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RESUMO 

 

A quantificação dos danos materiais decorrentes da infortunística do trabalho no 

Brasil, da maneira que vem sendo estruturada atualmente, permite que os juízes 

trabalhistas construam sua decisão a partir de uma perícia técnica inadequada, 

fundamentada, muitas vezes, na tabela da SUSEP (Superintendência de Seguros 

Privados), tabela essa que foi criada para fins privados, cujos parâmetros não estão 

fundados em dados específicos e científicos. Ademais, decisões construídas com 

base em laudos inadequados têm sido altamente desastrosas para o sistema 

reparatório dos acidentes de trabalho, além de desencadearem outros problemas de 

proporções incalculáveis em prejuízo das vítimas dos acidentes laborais. Demonstra-

se por meio da presente pesquisa que a responsabilidade civil do empregador por 

acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, consubstanciada no dever de reparar 

os danos causados às vítimas pode ser um instrumento jurídico capaz de coibir o 

grande número de acidentalidade no Brasil ou pelo menos diminuí-lo. Tendo em 

vista que o Brasil, desde a década de 1970 - quando recebeu o título de “campeão 

mundial em acidentes de trabalho”- ainda permanece como um dos países com 

maior índice de infortúnios do planeta, é necessário desenvolver, ou no mínimo 

aprimorar os mecanismos jurídicos utilizados para prevenir a incidência de 

infortúnios decorrentes do trabalho. O Direito deve se preocupar em encontrar 

soluções capazes de incentivarem a cultura da prevenção no meio ambiente laboral 

e melhorar o nível de saúde e segurança dos trabalhadores. Além da vida, que é, 

indubitavelmente, o bem mais precioso do ser humano, deve-se pensar em uma 

perspectiva econômica na qual a despesa relacionada aos acidentes de trabalho no 

Brasil gira em torno de vinte bilhões de reais anuais, de acordo com estudos 

analisados nesta pesquisa. São gastos suportados pelo Estado, empresas e pelos 

próprios trabalhadores. As consequências da infortunística no Brasil representam, 

portanto, um entrave ao desenvolvimento econômico do país, demandando, assim, a 

necessidade de estudo e análise da regulamentação legal que rege a matéria, 

especialmente quanto à reparação dos danos materiais decorrentes, que é o objeto 

da presente pesquisa. 
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ABSTRACT 

 

Quantification of material damage due to accident and emergency medicine in Brazil, 

on the way that it is structured, allows the judge to make a decision starting from 

inappropriate technical investigation, substantiated, most times, on SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), a list with private purpose, which 

parameters are not based on specific and scientific data. Decisions built on 

inappropriate report can be highly disastrous to the reparative system and trigger 

other issues of extraordinary proportions to victims of work accidents. The present 

research shows that employer’s civil obligation over work accidents and occupational 

diseases, united on the duty to indemnify, can be an instrument of law, used to cover 

the big number of accidents in Brazil. Seen that Brazil, since 70’s decade, when 

received the title of “world champion of work accidents”, still remains as one of the 

countries with higher level of mishaps on the planet, it is necessary to develop, or, at 

least, improve, legal ways to prevent work accidents. The law should worry about 

finding solutions capable of encourage the culture of prevention on work environment 

and increase employees’ level of health and safety. Besides life, that is, undoubtedly, 

the most precious asset of a human being, we should think of an economical 

perspective, where work accidents’ cost represents an expense of R$20 billions 

every year, according to studies. It is spent by the State, companies and its own 

employees. The consequences of accident and emergency medicine in Brazil 

represent, therefore, an obstacle to the country’s economical development, 

demanding study and analysis of the regulation, especially about material damage 

repair.  

 

Key-words: Quantification. Material Damage. Work Accidents. Occupational 

Diseases.Preventions.EconomicalDevelopment. WorkEnvironment. Employer’s Civil 

Obligation. Laboral Inability. 
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RIASSUNTO 

 

La liquidazione econômica del danno patrimoniale derivante degli infortuni sul lavoro 

e lema lattie professional di Brasile come strutturata consente al giudice di costruire 

la sua decisione sulla base di competenze tecniche inadeguate, spesso basate sui 

sistemi tabellari di scopi privati, i cui parametri non sono basati su dati specifici e 

scientifici. Inoltre, le decisioni prese sulla base di relazioni inadeguate sono state 

altamente disastrose per il sistema riparativo, oltre a innescare altri problemi di 

proporzioni incalcolabili a scapito delle vittime di incidenti sul lavoro. È dimostrato 

mediante la presente ricerca che la responsabilità civile del datore di lavoro per gli 

infortuni e le malattie professionali, consustanziati nel dovere di riparare i danni 

arrecati alle vittime, può essere uno strumento giuridico capace di arginare il gran 

numero di accidenti in Brasile o almeno diminuirlo. Considerando che il Brasile, dagli 

anni '70 - quando è stato insignito del titolo di "campione mondiale di incidenti sul 

lavoro" - rimane ancora tra i primi posti della classifica fino ad oggi, è necessario 

sviluppare, o almeno migliorare, il meccanismi legali utilizzati per prevenire 

l'incidenza di disgrazie legate al lavoro. Il Diritto, dunque,deve preoccuparsi di trovare 

soluzioni in grado di incoraggiare una cultura della prevenzione sul posto di lavoro e 

migliorare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori. Oltre alla vita, che è 

indubbiamente il bene più prezioso dell'essere umano, bisogna pensare a una 

prospettiva economica in cui la spesa relativa agli incidenti sul lavoro in Brasile è di 

circa venti miliardi di reais all'anno secondo gli studi analizzati. Sono spese sostenute 

dallo Stato, dalle società e dagli stessi lavoratori. Le conseguenze dell'inospettività in 

Brasile rappresentano, quindi, un ostacolo allo sviluppo economico del paese, 

richiedendo lo studio e l'analisi della normativa legale che disciplina la questione, in 

particolare per quanto riguarda la riparazione dei danni materiali che ne derivano. 

 

Parole chiave: Quantificazione. Materiale dannoso. Infortuni sul lavoro. Malattie 

professional Infortunistica. Prevenzione. Sviluppo econômico. Ambiente di lavoro. 

Responsabilità civile del datore di lavoro. Incapacità lavorativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com apresente pesquisa científica busca-se investigar a quantificação 

dos danos materiais decorrentes dos acidentes do trabalho e dasdoenças 

ocupacionais, inserindo-se no contexto do instituto da responsabilidade civil do 

empregador. 

Este trabalho cuida de delimitar o tema dos danos acidentários aos 

danos patrimoniais, abordando especificamente a questão da sua quantificação, ou 

seja, do percentual aferido em relação à perda ou redução da capacidade laboral 

(definitiva ou temporária) para fins de pensionamento. 

O problema indagado consiste em determinar um parâmetro científico que 

sirva como base na quantificação do dano material (pensionamento), uma vez que o 

percentual aferido influencia o valor da indenização e a exata medida da reparação 

do dano ocasionado à vítima de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. 

O primeiro capítulo apresenta o contexto que envolve a infortunística do 

trabalho no Brasil. Nele se aborda, primeiramente, o papel do Direito diante dessa 

problemática. Depois, demonstra-se a relação entre o desenvolvimento econômico 

e a saúde e segurança no trabalho, analisando-se também os dados estatísticos 

de acidentes e doenças ocupacionais ocorridos nos últimos anos no país, bem 

como suas consequências. Foi feita, ainda, uma reflexão acerca do princípio da 

prevenção como garantia constitucional da sadia qualidade de vida. 

O segundo capítulo apresenta uma análise acerca do instituto da 

responsabilidade civil do empregador envolvendo a infortunística do trabalho. 

Destaca-se o papel do instrumento jurídico da responsabilidade civil como 

mecanismo de prevenção, na medida em que as despesas com as consequências 

dos acidentes de trabalho podem levaras empresas a adotarem medidas para 

melhorar os níveis de saúde e segurança no meio ambiente laboral.  

Traça-se, com isso, o panorama dos objetivos gerais a serem 

investigados, quais sejam: 

a) Qual o papel do direito diante das transformações da mão de obra, 

sobretudo dos riscos ambientais (e da transformação do meio ambiente laboral 

introduzida pela nova ordem tecnológica e científica)? 
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b) Apenas o aspecto normativo é suficiente para reverter o quadro de 

elevado número de acidentes de trabalho em nosso país? 

c) Por que a aplicação da legislação pertinente ao tema não tem sido 

capaz de prevenir a incidência dos infortúnios? 

d) Por que as punições aplicadas às empresas não têm sido capazes de 

solucionar até agora a questão da infortunística no Brasil? 

e) Quais instrumentos jurídicos podem melhorar o nível da saúde e da 

segurança no trabalho? 

No terceiro capítulo a pesquisa busca construir um estudo sobre o 

instituto da responsabilidade civil, especificamente no que concerne aos acidentes 

de trabalho e às doenças ocupacionais, pois este representa o pilar do Direito, 

capaz de responder às indagações anteriores. Essa parte da pesquisa explica seu 

embasamento no instituto da obrigação e aborda os outros dispositivos legais 

pertinentes ao tema. Paralelamente, apresenta conceitos básicos de acidente de 

trabalho e de doenças ocupacionais. Aborda-se neste capítulo, por fim, os 

pressupostos caracterizadores do instituto da responsabilidade civil. 

