilidade, que pode ser demonstrada 

através dos vocábulos “Alterum non Laedere”, a outro não prejudicar, e “Neminem 

Laedere”, a ninguém ofender. Para isso deve-se, respeitar os direitos alheios, 

estabelecer limites para as condutas humanas, buscando vivenciar o mundo do 

dever ser.  

Rui Stoco5 faz a seguinte reflexão, 

Não se pode deixar de entender que a responsabilidade civil é uma 
instituição, enquanto assecuratória de direitos, e um estuário para onde 
acorrem os insatisfeitos, os injustiçados e os que se danam e se 
prejudicam por comportamento dos outros. É o resultado daquilo que não 
se comportou ou não ocorreu secundum ius.  

 

                                                           
3 DIAS, José Aguiar. ibidem. 
4 Disponível em: www.stj.jus.br Acesso em 21/04/2018. 
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 



 
 

O doutrinador Aguiar Dias6 assevera que depois do período da Lei das XII 

Tábuas, segue o período da composição. Nessa fase passa a haver o 

entendimento por parte do ofendido que o uso da retaliação representava a 

ineficácia na reparação do dano, pois este não era reparado, mas simplesmente 

duplicado. Entende-se que seria melhor que ambas as partes entrassem em 

acordo, de forma que o ofensor obteria o perdão do ofendido quando fosse 

submetido a uma pena.  

 

Responsabilidade objetiva e subjetiva 

Denomina-se responsabilidade objetiva a situação na qual não é necessário 

que o agente causador do dano tenha realizado as ações que levam o dano de 

forma dolosa ou culposa.  Ou seja, basta apenas que o dano ocorra para que 

aquele que sofreu o dano seja indenizado. 7 

Basta perceber que a causa do dano seja relacionada à responsabilidade de 

alguém para que este alguém seja responsabilizado, independentemente de quais 

foram suas ações ou intenções – mesmo que nem existissem. É o que se define no 

artigo 927 do Código Civil brasileiro, onde é apresentada a responsabilidade 

objetiva como uma exceção. 

Contrariamente aos casos de responsabilidade subjetiva, os casos de 

responsabilidade objetiva dependem que o agente causador do dano tenha dolo ou 

culpa em relação ao dano causado. Significa dizer que é necessário que ele tenha 

agido de forma consciente, ou agido com negligência ou imprudência para que se 

possa atribuir a responsabilidade a este agente. Neste caso, não basta que o dano 

tenha ocorrido, mas que ele possa a ser atribuído ao ser causador por meio da 

existência de dolo ou de culpa. Se não for comprovada a existência de dolo ou de 

culpa, nestes casos, simplesmente não haverá possibilidade de indenização para 

quem sofreu o dano. 

A responsabilidade subjetiva pode ser encontrada nos artigos 186 e 187 do 

Código Civil, onde ela é definida como regra geral para fins de indenização. Eis o 

que consta nestes dois artigos: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

                                                           
6 DIAS, José Aguiar. Op.cit. p. 26-27 
7 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil / Caio Mário da Silva Pereira; Gustavo 

Tepedino. – 12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. 



 
 

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

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 8 

Na teoria da responsabilidade subjetiva, o que sobressai no foco das 

considerações e dosconceitos é a figura do ato ilícito, como ente dotado de 

características próprias, e identificado na sua estrutura, nos seus requisitos, nos 

seus efeitos e nos seus elementos. 

No desenvolvimento da noção genérica de responsabilidade civil, em todos 

os tempos, sobressai o dever de reparar o dano causado. A essência da 

responsabilidade subjetiva vai assentar, fundamentalmente, na pesquisa ou 

indagação de como o comportamento contribui para o prejuízo sofrido pela vítima. 

Assim procedendo, não considera apto a gerar o efeito ressarcitório um fato 

humano qualquer. Somente será gerador daquele efeito uma determinada conduta 

que a ordem jurídica reveste de certos requisitos ou de certas características. 

Assim considerando, a teoria da responsabilidade subjetiva erige em 

pressuposto da obrigação de indenizar, ou de reparar o dano, o comportamento 

culposo do agente, ou simplesmente a sua culpa, abrangendo no seu contexto a 

culpa propriamente dita e o dolo do agente. 