O quarto e último capítulo possui uma missão propositiva, no sentido de 

destacar os problemas da quantificação dos danos materiais decorrentes da 

infortunística do trabalho. Nessa parte, a pesquisa procura refletir sobre a maneira 

comovem sendo conduzida a questão da quantificação dos danos patrimoniais na 

Justiça do Trabalho, no que tange ao pressionamento. Aborda-se neste capítulo, 

ainda, outro problema, o qual vem permitindo que o Poder Judiciário Trabalhista 

construa suas decisões, muitas vezes, a partir de perícias técnicas inadequadas, 

fundamentadas na tabela da SUSEP, que foi desenvolvida para fins de pagamento 

de seguros privados, cujos parâmetros não estão fundados em dados científicos. Em 

seguida, propõe-se neste capítulo o desenvolvimento de tabelas próprias, de 

maneira a se promover a correta quantificação dos danos patrimoniais decorrentes 

da infortunística. Ao final deste capítulo conclui-se que decisões construídas com 

base em laudos inadequados podem ser altamente desastrosas para o sistema 

reparatório, desencadeando outros problemas de proporções incalculáveis, diante 

dos prejuízos causados às vítimas, que não são devidamente indenizadas. Por 

derradeiro, busca-se responder aos questionamentos levantados ao longo da 

pesquisa, com base no princípio da prevenção e da correta reparação dos danos. 
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O presente estudo possui caráter cognitivo-expositivo, tendo por objeto 

promover uma contextualização do estado da arte referente à reparação da 

infortunística no Brasil. Busca-se esclarecer premissas básicas para se fornecer 

elementos que contribuam para incentivar a cultura da prevenção dos riscos 

ambientais do trabalho e, quando ocorrem os infortúnios, que sejam as vítimas 

adequada e justamente reparadas pelos danos a elas causados. 
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1. CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS SOBRE OS ACIDENTES DO 

TRABALHO 

  

1.1. O PAPEL DO DIREITO DO TRABALHO DIANTE DOS RISCOS AMBIENTAIS 

LABORAIS E DA TRANSFORMAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LABORAL 

 

O meio ambiente laboral, a saúde do trabalhador e seus aspectos mais 

relevantes têm chamado a atenção no mundo do trabalho desde os tempos idos da 

Revolução Industrial, quando o número de acidentes aumentou vertiginosamente por 

conta das significativas transformações nos meios de produção.  

O avanço tecnológico e as novas realidades introduzidas pela 

globalização1 influenciaram o modo de produção e, por conseguinte, transformaram 

o meio ambiente de trabalho, afetando sobremaneira a vida e a saúde dos 

trabalhadores2.  

                                                           
1
 No conceito de Maurício Godinho Delgado, Globalização ou globalismo corresponde à fase do 

sistema capitalista, despontada no último quartel do século XX, que se caracteriza por uma 
vinculação especialmente estreita entre os diversos subsistemas nacionais, regionais ou 
comunitários, de modo a criar como parâmetro relevante para o mercado a noção de globo 
terrestre e não mais, exclusivamente, nação ou região. A globalização traduz-se não somente 
como fase do capitalismo, mas, também, como processo, na medida em que tende a afetar, hoje, 
de maneira direta ou indireta, as realidades econômicas (e, ainda, sociais, políticas e culturais) nos 
diversos segmentos da terra. Fase e processo que demarcam significativamente o presente 
período vivido pelo sistema econômico-social gestado nos séculos XVII e XVIII na Europa 
ocidental, atingindo, de um modo ou de outro, as diversas sociedades e economias nacional ou 
regionalmente estruturadas ao longo do mundo. Contudo, é preciso que fique claro que o nível 
(isto é, a intensidade) e o tipo (isto é, a qualidade) de integração econômico-social de certo país 
ao quadro do sistema capitalista pode aprofundar ou restringir tais reflexos do processo 
globalizante. E o nível e o tipo de inserção desse país no conjunto do processo podem determinar 
sua aptidão de dele receber maiores ou menores vantagens ou restrições. Para mais detalhes 
consultar DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma 
da destruição e os caminhos de reconstrução. São Paulo: LTr, 2006. p. 12. Acerca do mesmo 
tema, Bauman (1999) diz que a “globalização” está na ordem do dia; uma palavra da moda se 
transforma rapidamente em um lema, uma encantação mágica, uma senha capaz de abrir as 
portas de todos os mistérios presentes e futuros. Para alguns, “globalização” é o que devemos 
fazer se quisermos ser felizes; para outros, é a causa da nossa infelicidade. Para todos, porém, 
“globalização” é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível; é também um 
processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma maneira. Estamos todos sendo 
“globalizados” – e isso significa basicamente o mesmo para todos. Para maior aprofundamento 
acerca do assunto, consultar BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. 
Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p 7. 

2
 A respeito acrescenta Guilherme Purvin de Figueiredo (2000) que “da mesma forma, a automação e 

a informatização não contribuíram eficazmente para a saúde e para a qualidade de vida do 
trabalhador”, que “o trabalho mecanizado trouxe ao trabalhador uma escravidão exaustiva, 
entorpecedora, desumana – ainda mais exaustiva por ter causado aumento da velocidade do 
trabalho, controle dos operadores de máquina (em vez do produto) e isolamento dos trabalhadores 
uns dos outros”. FIGUEIREDO, Guilherme Purvin de. Direito ambiental e a saúde dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2000. p. 28, apud Raimundo Simão de Melo. Direito ambiental do 
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A tecnologia e a acirrada automação, inseridas pelo atual modelo de 

produção capitalista 3  - no intuito de aumentar a produtividade e obter maior 

lucratividade -, a princípio se revelam como fatores de “evolução”4, ao passo que 

introduzem benefícios às indústrias e à sociedade, de maneira geral, por meio da 

criação de produtos que propiciam maior qualidade de vida e comodidade aos seres 

humanos. Entretanto, por trás desse “avanço” tecnológico e da reestruturação dos 

modelos de produção se escondem novos fatores de risco no meio ambiente de 

trabalho, cujos efeitos são maléficos à saúde e integridade física dos trabalhadores.  

A maquinaria perigosa do ambiente fabril vem sendo substituída por 

novos elementos abertos e mais amplos, de ordem tecnológica, organizacional, 

ergonômica, física, química, biológica, psicossocial e até mesmo nanotecnológica 

(por exemplo, um material que é seguro em um tamanho normal pode entrar na pele 

sob a forma de uma nanopartícula ou pode virar um aerossol e entrar pelas vias 

respiratórias do trabalhador)5 etc.  

                                                                                                                                                                                     
trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano 
estético, indenização pela perda de uma chance, prescrição. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 68. 

3
 Quanto ao modelo de produção capitalista é oportuno se valer dos ensinamentos de Jorge Luiz 

Souto Maior quando diz que “Esse sistema econômico tem como fundamento de sua própria 
existência a acumulação de um capital que permite a seu possuidor, o capitalista, utilizar a força de 
trabalho livre, dita “assalariada” para incremento de uma atividade que lhe permita adicionar mais 
capital (obter lucro), exatamente pela utilização do trabalho alheio. O capitalismo, portanto, 
desenvolve-se com a formação de um mercado de trabalho livre, no qual pessoas desprovidas de 
capital, são conduzidas a vender sua força de trabalho como forma de alcançar a sua sobrevivência 
e de tentar, de alguma forma, acumular um certo capital que lhe permita consumir, alimentando, de 
certo modo, a própria lógica capitalista. Está dentro da lógica capitalista, aliás, criar necessidades 
para impulsionar o consumo, que alimenta o modelo produtivo. O lucro é obtido com a exploração do 
trabalho, ou seja, o valor pago pelo trabalho prestado nunca é exatamente a quantia que o trabalho 
representa na produção final de todos os bens produzidos. Mesmo sem aprofundar esta questão, é 
muito fácil perceber que enquanto se mantiver em vigor a lógica capitalista, haverá, naturalmente, 
acumulação de capital e, consequentemente, sua utilização, na área produtiva, com vistas ao seu 
acréscimo, tendo como pressuposto básico a exploração do trabalho alheio, livre e assalariado. Esta 
venda da força de trabalho no mercado produtivo, para um capitalista que extrai do trabalho prestado 
a fórmula da reprodução de seu capital com vistas à sobrevivência e à aquisição de valor monetário 
necessário ao consumo, foi o alvo principal da incidência das normas jurídicas, criadas, na Europa, 
desde o final do século XIX, com difusão no século XX para outras regiões do mundo, 
transformando-se mais tarde naquilo que hoje concebemos como direito do trabalho. A relação de 
trabalho, formada com essas características foi identificada como relação de emprego. “Assim, 
enquanto se mantiver o sistema capitalista haverá relação de emprego”. MAIOR, Jorge Luiz Souto; 
FELIPPE, KenarikBoujikian (Coords.). Direitos humanos: essência do direito do trabalho. São 
Paulo: LTr, 2007. p. 22-23. Em relação às “metamorfoses do mundo do trabalho”, consultar 
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?:ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo 
do trabalho. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2015. 

4
 Conceito de Evolução, s. f. Desenvolvimento; progresso; movimento regular; transformação. 

BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: FTD, 2007. p.336. 
5
 PINTO, Alexandre Custódio; VIEIRA, Antônio Gracias. Nanotecnologia: o transporte para um 

novo universo. São Paulo: Fundacentro, 2008. p. 10. Para aprofundamento sobre o tema é 
possível acessar esse material e também: VIEIRA FILHO, Antônio Gracias. Nanotecnologia: um 
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Ricardo Antunes, valendo-se das ideias de Schaff, autor que, conforme 

explica, “num ensaio prospectivo, e sem preocupação da demonstração empírica, 

procura indicar algumas tendências em curso, decorrentes da evolução 

tecnológica”, ressaltando que “projeções do empresariado japonês apontam como 

objetivo ‘eliminar completamente o trabalho manual da indústria japonesa até o 

final do século’ [...]”6. 

Dessa maneira, as novas modalidades de risco ensejam condições de 

trabalho cada vez mais precárias e danosas aos trabalhadores. Essa é a outra face 

do novo mundo do trabalho.  

No tocante às mudanças na mão de obra introduzidas pela globalização, 

convém transcrever as reflexões de Raimundo Simão de Melo: 

 

Verifica-se, no limiar do terceiro milênio, o advento da globalização. Somos 
atores ou personagens num palco de transformações históricas radicais no 
caráter de mão de obra, notadamente a industrial, decorrente da automação 
e da informatização. Conjuga-se a essa nova realidade um crescente 
desemprego, decorrente do dumping social, ao qual se alia um sentimento 
generalizado de impotência da sociedade civil – uma cidadania cansada – 
diante das possibilidades que, eventualmente, poderia a democracia política 
oferecer em termos de criação e apresentação de novas opções e novos 
modelos sociais

7
. 