O princípio da responsabilidade civil subjetiva subsiste no direito brasileiro e 

continua sendo amplamente invocado pela jurisprudência. O comportamento do 

agente continua como fator etiológico da reparação do dano, não obstante a 

aceitação paralela da doutrina do risco. O prejuízo será indenizável não como dano 

em si mesmo, porém na razão de ter sido causado pelo comportamento do ofensor. 

Para a doutrina subjetiva, o ressarcimento do dano, seja material, seja moral, 

associa-se à apreciação da conduta do seu causador. Quando considerada in 

concreto, convertido o fato danoso no princípio de satisfação do ofendido, traduz-se 

o preceitoabstrato em imposição da norma individualmente. 

O artigo subsequente, por sua vez, determina que: “Art. 187. Também comete 

ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

Uma vez que responsabilidade objetiva e subjetiva foram individualmente definidas, 

é sempre útil realizar a comparação entre as duas circunstâncias. Assim, torna-se 

mais fácil compreender cada um deles através da utilização em casos concretos. 

                                                           
8 PEREIRA, Op. Cit.2018 



 
 

 

Ato ilícito e seus efeitos 

O ato ilícito versa sobre uma conduta voluntária do agente que infringe um 

direito alheio. No entendimento de Venosa9, “atos ilícitos são os que promanam 

direta ou indiretamente da vontade e ocasionam efeitos jurídicos, mas contrários ao 

ordenamento”.  

O Código Civil em seu artigo 186 apresenta a seguinte definição: “aquele 

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

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Nota-se 

que o elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana, voluntária no 

mundo exterior e contrária ao direito.  

A norma legal confere certa conduta e o ato ilícito é exatamente a quebra 

desta, seja por ação ou por omissão. Não se pode deixar de fazer a menção 

presente no artigo 187 do código civil, que assim dispõe: “também comete ato ilícito 

o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.  

Diante disso aquele que agir com abuso de direito também estará inserido na seara 

da responsabilidade civil. Sua caracterização não é dada pelo simples uso de um 

direito, mas pelo exercício irregular deste.  

Sendo assim, para que o ato ilícito ocasione, ao agente, o dever de 

indenizar, faz-se necessário a voluntariedade do ato contrário ao direito e a 

configuração de dano por ele causado. Ademais Rui Stoco10 defende que, o 

elemento voluntariedade visa permitir um juízo de imputação, ou seja, a atribuição 

da prática de uma ação ou omissão voluntária.  

Pode-se dizer então que, a imputabilidade vem como condição pessoal de 

amadurecimento e de sanidade, que adjudica ao agente a capacidade de entender 

o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se segundo esse entendimento. Impõe-se 

acrescentar a exigência de um juízo de reprovação, fundado na culpabilidade, que 

tem como elementos o dolo, enquanto vontade dirigida a um fim e a culpa em 

sentido estrito, nas vertentes da imprudência, negligência e imperícia.11 

                                                           
9 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op.cit.  p. 286 
10 STOCO, Rui. Op.cit, p.113. 
11 STOCO, Rui. Op.cit, p.113. 



 
 

Observa-se que para a ilicitude dar ensejo à reparação civil é fundamental a 

presença dos seguintes elementos: a ação ou omissão do agente, a ocorrência de 

dano e a voluntariedade do ato. Ressalta-se ainda, a obrigatoriedade do nexo 

causal entre a conduta e o resultado, ou seja, a existência de correlação entre a 

conduta praticada e o resulto obtido. O ato praticado pelo agente ou a sua omissão, 

quando tinha o dever de agir, pode decorrer da efetiva intenção de realizá-lo, por 

dolo ou culpa. 

 

2. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 

A constatação de que o exercício de qualquer atividade profissional gera 

riscos à saúde e à integridade física do trabalhador fez com que, gradativamente, 

desde a Revolução Industrial, fosse sendo construída, em todos os países, uma 

estrutura de proteção ao trabalhador, passando a questão relativa a segurança e 

medicina do trabalho a ser vista a partir de uma concepção profundamente 

humana, sendo considerada, inclusive, como um dos aspectos dos direitos 

fundamentais do trabalhador. 

A Revolução Industrial, como marco histórico, trouxe como consequência, 

além do progresso, problemas de saúde e higiene para a classe operária. Foram 

criados, então, mecanismos de defesa do trabalhador para prevenir doenças e 

acidentes do trabalho, por meio da legislação e da fiscalização no cumprimento das 

normas de higiene e segurança do trabalho. 

Importante ressaltar que “a finalidade de evitar ou reduzir os riscos do 

trabalho sempre foi acentuada pelos estudiosos da questão social e das atividades 

do trabalhador, especialmente porque, a cada dia, com o crescimento no progresso 

da maquinaria e a invenção de novos instrumentos, aumentavam os riscos 

profissionais”. Assim, além de se caracterizar como um dos fundamentos da 

segurança social, a segurança do trabalhador é um dever do empregador, 

decorrente do contrato de trabalho, sendo certo que, além dos deveres éticos e 

econômicos que lhe são atribuídos, ele assume esse dever de proteção à 

integridade física e à saúde dos seus empregados, desdobrado em quatro deveres 

específicos: organização racional do trabalho; higiene e segurança dos locais de 

trabalho; prevenção de acidentes; reparação de sinistros ou incapacidades. 



 
 

Os esforços da OIT — que, além de dedicar ao tema diversas Convenções e 

Recomendações, mantém programa permanente de cooperação técnica para a 

segurança e a saúde do trabalhador — não são suficientes para evitar os 

alarmantes índices de acidentes do trabalho e de doenças profissionais verificados 

nos diversos países, entre eles o Brasil. Entre as inúmeras Convenções e 

Recomendações da OIT que tratam do tema, merecem destaque a Convenção n. 

155, que determina que os países-membros adotem políticas nacionais em matéria 

de segurança e saúde dos trabalhadores e de meio ambiente de trabalho, e a 

Convenção n. 161, que se refere aos serviços de saúde no trabalho. 

 Dentro de uma empresa existem muitos locais que podem causar danos à 

saúde do trabalhador. De uma maneira geral, o ruído é um dos agentes mais 

incômodos e nocivos que podem ser encontrados no ambiente de trabalho, de 

modo que a exposição constante ou ininterrupta, de acordo com a intensidade e 

frequência do mesmo, pode ser um fator determinante para a ocorrência de 

diversas patologias. 

Diversas são as ações causadas sobre o organismo, decorrentes da ação 

do ruído, sendo elas agrupadas em: a) efeitos orgânicos em geral: perturbação da 

circulação sanguínea e efeitos psicológicos, como o stress; b) efeitos o sobre 

rendimento do trabalho: como fadiga, falta de atenção, prejuízos à qualidade do 

serviço executado e desperdício de tempo e material; c) ocorrência de acidentes: 

esta é considerada uma causa indireta. 

Destaca-se que o ambiente de trabalho, quando ruidoso, pode ocasionar 

ao trabalhador 3 tipos básicos de alterações auditivas: 

• Perda Auditiva Temporária ou Fadiga Auditiva: notada após uma extensa jornada 

de trabalho ou quando cessada a exposição ao ruído, sendo que a audição retorna 

aos níveis normais após horas ou dias longe deste ruído; 

• Trauma Acústico: é a lesão causada por explosões ou detonações, ocasionando a 

perda auditiva de instalação súbita, provocada por ruído repentino e de grande 

intensidade. Nestes casos a audição pode ser recuperada total ou parcialmente 

com tratamento medicamentoso e/ou cirúrgico; 

• Perda Auditiva Permanente: é a perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), que 

será melhor detalhada mais adiante.  



 
 

O agente intermediário entre a saúde e doença é denominado estresse, no qual o 

corpo luta contra os causadores:  

- Fase de Alarme: consiste em uma fase muito rápida de orientação e 

identificação do perigo, preparando o corpo para a reação, propriamente dita, ou 

seja, a fase de resistência; 

- Fase de Resistência: é uma fase que podem durar anos. É a maneira pela 

qual o corpo se adapta à nova situação. É parte do estresse total do indivíduo e se 

processa de dois modos básicos: sintóxico (tolerância e aceitação) e catotóxica 

(contra, não aceitação).; 

- Fase de Exaustão: consiste em uma extinção da resistência, seja pelo 

desaparecimento do estressor, o agressor, seja pelo cansaço dos mecanismos de 

resistência, é neste caso que o resultado será o da doença ou mesmo um colapso.  

A relação entre a qualidade de vida e a saúde é muito importante, pois não 

há qualidade de vida se não tem uma saúde adequada, por isso as organizações 

devem dar o máximo de importância aos problemas de saúde nas organizações.  

 

Acidente de Trabalho  

Denomina-se acidente do trabalho típico aquele que ocorre pelo exercício do 

trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, conforme  art. 19, Lei n. 