 

Posição igualmente assumida é que “o trabalho pode conter 

desdobramentos variados que ocasionam sofrimento aos seres humanos” 8 , 

afirmaChristopheDejours. Nesse sentido, o mesmo autor constata que “o trabalho, 

                                                                                                                                                                                     
universo em construção / argumento e roteiro. São Paulo: Fundacentro, 2013, ambos elaborados 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e FUNDACENTRO. Disponíveis em: 

 <http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/projetos/nanotecnologia/publicacoes>. Acesso em: 12 
jan. 2018. 

6
 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?:ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2015. p. 63. 
7
 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 

responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda 
de uma chance, prescrição. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 67. 

8
 “[...] O marceneiro expõe-se às inalações de pó de serragem, correndo riscos de pneumopatias, 

ao barulho das máquinas que levam à surdez; o piloto de caça corre o risco de acidentes; o 
comediante de humilhação pelo público; o veterinário pode ser constrangido a matar; a enfermeira 
a construir uma doença letal; o delegado sindical aos efeitos deletérios do sofrimento dos 
trabalhadores; a acompanhante de pessoas portadoras de necessidades especiais a uma 
organização do trabalho pouco edificante; o psicólogo a constrangimentos antideontológicos; o 
policial a espetáculos de horror; as prostitutas à violência de seus clientes; pessoas pertencentes 
as minorias ao racismo; os pecuaristas e demais criadores às condições infames infligidas aos 
animais criados para o abate [...]”.DEJOURS, Christophe. Trabalho e emancipação. Tradução de 
FranckSoudant. Brasília: Paralelo 15,2012. p.59-60. 
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às vezes, implica enfrentar constrangimentos deletérios à saúde física e mental” do 

trabalhador9. 

Conclui-se, portanto, que são duas faces da mesma moeda: por um 

lado, a evolução tecnológica industrial beneficia a sociedade, desenvolvendo bens 

de consumo cada vez mais modernos. Lado outro, essa evolução enseja a 

problemática dos danos à saúde dos trabalhadores, consubstanciando um meio 

ambiente de trabalho perverso. O elevado número de acidentes de trabalho e de 

doenças ocupacionais, o qual será analisado em um tópico apartado, corrobora 

essa afirmação. 

Esses problemas nos levam a questionar qual o papel do Direito do 

Trabalho diante das transformações da mão de obra, sobretudo dos riscos 

ambientais e da transformação do meio ambiente laboral, introduzidos pela nova 

ordem tecnológica e científica. 

A análise dessa questão deve, inicialmente, levar em conta que esse 

ramo do Direito atua em favor da Justiça Social10.  

É importante ressaltar também que a finalidade do Direito do Trabalho é 

“tutelar e promover a dignidade humana daqueles que dependem da alienação da 

sua força de trabalho”11.Nessa linha, Cleber Lucio de Almeida acentua que: 

 

desde uma perspectiva utilitarista, por exemplo, a ideia de dignidade – ou 
de vida digna – está relacionada a um conjunto de condições que 
viabilizam a manutenção da integridade física e psíquica da pessoa e, 
em consequência, buscam minimizar as situações de mal-estar, dano 
ou opressão; desde outra perspectiva, construtivista, a ideia de dignidade 
está mais relacionada à autonomia e ao livre desenvolvimento da 
personalidade, algo mais próximo ao que chamamos de desenvolvimento 
humano [...]. Essas perspectivas, na realidade, não são reciprocamente 
excludentes, tampouco entre si contraditórias [...]. Da maior ou menor 
garantia de igual dignidade dependem [...] não apenas a preservação da 
integridade físicae psíquica da pessoa, mas as próprias possibilidades de 

                                                           
9
 DEJOURS, Christophe. Trabalho e emancipação.Tradução de Franck Soudant. Brasília: Paralelo 

15,2012. p.59. 
10

 “É a perspectiva inversa que preside o atual processo de globalização: o objetivo de justiça social 
foi substituído pelo da livre circulação de capitais e de mercadorias, e a hierarquia de meios e fins 
foi derrubada. [...] Em lugar de indexar a economia às necessidades dos homens e a finança às 
necessidades da economia, indexa-se a economia às exigências da finança, e tratam-se os 
homens como ‘capital humano’ a serviço da economia”. SUPIOT, Alain. O espírito de Filadélfia: a 
justiça social diante do mercado total. Tradução de Tânia do Valle Tschiedel. Porto Alegre: Sulina, 
2014. p. 105. 

11
 ALMEIDA, Cleber Lucio de; ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. Direito do Trabalho e 

Constituição: A constitucionalização do Direito do Trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2017. p. 24. 
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exercício de liberdades pessoais e, por isso, a qualidade democrática de um 
determinado Estado

12
.(grifo nosso). 

 

Nesse desiderato, é oportuno citar trecho do artigo de Raimundo Simão 

de Melo e Bruna Santos, onde fazem uma análise à contraposição entre os 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 

trabalho frente à livre iniciativa e à propriedade privada. De acordo com os autores: 

 

Para algumas vozes desavisadas o direito ambiental do trabalho, baseado 
nos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do 
trabalho, do direito à saúde e à própria vida, a princípio pode encontrar 
como elemento limitador da sua efetivação outros direitos 
constitucionalmente garantidos, como a livre iniciativa e o uso da 
propriedade privada. Mas esta perspectiva, vislumbrada apenas a 
princípio, é retrógrada e contrária aos mandamentos da nossa 
Constituição Federal, a qual nos arts. 1º e 170 estabeleceu como 
fundamentos da República Federativa do Brasil, a ordem econômica, a 
dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. 
A livre iniciativa é o eixo movedor da ordem econômica e deve estar a 
serviço da valorização do trabalho humano, e não o contrário, uma vez 
que o ser humano é a principal razão de ser em qualquer sociedade, até 
mesmo nas capitalistas

13
.  

 

Assim, o Direito do Trabalho deve ser analisado em conformidade com o 

sistema constitucional e seus pilares fundamentais, especificamente os princípios da 

centralidade da pessoa humana, da sua dignidade, da valorização do trabalho e do 

emprego seguro, do bem-estar individual e social, da igualdade em sentido material 

e da subordinação da propriedade privada à sua função socioambiental14. 

O Direito do Trabalho é o ramo do Direito que representa o importante 

papel de resguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos 

trabalhadores, os quais constituem direitos fundamentais que não podem ser 

ceifados pelos infortúnios. Por isso, não é admissível que estejam expostos aos 

                                                           
12

 SCHWARZ, Rodrigo Garcia. Los derechos sociales como derechos humanos fundamentales: su 
imprescindibilidade y sus garantias. México: Miguel Ángel Porrúa, 2011, apud Cleber Lucio de 
Almeida; Wânia Guimarães Rabêllo de Almeida. Direito do Trabalho e Constituição: A 
constitucionalização do Direito do Trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2017. p. 25. 

13
 MELO, Raimundo Simão de; SANTOS, Bruna. Direito ao meio ambiente do trabalho 

equilibrado como direito fundamental diante do primado da livre iniciativa, Brasília, 2017. 
Artigo elaborado para a pesquisa de mestrado da UDF. 

14
 Nesse contexto não é possível oferecer uma reconstrução detalhada sobre os princípios 

humanísticos e sociais da Constituição da República Federativa do Brasil. Para uma análise 
exaustiva, consultar DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A Matriz da 
Constituição de 1988. In: A reforma trabalhista no Brasil: com comentários à lei 13.467/2017. 
São Paulo: LTr, 2017. p. 21-38. Para mais detida análise, verificar DELGADO, Mauricio Godinho; 
DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos fundamentais: dignidade da 
pessoa humana, justiça social e direito do trabalho. 3.ed. São Paulo: LTr, 2015. 
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riscos ambientais laborais, devendo ser desenvolvida a tutela e a aplicação das 

normas pertinentes ao tema. 

Apesar de existir no ordenamento jurídico brasileiro uma gama de normas 

no sentido de resguardarem o meio ambiente laboral e a saúde dos trabalhadores, 

essas não têm sido suficientes para reverter o quadro da acidentalidade em nosso 

país. 

O problema é que, da maneira que a legislação pertinente vem sendo 

aplicada, é mais benéfico ao infrator reparar o dano do que prevenir a incidência dos 

infortúnios. Por isso é necessário que sedes envolva mecanismos que impeçam que 

“indenizar” seja mais vantajoso que “prevenir”. As punições às empresas não têm 

servido para solucionar a questão da infortunística no Brasil porque os valores das 

indenizações são, na sua maioria, brandos, se comparados aos montantes 

estipulados pelo Poder Judiciário nos países desenvolvidos. Em países da Europa 

Central ou Estados Unidos, por exemplo, as condenações relativas aos acidentes de 

trabalho são muito mais expressivas e pesadas, podendo, inclusive, levar ao 

encerramento da atividade da empresa infratora15. Essa é uma característica dos 

países desenvolvidos, para a qual o Brasil ainda não se advertiu.  

A respeito dos instrumentos jurídicos utilizados por conveniência 

econômica da segurança do trabalho, Giuseppe Ludovico, Professor da 

Universidade de Milão, discorre que: 

 

São dois os instrumentos jurídicos geralmente utilizados para obter esse 
resultado. Por um lado, uma lei mais rigorosa que envolve os 

                                                           
15

 Há dois anos, os pais do braçal B. D., valadarense de 22 anos que morreu em março de 2004 ao 
cair de uma estrutura armada para a reforma de uma ponte em Nova Iorque, receberam 
indenização de U$ 800 mil, cerca de R$ 1,8 milhões. Hoje a família mora no Espírito Santo onde 
mantém negócios. “Eles eram de uma família muito pobre e os pais dependiam basicamente dos 
dólares que ‘B’ e seu irmão, que na época também morava nos EUA, enviavam todos os meses 
para o Brasil”, comentou Ailton, que também trabalhou na ação do caso do brasileiro contra a 
empresa que fazia a reforma da ponte. Segundo ele, o valadarense despencou de uma altura de 5 
metros e caiu nas águas geladas do rio Hudson no inverno americano. No início do ano, o 
escritório de advogados Kohler&Isaacs localizado em Nova Iorque, ganhou uma causa em favor 
de um valadarense que se acidentou enquanto fazia a manutenção de uma ponte no Estado de 
Nova Iorque. O caso foi encerrado tendo o valadarense recebido uma indenização superior a U$ 8 
milhões de dólares. Por motivo de segurança o escritório não divulgou o nome do rapaz, 
informando apenas que sua família vive na zona rural de Valadares, e que ele já tem passagem 
marcada de volta para o Brasil para dar sequência ao tratamento médico. Indenizações por 
acidentes nos Estados Unidos melhoram a vida de familiares no Brasil. Brazilian Voice. A voz 
brasileira nos EUA, 06 mai. 2009. Disponível em: 
<http://www.brazilianvoice.com/bv_noticias/8846-indenizacoes-por-acidentes-nos-estados-unidos-
melhoram-a-vida-de-familiares-no-brasil.html>. Acesso em: 22 de janeiro de 2018. 
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representantes dos trabalhadores na gestão da segurança, e que obriga a 
entidade patronal à programação de segurança e a uma avaliação periódica 
e continua dos riscos para a saúde dos trabalhadores. Mas o instrumento 
mais eficaz é certamente o econômico. Na experiência italiana o sistema de 
cálculo das contribuições do seguro contra acidentes no trabalho e doenças 
profissionais tem sido um instrumento formidável

16
. 

 

Atualmente, na Europa, grandes tragédias no meio ambiente de trabalho 

não ocorrem mais “não só porque as condições atuais de segurança do trabalho 

impostas pela legislação europeia não permitem, mas também porque tais 

condições de segurança tornaram economicamente inconvenientes as atividades 

mais arriscadas [...]”17. 

No Brasil, a leniência da legislação, aliada a um quadro deficitário da 

fiscalização (o déficit de auditores fiscais atualmente está na ordem de 30% de 

acordo com dados colhidos no Congresso da Advocacia Geral da União - AGU) 

torna o meio ambiente de trabalho propício para a incidência de infortúnios18.  

Assim, para aumentar o nível de segurança do meio ambiente de 

trabalho, o Direito do Trabalho e seus instrumentos devem avançar com a 

observância de três dimensões: legislativa, econômica e humanista. Essa última, 

do ponto de vista ontológico do ser, do indivíduo, talvez seja a menos observada. 

Contudo, é a mais importante, pois, como adverte o Professor Cleber Lúcio, da 

Pontifícia Universidade Católica –PUC Minas, valendo-se dos ensinamentos de 

Hugo Sinzheimer, “é a missão especial do Direito do Trabalho. Sua função consiste 

em evitar que o homem seja tratado igual às coisas. Quem quiser compreender o 

espírito do Direito do Trabalho deve dominar essa ideia fundamental nas múltiplas 

disposições que contém”19. 

Ainda, na construção dos pilares para responder qual o papel do Direito 

do Trabalho diante das transformações da mão de obra, levaremos em consideração 

as funções específicas e distintivas do Direito do Trabalho, que segundo Maurício 

Godinho Delgadosão, essencialmente, três: 

                                                           
16
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a) Buscar a melhoria das condições de pactuação e gestão do trabalho na 
vida econômica e social; b) garantir uma evolução econômica do tipo 
progressista no plano do capitalismo; c) assegurar uma influência 
civilizatória e democrática no contexto da sociedade civil e da sociedade 
política

20
. 

 

É também do Professor Maurício Godinho a explicação sobre a função do 

Direito do Trabalho no capitalismo e na democracia: 

 

O Direito do Trabalho, desde seu nascimento, cumpriu e têm cumprido 
funções específicas de grande relevo na vida econômica, social e cultural 
da humanidade, realizando, pela primeira vez na História, o contraponto do 
imaginário de trabalhadores aos antes irreprimíveis imperativos do moinho 
manejado pelas forças econômicas

21
. 

 

Portanto, as normas que protegem o meio ambiente do trabalho, bem 

como as que garantem a percepção de uma indenização cujos créditos reparem o 

dano em toda a sua dimensão e extensividade devem incentivar a prevenção, de 

maneira a resguardar a vida e a integridade física dos trabalhadores, desenvolver a 

economia do país, assegurar a justiça social e a adequada distribuição de renda.  

A respeito do objetivo da justiça social, Alain Supiot assim se pronuncia: 

 

Medir o desempenho econômico do ponto de vista dos objetivos de justiça 
social é uma ideia simples e de bom senso. Mas sua introdução pela 
Declaração de Filadélfia não era menos revolucionária. Intitulada 
Declaração relativa aos fins e objetivos da OIT, ela considera o Direito não 
só como o sistema de regras que não se deve transgredir, mas também 
como um conjunto de fins a atingir. O ‘fim principal de qualquer política 
nacional e internacional’ é a realização do direito de todos os seres 
humanos ‘de perseguir seu progresso material e seu desenvolvimento 
espiritual na liberdade e na dignidade, na segurança econômica e com 
chances iguais’ (D.F., art. II, a)

22
. 

 

Maurício Godinho Delgado ensina que: 

 

O Direito do Trabalho também realiza um importante papel de política 
pública de distribuição de renda no mundo da economia e da sociedade 
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capitalista, diminuindo, em alguma medida, as tendências concentradoras 
de renda e de poder que são características do capitalismo

23
. 

 

A presente pesquisa científica pauta-se justamente na visão humanista e 

progressista defendida pela doutrina contemporânea, que, conforme se observa, 

adota a perspectiva da centralidade do ser humano, da dignidade da pessoa 

humana, da melhoria das condições socioeconômicas dos trabalhadores, devendo 

sempre ser assegurado o patamar civilizatório mínimo24. Essa perspectiva é crucial 

para que se possa trilhar um caminho que resulte na preservação do meio ambiente 

de trabalho, da vida, da higidez física e psíquica dos trabalhadores e, por 

conseguinte, na maior produtividade do nosso país. Trabalhador acidentado e 

doente produz pouco e sem qualidade. Quer dizer, o próprio capitalismo também 

perde com os acidentes de trabalho e muitas vezes não percebe essa realidade. 

 

1.2. A RELAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO E A SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

O meio ambiente de trabalho saudável e equilibrado está intimamente 

relacionado com o desenvolvimento econômico de cada país. Estudos apontam que 

quanto maior o nível de desenvolvimento do país, menor o índice de acidentes do 

trabalho. É que nos países desenvolvidos, a exemplo daqueles que compõem a União 

Europeia, a legislação pertinente à saúde e segurança do trabalho evoluiu no sentido 

de tornar inviável o desenvolvimento as atividades que representam maiores riscos à 

saúde dos trabalhadores, como, por exemplo, na metalurgia, siderurgia e mineração. 

Em uma breve visita à sede da Fiat, em Torino/Itália, é possível perceber 

que as atividades ali desenvolvidas na atualidade estão preponderantemente 

relacionadas ao campo da administração, gestão, computação, engenharia, 

matemática, marketing, criação, design e projetos. Ou seja, são atividades 
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eminentemente intelectuais, que não demandam demasiado esforço físico, elevação 

de peso, movimentos repetitivos ou posturas antiergonômicas. Logo, os riscos de 

acidentes de trabalho são mínimos, se comparados ao ambiente fabril25.  

Nessa perspectiva, os países desenvolvidos transferem as atividades de 

maior risco para os países subdesenvolvidos, como é o caso da fábrica italiana de 

automóveis de Torino, que hoje desenvolve as atividades metalúrgicas na Polônia e 

no Brasil (municípios de Betim, Minas Gerais e Goiana, Pernambuco)26.  

A situação da acidentalidade no Brasil atualmente corresponde à fase 

vivenciada pela Itália há cerca de 30 anos. Nesse país, o quadro de acidentes e 

doenças ocupacionais foi desolador no passado. Os investimentos em saúde e 

segurança do trabalho mudaram a realidade italiana, como em outros países 

europeus. A mudança de postura propiciou à indústria maiores ganhos, ao 

contrário do que se imagina. A esse respeito, discorre o Professor Ludovico, da 

Universidade de Milão: 

 

A evolução do direito do trabalho e previdenciário tem características que 
algumas vezes são comuns em diferentes países. Isso, em particular, em 
matéria de saúde e segurança do trabalho e de sistema de aposentadoria. 
Nesta perspectiva, a comparação entre a Itália e Brasil pode ser 
particularmente interessante dos muitos pontos de vista. Com respeito à 
saúde e segurança no trabalho a evolução da legislação europeia e italiana 
permitiu reduzir significativamente o número de acidentes e mortes no 
trabalho através de algumas medidas que tornaram economicamente 
rentáveis os investimentos em matéria de saúde e segurança no trabalho. 
Estes resultados demonstram ainda que a segurança no trabalho pode ser 
um importante fator de desenvolvimento econômico para o país inteiro. 
Igualmente interessante para o Brasil é a evolução do sistema da 
aposentadoria italiana especialmente em razão do baixo impacto que as 
muitas reformas têm produzido por causa da falta de uma visão de longo 
prazo

27
.  
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Assim, quanto mais forte a proteção da saúde do trabalhador, tanto do 

ponto de vista jurídico, quanto no aspecto de investimentos na área de segurança do 

trabalho, melhor será o desenvolvimento econômico de um país. 