8.213/91. Além do acidente típico, consideram-se acidente do trabalho - art. 20, Lei 

n. 8.213/91:  

A doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social; a doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 
realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação 
elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

 

Segundo o art. 20, §2º, Lei 8213/91, verificando-se a existência de 

determinada doença não incluída na relação específica resultou das condições 

especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a 

Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. 



 
 

 A doença degenerativa; a inerente a grupo etário; a que não produza 

incapacidade laborativa; a doença endêmica adquirida por segurado habitante de 

região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de 

exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, não são 

consideradas como doença do trabalho -  art. 20, § 1º Lei n. 8.213/91. 

Equiparam-se também ao acidente do trabalho: a) 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;  b) 

o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em 

consequência de: ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro 

ou companheiro de trabalho; c) 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; d) ato de pessoa privada 

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

decorrentes de força maior; e) da doença proveniente de contaminação acidental 

do empregado no exercício de sua atividade; f) o acidente sofrido pelo segurado 

ainda que fora do local e horário de trabalho: na execução de ordem ou na 

realização de serviço sob a autoridade da empresa; g) na prestação espontânea de 

qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; h) em 

viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por ela 

dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, 

independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 

propriedade do segurado; i) 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. 

Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da 

satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante 

este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Não é considerada 

agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de 

acidente de outra origem, associe-se ou se superponha às consequências do 

anterior.12 

                                                           
12 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213compilado.htm Acesso em 20 de out. de 2018. 



 
 

A natureza acidentária da incapacidade do trabalhador para o trabalho 

decorre da constatação da ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o 

trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do 

empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada 

na Classificação Internacional de Doenças (CID), segundo art. 21-A da Lei. 

A Cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser fornecida 

ao acidentado ou a seus dependentes, bem como ao sindicato a que corresponda 

a sua categoria. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-

la: o próprio acidentado; os dependentes do acidentado; a entidade sindical 

competente; o médico que o assistiu; qualquer autoridade pública. 

O dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do 

início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da 

segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para 

este efeito o que ocorrer primeiro (art. 23, Lei n. 8.213/91).13 

A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do 

trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em 

caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável 

entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente 

aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social (art. 22, 

Lei n. 8.213/91). 

Com o objetivo de impedir a ocorrência de acidentes do trabalho e de 

doenças profissionais, a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas 

coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador art. 19, 

§1º, Lei n. 8.213/91). A ocorrência de acidente do trabalho ou das situações a ele 

equiparáveis pode acarretar diversas consequências jurídicas para o empregador, 

entre as quais está a responsabilidade civil, caracterizada pelo dever de indenizar 

os danos sofridos pelo trabalhador em decorrência do acidente.  

Sob esse entendimento, o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal 

estabelece, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, o “seguro contra 

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

este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”.  

                                                           
13 Romar, Carla Teresa Martins. Direito do trabalho / Carla Teresa Martins Romar ; coordenador 

Pedro Lenza. – 5. ed.– São Paulo : Saraiva Educação, 2018. 



 
 

O seguro contra acidentes de trabalho abrange diversos benefícios 

acidentários, entre os quais estão, principalmente, as prestações de serviços, que 

correm às expensas do INSS, mediante financiamento do Estado e dos 

empregadores (art. 22, II, Lei n. 8.212/91).14 

A indenização  baseada na culpa aquiliana lato sensu (art. 186, Código 

Civil), é suportada pelo próprio empregador responsável, em caso de ação ou 

omissão decorrente de culpa ou dolo. No entanto, a questão relativa à natureza da 

responsabilidade do empregador pelos danos causados ao empregado decorrentes 

de acidente do trabalho é bastante polêmica, podendo ser identificadas diversas 

correntes a respeito do tema, entre as quais destacam-se: a) teoria da 

responsabilidade subjetiva; b) teoria da responsabilidade objetiva em atividades de 

risco; c) teoria da responsabilidade objetiva como regra geral; e d) teoria da 

responsabilidade com culpa presumida. 

 

Emenda Constitucional nº 45/2004 

 Com o advento da CF/88, os assuntos relativos às indenizações por danos 

materiais e/ou morais pleiteadas pelo empregado, derivado de acidente do trabalho 

em que o empregador tenha participado com dolo ou culpa, devem ser analisados 

pela Justiça do Trabalho. 