No Brasil, entretanto, ainda prepondera a retrógrada falácia de que 

investir em segurança no meio ambiente de trabalho representa gastos e custos 

para as empresas. Essa cultura faz com que os níveis de acidentes e doenças 

ocupacionais permaneçam alarmantes. Quanto a essa questão o Professor 

Raimundo Simão de Melo observa que: 

 

A cultura patronal no sentido de que investir em prevenção de acidentes e 
doenças do trabalho custa caro está equivocada, pois num primeiro 
momento isso até pode parecer verdadeiro. Porém, no decorrer do tempo, 
os resultados da diminuição dos eventos acidentários demonstram o lucro 
obtido com a diminuição de gastos com benefícios, horas não trabalhadas, 
ganho de produtividade e pagamento de adicionais de insalubridade, 
periculosidade, penosidade e indenizações coletivas (por danos materiais 
e morais) e individuais (por danos materiais, morais, estéticos e pela perda 
de uma chance). Ainda existem as multas administrativas e aquelas 
fixadas em Termos de Ajustamento de Conduta perante o Ministério 
Público do Trabalho, as cominadas nas sentenças da Justiça do Trabalho 
e as condenações por dano moral coletivo. Conclusão inarredável: 
prevenir ricos nos ambientes de trabalho dá lucro!

28
 

 

Estatísticas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) demonstram 

que são registrados, em média, 700 mil acidentes de trabalho ao ano no Brasil, 

razão pela qual ocupa ele atualmente o 4º lugar no ranking mundial, perdendo 

apenas para países como China, Índia e Indonésia, que são, por sua vez, muito 

populosos29. Diversos são os impactos decorrentes dos acidentes de trabalho. Sobre 

as estatísticas e a posição do Brasil no cenário mundial, Melo expõe: 
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Conforme dados oficiais ocorrem mais de 700 mil acidentes de trabalho por 
ano no Brasil, muitas mortes e inúmeros trabalhadores são mutilados e 
ficam incapacitados total ou parcial, provisória ou permanentemente para o 
trabalho até para os atos mais simples da vida humana. O gasto da 
Previdência Social atinge mais de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil, além dos gastos a cargo das empresas com horas perdidas de 
trabalho, indenizações por danos material, moral, estético e pela perda de 
uma chance, das ações regressivas da Previdência Social contra as 
empresas que agem com culpa e das indenizações coletivas buscadas nas 
ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho e pelos 
Sindicatos

30
. 

 

No mesmo sentido, Cláudio Brandão aponta: 

 

Ainda, segundo a OIT, com base em estudos realizados pelo World 
Economic Forum e pelo Lausanne Institute of Management IMD, os países 
mais competitivos são aqueles mais seguros do ponto de vista da 
ocorrência de acidentes e de doenças do trabalho. No que se refere aos 
custos, estudos existem, tanto no Brasil quanto no exterior, que apontam 
para a igualdade entre os que decorrem dos acidentes leves (que não 
geram lesão) e os que permanecem a cargo do INSS, em face de serem 
aqueles em número muito maior que estes. Além disso, o empregado, 
vítima de acidente e que se aposenta precocemente, afeta indiretamente 
toda a população, sobretudo se se tratar de mão de obra qualificada, em 
virtude de tornar-se mais cara sua substituição. Ou seja, reduz-se a 
capacidade produtiva do país e são aumentados os gastos com treinamento 
da população economicamente ativa

31
. 

 

Ao se fazer uma análise histórica sobre a questão da infortunística no 

âmbito laboral é possível observar que desde a década de 70, quando obteve o 

título de campeão mundial de acidentes de trabalho, o Brasil permanece entre os 

primeiros lugares no ranking global. 

Após a alteração do Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) houve certa redução no número de acidentes, mas a realidade brasileira ainda 

é preocupante. Em 1977, significativas modificações ocorridas naCLT ajudaram na 
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queda dos números da acidentalidade. Nessa esteira, o Capítulo V da CLT inseriu 

disposições progressivas na proteção do meio ambiente laboral e da saúde dos 

trabalhadores. O Professor Raimundo Simão de Melo, em sua obra destaca os 

referidos dispositivos que, segundo o doutrinador, “se, efetivamente cumpridos, 

representarão grande avanço na prevenção do meio ambiente de trabalho”32. 

 

Dentre tais dispositivos, destacam-se, pela sua importância, o art. 156, que 
trata da competência das Delegacias Regionais do Trabalho sobre 
orientação, fiscalização, adoção de medidas de proteção ao meio ambiente 
do trabalho e aplicação de penalidades no caso de descumprimento das 
normas atinentes.  
 
O art. 157, por seu turno, determina às empresas a obrigação de cumprir e 
fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, fornecendo 
equipamentos necessários e orientando os trabalhadores.  
Também é importante o artigo 158, que obriga os empregados a cumprirem 
as normas ambientais laborais, seguindo as orientações da empresa, sob 
pena de incorrer em ato faltoso punível proporcionalmente a sua gravidade.  
 
O artigo 160 estabelece a obrigatoriedade da inspeção prévia nos 
estabelecimentos, antes do seu funcionamento, como a mais importante 
forma de prevenção dos agravos à saúde do trabalhador, embora, na 
prática, seja pouco comprido.  
 
O artigo cento 161 assegura ao Delegado Regional do Trabalho, ante a 
existência de risco grave e iminente para o trabalhador, interditar 
estabelecimento, setor de serviço, marque noite paramento ou embargar 
obra, o que representa um dos mais efetivos e ágeis instrumentos de 
prevenção do meio ambiente e de eliminação de riscos de pouquíssima 
aplicação, vem sendo utilizado com certa frequência pelos órgãos do 
Ministério do Trabalho e emprego como forma de preservação da saúde do 
trabalhador.  
 
O artigo 184 da CLT dispõe sobre a necessidade de as máquinas e 
equipamentos que ofereçam perigo para os trabalhadores conterem 
dispositivos de proteção, impondo a responsabilidade solidária pelo 
cumprimento dessa obrigação ao fabricante, ao importador, ao vendedor, ao 
locador e ao usuário.  
 
O artigo 200 delega ao Ministério do Trabalho a elaboração de normas 
gerais e específicas sobre segurança, medicina e higiene do trabalho, cujo 
resultado é a Portaria n. 3.214/77, com várias NR’s (Normas 
Regulamentadoras), de uso diário nos ambientes de trabalho. 
 
Também merece destaque o artigo 201, que fixar os valores das multas a 
serem aplicadas pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e 
emprego, pelas infrações as normas de segurança e medicina do trabalho. 
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O artigo 168 estabelece: ‘será obrigatório exame médico, por conta do 
empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções 
complementares a serem expedidos pelo Ministério do Trabalho’ [...]

33
. 

 

No plano internacional, o mesmo autor destaca que: 

 

Existem várias convenções da Organização Internacional do Trabalho – 
OIT, promulgadas pelo Brasil. São elas: 12 (Sobre indenização por 
acidente do trabalho, ratificada em 1957); 16 (Sobre o exame médico das 
crianças no trabalho marítimo, ratificada em 1936); 19 (Sobre a igualdade 
de tratamento nos acidentes do trabalho, ratificada em 1957); 42 (sobre 
doenças profissionais, ratificada em 1936); 45 (Sobre trabalho subterrâneo 
de mulheres, ratificada em 1938); 81 (Sobre a inspeção do trabalho 
ratificada em 1989); 113 (Sobre o exame médico dos pescadores, 
ratificado em 1965);115 (Proteção contra radiações ionizantes, ratificada 
em 1967), 136 (Proteção contra riscos de intoxicação pelo benzeno, 
ratificada em 1990); 139 (Prevenção e controle de riscos profissionais 
causados pelas substâncias ou agentes cancerígenos, ratificada em 
1991); 148 (Proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais 
devidos a contra contar mineração contaminação do ar ao ruído e as 
vibrações no local de trabalho, radicado em 1983); 152 (Segurança e 
higiene dos trabalhos portuários ratificada em 1991); 155 (Segurança e 
saúde do trabalhador e do meio ambiente do trabalho em geral em todas 
as áreas de atividade econômica ratificado em 1993); 159 (Reabilitação 
profissional emprego de pessoas deficientes ratificada em 1991); 161 
(Estabelece diretrizes para orientar os serviços de saúde e segurança do 
trabalho, ratificado em 1991); 162 (Utilização do Asbesto como segurança, 
ratificada em 1991):, 164 (Sobre proteção da saúde e assistência médica 
os trabalhadores marítimos, ratificado em 1998): 167 (Sobre saúde e 
segurança na construção ratificada em 2007); 170 (Sobre produtos 
químicos ratificada em 1998); e 176 (Sobre segurança e saúde nas minas, 
ratificado em 2007)

34
. 

 

 Ressalta-se que o arcabouço jurídico normativo (tanto o já mencionado, 

quanto outros que serão analisados ao longo da presente pesquisa científica), faz do 

Brasil um dos países do mundo mais avançados na proteção legal da saúde do 

trabalhador, como também destaca Melo: 

 

O Brasil, em termos de legislação ambiental, é um dos países mais 
avançados do mundo, o que ocorre também no aspecto do meio ambiente 
do trabalho. Com relação a este, como será visto a seguir, o arcabouço 
consta da Constituição Federal de 1988, que inovou bastante a respeito de 
várias constituições estaduais que seguiram a mesma linha, da Lei de 
política nacional de meio ambiente (Lei número 6.938/81), da Consolidação 
das Leis do Trabalho CLT (Capítulo V, que trata da segurança, higiene e 
medicina do trabalho, totalmente alterada em 1977 pela Lei número 6.514), 
da Portaria n. 3.214/78, com várias Normas Regulamentadoras, das 
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convenções coletivas de trabalho, de sentenças normativas proferidas pela 
Justiça do Trabalho nos Dissídios Coletivos de Trabalho e Convenções da 
OIT. Para completar o arcabouço legal têm-se ainda o Código Penal e leis 
esparsas cuidando da parte criminal e dos crimes ambientais, como será 
visto oportunamente

35
. 

 

Mas é forçoso reconhecer que ainda existe um caminho a ser percorrido 

para sermos considerados avançados no cenário mundial, a exemplo da questão da 

exploração, utilização e comercialização do amianto crisotila, que recentemente foi 

julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).  