Quando o legislador implanta na CF/88 que a competência para julgar ações 

de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho é 

da Justiça Trabalhista, não deixa mais espaço para os Tribunais se manifestarem a 

respeito. No que tange à competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar 

ações previstas na responsabilidade civil do empregador, o STF, em acórdão da 

lavra do insigne Ministro Sepúlveda Pertence, proferido no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 238.737-4 – SP, publicado no DJ de 05.02.99, foi categórico ao 

asseverar ser irrelevante que o direito que a parte pretende esteja previsto na lei 

civil para definir a competência. De acordo com este entendimento, tanto faz se a 

ação vai ser julgada a luz do direito civil ou trabalhista, mas sim se o fato é oriundo 

da relação de trabalho, o que fixa a competência do órgão judicante. 

                                                           
14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213compilado.htm Acesso em 20 de out. de 2018. 

 



 
 

            Esta foi à decisão que abriu caminho à interpretação ampliativa do art. 114, 

da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça do Trabalho, na 

medida em que conferia à justiça especializada do trabalho a competência de 

solucionar todos os conflitos decorrentes da relação de emprego e trabalho, papel 

que nunca deveria lhe ter sido subtraído como o foi durante longos anos, mercê de 

interpretações literais e estreitas, que ignoravam as razões que ditaram a 

instituição de um ramo especializado do Judiciário para pacificar as relações de 

trabalho e emprego. 

            O preceito contido no art. 109, I, da Constituição, contém em sua parte final 

uma regra de exclusão da própria competência da Justiça Federal nas causas que 

versem sobre matéria acidentária. O dispositivo em questão proíbe o exercício, 

pelo ramo ordinário do poder Judiciário da União, de qualquer atividade 

jurisdicional pertinente à resolução de controvérsias oriundas de acidente do 

trabalho, não apresentando qualquer exceção à competência da Justiça do 

Trabalho, estatuída no art. 114.15 

            Além disso, a competência estabelecida no artigo 109 da constituição 

somente relaciona-se às demandas em que o segurado litiga contra o órgão 

previdenciário federal (e não às causas entre empregado e empregador, que de 

forma alguma poderiam estar inseridas a órbita da Justiça Federal), até por que 

não há necessidade de exceção, no artigo que trata da Justiça Federal, a respeito 

de litígios entre empregado e empregador, pois mesmo na ausência dessa exceção 

eles não serão a ela remetidos. 

             Neste sentido, é a Jurisprudência atual do Colendo Tribunal Superior do 

Trabalho, conforme julgamento proferido no ERR 359993/19997.3, bem como do 

entendimento da Corte, externada através do posicionamento do Vice-Presidente 

do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ronaldo Leal, conforme notícia 

veiculada no sítio do Tribunal Superior do Trabalho no dia 26/01/2005, sob o título 

"Competência para julgar danos de acidentes do trabalho é da JT". Da mesma 

forma, é a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

AGRG no Recurso Extraordinário nº 269.309-0.16 

                                                           
15SILVA, Fábio Pereira. Responsabilidade Cívil do Empregador. Servanda. São Paulo, 2018. 
16Supremo Tribunal Federal no julgamento do AGRG no Recurso Extraordinário nº 269.309-0, Minas 
Gerais, Rel. Min. Nelson Jobim, julgamento: 18.12.2000 



 
 

O STF em entendimento contraditório ao posto anteriormente bem como contra a 

redação atual do artigo 114 da Constituição, alterado pela Emenda 45, de modo 

recente afirmou que a competência da justiça comum seria apta a dirimir questões 

decorrentes de acidentes de trabalho, conforme se verifica do RE 438639. 

            Ocorre que, o julgamento além de ter sido divergente, demonstra que o 

entendimento do ilustre ministro Cézar Peluso, no caso em análise, foi no sentido 

de que as duas indenizações, acidentária (inss) e civil (em face do empregador), 

decorrem do mesmo fato, o que na verdade data vênia não ocorre, conforme já 

demonstrado, eis que a responsabilidade do INSS é objetiva e independe de 

qualquer tipo de acidente do trabalho, enquanto que, a responsabilidade do 

empregador é subjetiva e o trabalhador tem que provar que o acidente ou doença 

do trabalho ocorreu por ato ilícito do empregador.   

Desta forma, o entendimento do ministro Cézar Peluso é de que pode 

ocorrer decisões conflitantes no caso de julgamento por justiças diferentes, e que 

por isso seria a justiça comum a competente, vai contra a própria Constituição, eis 

que o empregado pode receber a indenização previdenciária do INSS, no caso de 

ser reconhecido de que houve acidente ou doença do trabalho, e não receber a 

indenização do empregador, se ficar comprovado que foi o trabalhador quem deu 

causa ao acidente ou a doença. 

 

3. TEORIAS DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS 

 
 Teoria da responsabilidade subjetiva do empregador 

Abalizada no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, referida teoria defende 

que a responsabilidade do empregador pela reparação dos danos causados ao 

empregado em decorrência de acidente do trabalho é sempre subjetiva, 

dependendo da comprovação do dolo ou da culpa. 

A responsabilidade subjetiva baseia-se na teoria da culpa, segundo a qual 

“para que haja o dever de indenizar é necessária a existência: a) do dano; b) do 

nexo de causalidade entre o fato e o dano; c) da culpa lato sensu (culpa — 

imprudência, negligência ou imperícia — ou dolo) do agente”.17 

                                                           
17 ROMAR, 2018. 



 
 

O art. 927, parágrafo único, do Código Civil, como norma infraconstitucional, 

não pode ser aplicado na hipótese de acidente do trabalho, em detrimento da regra 

constitucional que é clara e exige a existência de culpa ou de dolo do empregador 

para responsabilizá-lo pelo acidente do trabalho sofrido por seu empregado. 

Segundo essa teoria, por força da hierarquia da norma constitucional, mais 

especificamente do art. 7º, XXVIII, não há como se aplicar o disposto no art. 927, 

parágrafo único, do Código Civil, nem como se adotar interpretação ampla à 

previsão do risco da atividade econômica,prevista no art. 2º da CLT, para se definir 

como objetiva a responsabilidade do empregador por acidente de trabalho sofrido 

por seu empregado. 

Para reforçar tal entendimento: 

 

“COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DOENÇA OCUPACIONAL 

EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO EMPREGADOR. SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA OU 

DOLO E DANO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 126. 

NÃO CONHECIMENTO. No presente caso, o egrégio Tribunal Regional 

decidiu negar provimento ao recurso ordinário da reclamada e manter 

incólume a r. sentença no que concerne à configuração do dever de 

reparação, com fundamento na teoria objetiva da responsabilidade civil do 

empregador, pois provada a lesão decorrente de esforço repetitivo e o seu 

nexo de causalidade com as atividades laborais. Este colendo Tribunal 

Superior do Trabalho já decidiu pela aplicabilidade excepcional da 

responsabilidade civil objetiva do empregador, fundada na teoria do risco e 

prevista no parágrafo único do artigo 927 do CC, apenas nos casos de 

acidente de trabalho sofrido por empregado que desempenha atividade de 

risco ou se houver disposição legal expressa determinando sua incidência. 

Trata-se, pois, de garantia adicional ao empregado, compatível com o 

espírito da Constituição Federal. Assim, a regra em caso de acidente de 

trabalho, ao qual se equipara a doença ocupacional, é a aplicação da 

responsabilidade civil subjetiva do empregador, fundada na teoria da 

culpa, nos termos do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal. No caso 

dos autos, em que pese a decisão da egrégia Corte Regional, constata-se 

que a circunstância não se insere em nenhuma das hipóteses 

excepcionais, devendo ser analisada, assim, consoante a teoria da culpa, 

pois a responsabilidade civil do empregador é subjetiva, razão pela qual a 

condenação à compensação pecuniária depende da comprovação dos 

requisitos: culpa ou dolo do empregador no evento, dano experimentado 

pelo empregado e nexo causal entre a conduta e o dano. Neste sentido, 

extrai-se do v. acórdão recorrido que os requisitos da 

responsabilidade civil subjetiva do empregador foram provados nos 

autos, haja vista a constatação, derivada da prova pericial, no 

sentido de que não foram adotadas medidas ergonômicas 

preventivas (culpa) ao desenvolvimento de lesões por esforço 

repetitivo (dano), em decorrência da prestação de serviços (nexo causal). 



 
 

Destarte, o provimento da pretensão recursal da reclamada exige o 

reexame de fatos e provas do processo, o que não se mostra possível em 

recurso de natureza extraordinária, como é o caso do recurso de revista, 

em razão do óbice contido na Súmula n. 126. Recurso de revista de que 

não se conhece”18.  