Enquanto essa substância tóxica, considerada cancerígena e causadora 

de diversas patologias já havia sido banida em setenta e cinco países do mundo, 

inclusive, há cerca de trinta anos na Itália, no Brasil a discussão só veio à tona em 

2017, quando no mês de novembro daquele ano, em virtude de um projeto 

estratégico do Ministério Público do Trabalho, foi proibido o uso no país pelo STF, 

por sete votos a dois. A pretensão da inconstitucionalidade submetida ao julgamento 

daquela Corte buscava a “declaração de invalidade jurídico-constitucional do art. 2º 

da Lei nº 9.055, de 01/06/1995 – que permitia a exploração, utilização industrial e a 

comercialização do amianto crisotila (asbesto branco)”36. 

A relação entre o desenvolvimento econômico37 e a saúde e segurança 

do trabalho permite compreender porque, apesar de ter um arcabouço normativo 

evoluído no que concerne à legislação ambiental, isso ocorre no Brasil. Nesse 

sentido, o Professor Ludovico sustenta que: 

 

Em países economicamente mais desenvolvidos, as atividades mais 
perigosas são proibidas excluídas do mercado e são confiados aos países 
menos desenvolvidos que nesse modo realizam as atividades com valores 
mais baixos e com custos sociais mais altos. Por conseguinte, a maioria dos 
países desenvolvidos concentra a produção das atividades de maior valor 
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 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de 
uma chance, prescrição. 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 35. 

36
 Para aprofundamento sobre o tema vale a pena proceder à leitura do voto do Senhor Ministro 

Celso de Mello na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.066, bem como da notícia, em 
TRIGUEIRO, André. Por que o uso do amianto ainda é permitido no Brasil? Folha de São Paulo. 
São Paulo, 20 ago. 2017.Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/andre-
trigueiro/2017/08/1911065-por-que-o-uso-do-amianto-ainda-e-permitido-no-brasil.shtml>. Acesso 
em: 26/01/2018. 

37
 O desenvolvimento econômico é entendido como um aumento de riqueza per capta (...). 

Representa geralmente uma passagem da atividade de baixo valor econômico à atividade de 
maior valor econômico. Estas atividades geralmente são mais seguras e menos perigosas, 
segundo o Professor Ludovico (LUDOVICO, Giuseppe. Seguridade Social: Itália e Brasil. Palestra 
da Escola da Advocacia Geral da União, São Paulo, 4 ago. 2016, p. 6.) 
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econômico e de menor custo social aumentando o seu desenvolvimento 
econômico. Para entender essa dinâmica pode ser útil examinar 
brevemente o caso da União Europeia e da China. Partimos da Europa. 
Quando, no fim dos anos 70, os países europeus abandonaram as 
atividades mais perigosas atividades de mineração, metalurgia, química, o 
número de lesões e mortes no trabalho diminuiu drasticamente. Essas 
atividades não desapareceram, mas simplesmente foram confiadas a outros 
países mais pobres. A transição das atividades mais perigosas e com 
menor valor para as atividades menos perigosas e no modelo de produção 
mais tecnológico permite não somente aumentar a riqueza, mas ao mesmo 
tempo diminuir o número de acidentes no trabalho. Não é por acaso que 
uma das primeiras diretivas do quadro em matéria social adotadas pela 
comunidade econômica europeia foi a diretiva número 391 de 12 de junho 
de 1989, que exigia a adoção por todos os países membros de elevados 
níveis de segurança do trabalho. Objetivo econômico desta diretiva é óbvio: 
por um lado, evitar a concorrência desleal entre países membros através da 
redução da segurança do trabalho, por outro lado, exigir a superação ou a 
redução pelos estados membros das atividades mais perigosas em favor de 
um modelo de produção mais seguro e ao mesmo tempo, de maior valor 
Econômico. A mesma evolução está ocorrendo na China, que, nos últimos 
30 anos, representou o modelo de produção de baixa qualidade e baixas 
condições de segurança. O exemplo da Foxconn é emblemático. É a 
empresa que monta o iPad para Apple. Às margens do lucro da Apple são 
as mais altas do mundo. O valor mais elevado não está na produção, mas 
no projeto. Por cada modelo de iPhone, a Apple ganha de $250 a $319 
dólares, enquanto a Foxconn fica com somente de $8 até $15 dólares. Isso 
significa que as empresas chinesas realizam as atividades mais perigosas 
(a cada ano na Foxconn são registrados numerosos suicídios e mortes por 
causa das condições de trabalho). Mas nos últimos anos, a China começou 
a aumentar os seus níveis de segurança no trabalho. Em 31 de agosto de 
2014 o comitê permanente do Congresso Nacional do povo chinês 
introduziu na lei sobre a segurança da produção de 2002 algumas emendas 
que aumentam a gravidade das sanções em caso de não cumprimento da 
legislação em matéria de segurança e saúde

38
. 

 

De fato, os países europeus (e países desenvolvidos, de modo geral) 

transferem as atividades que representam maior risco para os países periféricos, 

removendo, assim, os seus efeitos e consequências. De tal maneira, as despesas 

são suportadas pelos Estados mais pobres, que no intuito de abrir mais postos de 

trabalho, recebem determinada atividade econômica, a exemplo da metalurgia, 

mineração e siderurgia. A fiscalização e a legislação atinentes à responsabilidade 

civil do empregador são tão rigorosas nos países de economia central, que torna 

inviável a prática de determinadas atividades prejudiciais à saúde dos 

trabalhadores39.  
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 LUDOVICO, Giuseppe. Seguridade Social: Itália e Brasil. Palestra da Escola da Advocacia Geral 
da União, São Paulo, 4 ago. 2016, p. 6. 
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 Esta situação gera um acirramento das desigualdades sociais e maior polarização do planeta no 

sentido de que as nações ricas, prosperam cada vez mais e as periféricas ficam cada vez mais 
fragilizadas. É essa também uma consequência da globalização, como vimos no tópico anterior.  
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Assim, quando dizemos que o Brasil é um dos países mais avançados 

do mundo em termos de legislação ambiental, devemos refletir se esses 

instrumentos jurídicos são realmente eficazes para garantir um meio ambiente de 

trabalho seguro, livre de acidentes e doenças. A resposta é negativa, como 

mostram os números acidentários. 

É importante salientar que a CLT, recepcionada pela Constituição Federal 

de 1988, quando sofreu as mencionadas alterações no Capítulo V – que tratam 

sobre segurança e medicina ocupacional, em 1977 – avançou no caminho da 

prevenção. Da década de 70 até os tempos hodiernos o Brasil passou de primeiro 

para quarto país no ranking mundial em número de acidentes do trabalho, perdendo, 

atualmente, somente para países como China, Índia e Indonésia. De acordo com 

dados do Anuário Estatístico da Previdência Social, ocorreu um total de 612,6 mil 

acidentes em 2015, dentre os quais 2.500 foram ocorrência de morte. Essa 

mudança, porém, está longe do paradigma ideal40. Acerca da política de redução 

dos acidentes trabalho, Sebastião Geraldo de Oliveira observa: 

 

Desde que o Brasil obteve o lamentável título de campeão mundial de 
acidentes de trabalho na década de 70 do século passado, diversas 
alterações legislativas e punições mais severas foram adotadas e muitos 
esforços estão ocorrendo para melhorar a segurança e qualidade de vida 
nos locais de trabalho. Apesar do relativo progresso obtido, é imperioso 
registrar que estamos longe da situação considerada aceitável, 
especialmente quando comparamos dados brasileiros com estatísticas 
internacionais

41
. 

 

Cabe ressaltar que, segundo dados da OIT42, os acidentes de trabalho 

geram uma perda de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial gastos para custear 

suas consequências. Os custos são para as empresas, trabalhadores, seus 

familiares, previdência social e toda a sociedade. Essa é uma conta paga por toda a 

coletividade. Vejamos o que diz Ludovico: 
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 BRASIL é 4º lugar no mundo em acidentes de trabalho. Esquerda online, São Paulo, 6 abr. 2017. 
Disponível em: <http://esquerdaonline.com.br/2017/04/06/brasil-e-4o-lugar-no-mundo-em-
acidentes-de-trabalho/>. Acesso em 08 ago. 2017. 
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 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente de trabalho ou doença 

ocupacional. São Paulo: LTr, 2011. p.31-32. 
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 Dados dessa Organização apontam para a ocorrência de dois milhões de morte anuais 
provocadas por acidentes e doenças do trabalho, responsáveis pela redução em 4% do Produto 
Interno Bruto (BRANDÃO, Cláudio. Acidente de trabalho e responsabilidade civil do 
empregador. 4. ed. São Paulo: LTr, 2015. p 36). 
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Quando falamos de acidentes no trabalho, pensamos geralmente nos 
custos da indenização, da assistência médica e dos benefícios sociais. Mas 
estes custos são apenas uma parte dos efeitos dos acidentes. Os custos de 
segurança podem ser classificados em custos visíveis, ocultos e 
incalculáveis. Os custos visíveis são para a sociedade: a assistência 
sanitária, as indenizações de seguro e a perda econômica para a família do 
trabalhador acidentado. Para a empresa são: as sanções, a integração ao 
salário, os danos aos meios de produção, a interrupção da produção, a 
perda de produtividade na volta do trabalhador. Os custos ocultos são, para 
a sociedade, a assistência familiar e para a empresa: a redução da 
produtividade causada pelo acidente, os inquéritos/relatórios, os custos 
judiciais, as relações com autoridades de fiscalização, a busca de novo 
pessoal, a perda de experiência profissional, a requalificação, o custo da 
nova formação dos trabalhadores, a perda de habilidades/eficiência e as 
questões legais. Os custos incalculáveis são todos aqueles que refletem na 
sociedade: a perda da pessoa ou da sua capacidade, da riqueza futura 
produzida e consumida, de gerações futuras da pessoa morta. Alguns 
estudos quantificam os custos em cerca de 4% do Produto Interno Bruto. É 
claro que a segurança no trabalho não é apenas uma questão jurídica e 
social ligada aos direitos fundamentais da pessoa. Essa visão, certamente 
correta, deve ser completada por uma análise mais ampla do ponto de vista 
econômico. Os investimentos em segurança são também um instrumento 
de desenvolvimento econômico para o país

43
. 