 

A responsabilidade do empregador por acidente do trabalho é subjetiva. No 

entanto, considerando que é obrigação do empregador adotar todas as medidas 

necessárias e decorrentes da lei para garantir a incolumidade física de seus 

empregados, mantendo, para isso, um meio ambiente salubre e sem riscos, 

presume-se que o acidente decorreu de culpa do empregador, cabendo, no 

entanto, prova em sentido contrário. 

 

Teoria da responsabilidade objetiva do empregador 

 

De acordo com o art. 2º da CLT, o empregador assume os riscos da 

atividade econômica. Assim, tendo em vista que em decorrência da atividade 

econômica exercida foi gerada uma situação de risco para o empregado, deve o 

empregador responder por isso, independentemente de ter agido com culpa ou 

com dolo.19 

O sistema da responsabilidade civil objetiva que decorre da previsão do art. 

927 do Código Civil funda-se na teoria do risco, segundo a qual “para que haja o 

dever de indenizar é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta a 

existência: a) do dano; e b) do nexo de causalidade entre o fato e o dano”. 

De acordo com essa teoria, em regra, é subjetiva a responsabilidade do 

empregador pelo acidente do trabalho sofrido pelo empregado. Contudo, quando 

tratar-se de atividade de risco, assim considerada aquela na qual a probabilidade 

da ocorrência de acidente ou de danos à saúde do trabalhador é mais evidente e 

provável, a responsabilidade do empregador, com fundamento no art. 927, 

parágrafo único, do Código Civil, é objetiva.  

 

Segundo esse entendimento, cita-se: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACIDENTE DE 
TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

                                                           
18TST-RR 70300-46.2009.5.04.0030, 5ª T., Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 12.05.2016 
19 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm acesso em 28 de out.2018. 



 
 

DO EMPREGADOR. 1. A jurisprudência predominante da SbDI-1 do TST 
reconhece que não há antinomia ou incompatibilidade em se admitir, de 
um lado, que a responsabilidade patronal por dano moral ou material 
advindo de acidente de trabalho, em regra, é subjetiva (baseada na culpa 
— inciso XXVIII do art. 7º da Constituição Federal) e, por exceção, se o 
infortúnio sobrevier em atividade de risco, essa responsabilidade 
independe de culpa do empregador (parágrafo único do art. 927 do Código 
Civil). 2. Uma interpretação teleológica do comando inserto no parágrafo 
único do artigo 927 do Código Civil, afinada concepção histórica da teoria 
da responsabilidade objetiva, permite concluir que o conceito de atividade 
de risco não se aquilata necessariamente à luz da atividade empresarial 
em si, conforme o respectivo objeto estatutário: apura-se tendo os olhos 
fitos também no ofício executado em condições excepcionalmente 
perigosas, expondo o empregado a risco acima do normal à sua 
incolumidade física. 3. Inegável o risco inerente atividade profissional em 
que o empregado exerce atividade relativa à construção civil de usina 
hidroelétrica, tendo em vista a sujeição a elevadas alturas (75 metros), 
bem como a exposição a condições próprias daquele ambiente. 4. Agravo 
de instrumento da Reclamada de que se conhece e a que se nega 
provimento”20. 
 
“RECURSO DE REVISTA. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS 
E MATERIAIS. ATIVIDADE DE RISCO. DESLOCAMENTO EM 
MOTOCICLETA A SERVIÇO DA EMPRESA. COLISÃO NO TRÂNSITO. 
FATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. I. Esta Corte 
Superior tem decidido reiteradamente que, no caso de acidente de trânsito 
envolvendo empregado que exerce suas funções com motocicleta, a 
responsabilização do empregador é objetiva e não depende de 
demonstração de culpa ou dolo. Dessa forma, extraindo-se do acórdão 
regional que o empregado utilizava motocicleta para o exercício de suas 
atividades para a Reclamada, que sofreu acidente de trabalho decorrente 
de colisão no trânsito, no exercício de suas funções laborais, e que, em 
decorrência do referido acidente, faleceu, surge para o empregador a 
obrigação de reparar o dano, independentemente do exame da culpa da 
Reclamada no infortúnio. II. Noutro passo, este Tribunal Superior já se 
manifestou no sentido de que o fato de o acidente ter sido causado por 
terceiro não exime do empregador a responsabilidade objetiva pela 
reparação dos danos causados, quando o infortúnio seja decorrente do 
risco inerente às funções desenvolvidas. III. No caso em apreço, o 
Tribunal Regional consignou que o acidente decorreu de colisão entre a 
moto pilotada pelo empregado da Reclamada e o automóvel de terceiro. 
Nesse contexto, o risco a que está ordinariamente submetido o 
trabalhador que, no desempenho de suas funções, precisa deslocar-se 
constantemente no trânsito com o uso de motocicleta é justamente o de 
sofrer colisão com outro veículo. Portanto, o acidente de trânsito 
decorrente de culpa exclusiva de outro motorista integra o próprio conceito 
do risco da atividade desenvolvida pelo empregado. Portanto, o fato de o 
acidente ter sido atribuído a terceira pessoa, alheia à relação de emprego, 
não afasta o nexo causal entre o dano sofrido e as atividades 
desempenhadas para a Reclamada. IV. Recurso de revista de que se 
conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento”21. 

 

Sendo assim, depois de uma evolução na análise da questão relativa à 

responsabilidade do empregador por acidente do trabalho, a jurisprudência do TST 

                                                           
20TST-AIRR 10359-19.2013.5.14.0008, 4ª T., Rel. Min. João Oreste Dalazen, DEJT 12.08.2016. 
21TST-RR 135400-08.2010.5.17.0011, 4ª T., Rel. Des. Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, 

DEJT 29.04.2016. 



 
 

vem entendendo no sentido de que a previsão constitucional de responsabilidade 

subjetiva prevista no inciso XXVIII do art. 7º da CF/88 não afasta a incidência do 

art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo possível, portanto, a 

responsabilização do empregador de forma objetiva pelos danos sofridos pelo 

empregado no desenvolvimento da atividade laboral. 

De acordo com esse posicionamento, o art. 927, parágrafo único, do Código 

Civil poderá ser aplicado à relação de trabalho, particularmente à responsabilidade 

direta do empregador, podendo haver, dependendo da atividade desempenhada 

pelo empregado, responsabilidade objetiva daquele. 

O art. 7º, XXVIII, da CF estabelece que é direito do trabalhador “seguro 

contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a 

que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. Todavia, insta acentuar 

que o referido artigo está inserido no rol das garantias mínimas do trabalhador (art. 

7º, caput), de modo que a edição de legislação infraconstitucional consagrando 

uma maior responsabilidade do empregador nas hipóteses acidentárias, em casos 

específicos (atividades de risco), não encontra na Constituição Federal nenhum 

impedimento, até mesmo em razão dos princípios do Direito do Trabalho, como o 

da proteção, o da norma mais favorável, o da condição mais benéfica, dentre 

outros.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Ante a todo exposto concluiu-se que as obrigações oriundas da 

responsabilidade civil têm sido alvo de grandes discussões no mundo jurídico, em 

qualquer seguimento, sobretudo com a entrada em vigor do Código Civil/02. Desta 

feita, aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC). 

Para tanto, a prática de ato ilícito em si, não acarreta à obrigação de reparação; 

devendo-se sobrepor a requisição de um juízo de reprovação, estabelecido na 

culpabilidade, que tem como elementos o dolo ou a culpa, no tocante a negligência, 

imprudência e imperícia, e na ocorrência de um dano, eis que sem este, o ato ilícito 

não admite importância no palco da responsabilidade civil.  



 
 

A responsabilidade civil decorrente de acidente no trabalho ficou mais 

evidente e, por conseguinte, passou a ser mais debatida com o advento da 

Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, que expandiu a 

competência material da Justiça do Trabalho. O inciso VI do art. 114 da CRFB, 

desde então, determinou que a competência seria da Justiça do Trabalho para 

julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

relação de trabalho.  

Por fim, concluiu-se que logo após referida Emenda, inúmeras foram as 

discussões relacionadas à competência material para o julgamento das ações 

relacionadas a acidente no trabalho. Sendo assim, o STF pôs fim a tal diferença, 

determinando que a competência material para o julgamento de tais ações é, de 

fato, da Justiça do Trabalho.  

O presente trabalho não teve pretensão de se esgotar em si, razão pela qual 

sugere-se posteriores pesquisas mais aprofundadas relativas ao assunto em 

comento. 
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