 

Ao se fazer uma análise da estimativa de gastos da previdência social, 

desde 2012 até hoje, com os benefícios decorrentes dos acidentes e doença 

ocupacionais, é possível observar que se despendeu R$1,00 a cada 7minutos. No 

período 2012-2016 foram gastos R$20.622.012.007 com benefícios acidentários 

(auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente - 

sequelas)44. Esses valores refletem apenas parte dos impactos econômicos que a 

infortunística do trabalho cria para o país. 

Logo, o elevado número de acidentes e doenças decorrentes do trabalho 

representa um gravíssimo problema para o desenvolvimento econômico do país, 

merecendo uma atenção especial das políticas públicas, que além de fiscalizar e 

prevenir acidentes no meio ambiente de trabalho deve criar mecanismos mais 

rigorosos nas sanções decorrentes do descumprimento da legislação por parte do 

empregador (incluindo nessa política a efetiva punição ao infrator no âmbito penal, 

administrativo e cível). 
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 OBSERVATÓRIO Digital de Saúde e Segurança no Trabalho – Smartlab de Trabalho Decente 

MPT - OIT. 2017.Disponível em:<https://observatoriosst.mpt.mp.br/>. Acesso em 27 jan. 2018. 
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1.3. ACIDENTES DE TRABALHO EM NÚMEROS 

 

O Ministério Público do Trabalho (MPT), em conjunto com o Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) e a OIT desenvolveu o Observatório Digital de 

Saúde e Segurança do Trabalho, que extrai dados de diferentes fontes. São elas: 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Ministério do Trabalho, Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Sistema Único de Benefícios da 

Previdência Social (SUB), IBGE, Sistema de Indicadores Municipais de Trabalho 

Decente, OIT, IPEADATA, IPEA 45 . Vale lembrar que apenas os trabalhadores 

celetistas formais, ou seja, aqueles com registro em carteira de trabalho entram nas 

estatísticas46. Existe, portanto, uma “epidemia oculta” de acidentes do trabalho47. 

No referido portal destaca-se o elevado número de acidentes ocorridos no 

período entre 2012 e 2016, perfazendo-se uma média de 610.000 acidentes totais 

por ano. O estudo feito pelo MPT demonstra que desde 2012 até hoje foram 

registrados 4.015.371 acidentes. Esse número diz respeito aos acidentes 

notificados, ou seja, aqueles que geraram o documento denominado Comunicação 

de Acidentes de Trabalho (CAT’s). O estudo realizado demonstra também “os 

gastos coma previdência social e os dias perdidos de trabalho, com forte impacto 

negativo sobre o orçamento público, a atividade produtiva, e o desenvolvimento 

humano”48.  
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 Este Observatório Digital foi criado pela equipe do SMARTLAB de Trabalho Decente (uma 
iniciativa de cooperação internacional entre o Ministério Público do Trabalho e a Organização 
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 A questão do trabalho informal e a rotatividade são um dos maiores problemas que assolam o 

mercado de trabalho brasileiro e a sua economia dinamizada, todavia, não é intenção da 
presente pesquisa se aprofundar sobre o tema. De acordo com Roberta Dantas de Mello “o 
período de 2003 a 2010 caracterizou-se por um comportamento inédito nas duas últimas 
décadas da história do Brasil: a expansão do emprego (“formal e regulado”) sem passar por 
maior precarização dos direitos trabalhistas, o que resultou no aumento da taxa de formalidade 
da força de trabalho brasileira”. Ocorre que com as políticas adotadas pelo governo Temer, o 
país retrocedeu nesse ponto novamente. Para aprofundamento acerca do tema da 
informalidade, consultar: MELLO, Roberta Dantas de. Relação de emprego e direito do 
trabalho: papel histórico, crise e renascimento. São Paulo: LTr, 2015. p. 233.  
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É importante destacar que os dados estatísticos de 2015 sofreram uma 

redução artificial, pois naquele ano ocorreu a greve dos peritos da previdência 

social, não sendo possível coletar o número real de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho. 

O observatório faz parte de uma política de “sensibilização e 

conscientização sobre a intensidade e alcance dos acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho no Brasil”49, problema que afeta importante parcela da 

população economicamente ativa do país, que segundo dados do IBGE de 2017 

estão em torno de 128 milhões de pessoas. 

O estudo desenvolvido pelo observatório faz uma média dos acidentes 

ocorridos nos 4 últimos anos (2012 a 2016). Por meio dos “acidentômetros” revela 

um cenário em que ocorreram 2.800 mortes por ano. Ou seja, foram 8 trabalhadores 

mortos por dia ou 1 trabalhador a cada três horas. De 2012, até o presente 

momento, ocorreram 15.098 mortes em acidentes de trabalho. Nesses números 

estão incluídos os acidentes de trajeto, que representam 40% dos óbitos. 

No mesmo período foram apurados 544.308 acidentes com corte, 

laceração, ferida contusa, punctura (o que representa 21% dos acidentes); 450.861 

acidentes por fratura (o que representa 17,49% dos acidentes); 408.912 acidentes 

por contusão (o que representa 17,49% dos acidentes) e 29.389 acidentes por 

amputação ou e nucleação (o que representa 17,49% dos acidentes). 

Ao acessar o site do observatório é possível fazer a pesquisa de acordo 

com os seguintes critérios: Estado; ano de comunicação do acidente; parte do corpo 

atingida; agente causador; natureza da lesão; tipo de acidente registrado; tipo do 

local de acidente. Por exemplo: em Minas Gerais, no período entre 2012 e 2016 

foram registradas 26 doenças decorrentes do trabalho por esforço repetitivo cuja 

parte do corpo atingida foi o braço (entre punho e ombro). Dessas, foram notificadas 

3 mortes, sendo uma a cada 552 dias, 8 horas, 0 minutos, 0 segundos. 

Além disso, tendo em vista a metodologia usada pelo MPT é possível 

identificar o número de acidentes por “geolocalização”, por municípios onde 

ocorreram as comunicações de acidentes de trabalho.  
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Para entendermos os dados acerca dos acidentes de trabalho, na 

presente pesquisa foram analisados os números de Afastamentos Previdenciários 

Acidentários (Auxílios-doença por acidente de trabalho – Código B91) e de 

Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT). A partir dessa divisão é possível 

verificar os números de “Afastamentos Previdenciários Acidentários” e de 

“Comunicações de Acidentes de Trabalho” por diversas categorias. São elas: “10 

lesões mais frequentes”; “10 setores Econômicos com mais comunicações”; 

“Afastamentos por ano”; “Despesa com Afastamento Iniciados em Cada Ano”; 

“Acidentes de Trabalho com Mortes”. Cada uma dessas categorias pode ser 

analisada por Estado da Federação e por municípios. É possível também, observar 

os números levando-se em conta o perfil etário e de sexo, as partes do corpo mais 

frequentemente atingidas etc. 

Apesar de haver no site, dados precisos e muito importantes, os 

números apresentados não levam em consideração o número total de empregos 

formais por setor da economia. Ou seja, os dados de acidentes de trabalho em 

cada Estado, por exemplo, são apresentados de forma absoluta, sem serem 

relacionados com o número de empregos formais. Assim, não é possível visualizar, 

de plano, qual região do Brasil causa mais acidentes de trabalho por número de 

empregados formalizados.  

Portanto, tendo em vista a importância de se trabalhar com taxas, para 

que seja possível uma comparação lógica do número de acidentes de trabalho 

entre os Estados, serão apresentados, nessa dissertação, os dados de acidentes 

de trabalho (afastamentos previdenciários e comunicações de acidentes de 

trabalho), por número de empregos formais registrados e contabilizados pela 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Ao final desse tópico, serão 

apresentadas as conclusões sobre: quais os setores da economia que mais 

causaram acidentes de trabalho no Brasil; quais os setores da economia que 

mais causam acidentes de trabalho em cada Estado da Federação; em qual 

Estado há maior taxa de afastamentos previdenciários e de comunicação de 

acidentes de trabalho.  
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1.3.1. Análise dos números quanto aos afastamentos previdenciários 

acidentários (auxílios-doença por acidente de trabalho – código B91) 

entre os anos de 2012 e 2016 nos principais estados 

 

Em relação ao número de afastamentos, São Paulo ocupou a primeira 

posição entre os Estados da Federação, com 373.175 auxílios-doença por acidente 

do trabalho registrados entre os anos de 2012 e 2016. Minas Gerais apareceu 

como o segundo estado com mais afastamentos, registrando 145.977 auxílios-

doença por acidente do trabalho (B91) no período. Os estados da região sul 

completam a lista dos estados com mais afastamentos. Rio Grande do Sul ocupou 

a terceira posição, apresentando 127.941 registros, seguido de Santa Catarina, 

com 115.483 registros e Paraná, com 91.094 registros. O gráfico 1mostra os 

números de auxílios-doença por acidente de trabalho registrado nos 27 Estados da 

Federação entre os anos de 2012 e 2016.  

 

Gráfico 1 - Quantidade de afastamentos por Estado 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Apesar da importância da apresentação dos dados em valores absolutos 

(Gráfico 1), para uma análise comparativa entre os estados, torna-se 

imprescindível equalizá-los. Para isso, foram apresentadas na pesquisa do 

observatório taxas, considerando o número de afastamentos por empregos formais 

(Gráfico 2). Santa Catarina foi o Estado que apresentou a maior taxa de 
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afastamentos por empregos formais dentre todos os Estados da Federação, com, 

aproximadamente, 6,9 afastamentos previdenciários a cada 100 empregos formais. 

Rio Grande do Sul ocupou a segunda posição, apresentando 5,7 afastamentos a 

cada 100 empregos formais. Mato Grosso e Rondônia apareceram em terceira e 

quarta posições, respectivamente, com 5,1 afastamentos a cada 100 empregos 

formais. Minas Gerais e São Paulo ocuparam sétima e nona posições, 

respectivamente, com 4,1 e 3,6 afastamentos a cada 100 empregos formais.  

 

Gráfico 2 - Percentual de Afastamentos por empregos formais por Estado 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Passando à análise dos setores econômicos que mais causaram 

afastamentos previdenciários por acidente de trabalho, ocupam os primeiros 

lugares, nesta ordem: construção de edifícios (responsável por 3,85% dos 

afastamentos); administração pública em geral (responsável por 3,78% dos 

afastamentos); transporte rodoviário de carga (responsável por 3,69% dos 

afastamentos); comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios - hipermercados e supermercados (responsável por 3,26% 

dos afastamentos) e atividades de atendimento hospitalar (responsável por 2,55% 

dos afastamentos). 

O observatório não apresentou os dados das atividades que 

representam maior risco aos trabalhadores, como metalurgia, siderurgia, 

mineração e lavoura (agronegócio). 

 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

Percentual de Afastamentos por Empregos formais por Estado 



42 

 

Gráfico 3 - Afastamento por setor econômico 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Importante também apresentar os dez setores econômicos que mais 

causaram afastamentos previdenciários por acidente de trabalho e quais os Estados 

em que ocorreram. A “construção de edifícios” se apresentou como primeira causa de 

afastamentos por acidente de trabalho nos seguintes estados: Acre, Amapá, Distrito 

Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima, Sergipe e 

Tocantins. A “administração pública em geral”, por sua vez, mostrou-se como principal 

causa de afastamentos nos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. O 

“transporte rodoviário de carga” foi a primeira causa de afastamento nos Estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Por fim, os “bancos múltiplos, com 

carteira comercial” foram as principais causas no Estado do Rio de Janeiro.  

A “construção de edifícios” e o “comércio varejista de mercadorias em 

geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e 

supermercados” apareceram entre os cinco setores econômicos que mais 

provocaram afastamentos previdenciários por acidente de trabalho, em todos os 

cinco estados que apresentaram as maiores taxas de afastamentos (Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul). “Administração 

Pública em geral”, no entanto, só aparece em dois (Santa Catarina e Rondônia) 

desses cinco estados. Provavelmente, o que contribuiu para que esse último setor 

ocupasse o segundo lugar da lista (Gráfico 3) foi o fato de ele apresentar números 

expressivos de afastamento nos estados de São Paulo e Minas Gerais (os primeiros 
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da lista em números totais de afastamentos). O “transporte rodoviário de carga”, por 

sua vez, ocupa a primeira posição nos dois primeiros estados em taxas de 

afastamento (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e segunda e terceira posições, 

respectivamente, nos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Por fim, as 

“atividades de atendimento hospitalar” se apresentaram entre as cinco atividades 

que mais causaram afastamentos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul. Os gráficos a seguir mostram essa relação entre estados, que mais 

registraram afastamentos previdenciários por acidente de trabalho e principais 

setores econômicos responsáveis por esses afastamentos. 

 

Gráfico 4 - Setores Econômicos com mais afastamentos - São Paulo 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Gráfico 5 - Setores Econômicos com mais afastamentos - Minas Gerais 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 
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Gráfico 6 - Setores Econômicos com mais afastamentos - Santa Catarina 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Gráfico 7 - Setores Econômicos com mais afastamentos - Rio Grande do Sul 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Gráfico 8 - Setores Econômicos com mais afastamentos - Mato Grosso 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 
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Gráfico 9 - Setores Econômicos com mais afastamentos - Rondônia 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Gráfico 10 - Setores Econômicos com mais afastamentos - Mato Grosso do Sul 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

1.3.2. Análise dos números quanto às comunicações de acidentes de trabalho 

(CAT) 

 

Em relação ao número de CAT’s, São Paulo ocupou a primeira posição 

entre os Estados da Federação, com 963.264 comunicações registradas entre os 

anos de 2012 e 2016. Minas Gerais apareceu como o segundo estado, registrando 

262.126 comunicações de acidentes de trabalho no período. Rio de Janeiro, por 

sua vez, ocupou a terceira posição, com 207.150 comunicações. Rio Grande do 

Sul e Paraná ocuparam, respectivamente, a quarta e a quinta posição, registrando 

202.955 e 196.456 comunicações de acidentes de trabalho no período. O gráfico 

11mostra os números de Comunicações de Acidentes de Trabalho registrados nos 

27 Estados da Federação entre os anos de 2012 e 2016. 
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Gráfico 11 - CAT por Estado 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

O Estado que apresentou maior taxa de Comunicações de Acidentes 

de Trabalho no período, por emprego formal, foi Santa Catarina (registrando 

aproximadamente 12,1 comunicações de acidentes de trabalho a cada 100 

empregos formais). São Paulo ocupou a segunda posição, com registro de 9,33 

comunicações de acidentes de trabalho a cada 100 empregos formais. Rio 

Grande do Sul apareceu em terceira posição, com aproximadamente 9,17 

comunicações de acidentes de trabalho a cada 100 empregos formais. Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais ocuparam,respectivamente, 

as quarta, quinta, sexta e sétima posições, com 9,06; 8,87; 8,53 e 7,37 

comunicações de acidentes de trabalho a cada 100 empregos formais. 

O Estado do Rio de Janeiro, que em números totais ocupou a terceira 

posição, em relação ao número de comunicações de acidentes de trabalho por 

emprego formal, ocupou somente a 20ª posição, com, aproximadamente, 3,98 

comunicações de acidentes de trabalho a cada 100 empregos formais. 
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Gráfico 12 - Percentual de CAT por empregos formais por Estado 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Analisando os setores econômicos que mais emitiram comunicações de 

acidentes de trabalho no Brasil (Gráfico 13), ocuparam os primeiros lugares, 

nesta ordem: atividades de atendimento hospitalar (responsável por 8,9 

comunicações de acidentes de trabalho a cada 100 emitidas); comércio varejista 

de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - 

hipermercados e supermercados (responsável por 3,39 comunicações de 

acidentes de trabalho a cada 100 emitidas); administração pública em geral 

(responsável por 3,01 comunicações de acidentes de trabalho a cada 100 

emitidas); construção de edifícios (responsável por 2,89 comunicações de 

acidentes de trabalho a cada 100 emitidas) e transporte rodoviário de carga 

(responsável por 2,52 comunicações de acidentes de trabalho a cada 100 

emitidas). 
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Gráfico 13 - CAT por Setor Econômico 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

As “atividades de atendimento hospitalar” foram as que mais causaram 

comunicações de acidentes de trabalho nos seguintes estados: Acre, Amapá, 

Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Roraima, São Paulo e Sergipe. Já a “construção de edifícios” foi a maior 

responsável pelas comunicações de acidentes de trabalho nos Estados do 

Maranhão e do Piauí.   

As “atividades de atendimento hospitalar” apareceram entre as cinco 

atividades que mais registraram comunicações de acidentes de trabalho nos sete 

estados que apresentam as maiores taxas de comunicações de acidentes de 

trabalho por emprego formal. Pode-se dizer que tal setor foi o maior responsável 

por colocar São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas 

Gerais entre os estados que mais registraram comunicações de acidentes de 

trabalho por emprego formal nos anos de 2012 a 2016. Em números gerais, o 

setor das “atividades de atendimento hospitalar” emitiu, entre os referidos anos, 

275.465 (duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco) 

comunicações de acidentes de trabalho, o que representa o dobro da quantidade 

de comunicações de acidentes de trabalho emitidas pela atividade econômica, 
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que ocupou o segundo lugar da lista, qual seja, o “comércio varejista de 

mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

hipermercados e supermercados”, que, por sua vez, emitiu 104.944 (cento e 

quatro mil novecentos e quarenta e quatro) comunicações de acidentes de 

trabalho no mesmo período.  

Esse segundo colocado só não apareceu como um dos cinco setores 

da economia que mais registraram comunicações de acidentes de trabalho nos 

Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como também apareceu nas 

primeiras colocações em todos os outros cinco Estados que apresentaram 

maiores taxas de comunicações de acidentes de trabalho. A “administração 

pública em geral” apresentou maior relevância somente nos Estados de São 

Paulo e Minas Gerais, não representando grandes números nos outros cinco 

estados. Já a “construção de edifícios” desponta como um dos cinco setores da 

economia que mais registraram comunicações de acidentes de trabalho nos 

Estados de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Por fim, o “transporte 

rodoviário de cargas” apresenta números expressivos, principalmente, nos 

Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. 

 

 

Gráfico 14 - Setores Econômicos com maior número de CAT - Santa Catarina 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 
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Gráfico 15 - Setores Econômicos com maior número de CAT - São Paulo 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Gráfico 16 - Setores Econômicos com maior número de CAT - Rio Grande do Sul 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Gráfico 17 - Setores Econômicos com maior número de CAT - Mato Grosso do Sul 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 
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Gráfico 18 - Setores Econômicos com maior número de CAT - Mato Grosso 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Gráfico 19 - Setores Econômicos com maior número de CAT - Paraná 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 

 

 

Gráfico 20 - Setores Econômicos com maior número de CAT - Minas Gerais 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2016) 
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A partir da análise de todos os gráficos e dados apresentados pelo 

observatório do Ministério Público do Trabalho é possível concluir que, em números 

gerais, São Paulo é o Estado que representa maior índice de afastamentos 

previdenciários por acidente de trabalho e comunicações de acidente de trabalho no 

país. Entretanto, calculando o número de afastamentos e de comunicações de 

acidentes de trabalho por emprego formal em cada estado, observa-se que o maior 

responsável por afastamentos e comunicações de acidentes de trabalho foi Santa 

Catarina. O setor da “construção de edifícios” foi o que mais causou afastamentos 

previdenciários no Brasil e também nos seguintes estados: Acre, Amapá, Distrito 

Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima, Sergipe e 

Tocantins, que, por sinal, representam a região mais carente do país. 

Nesse aspecto, nota-se que não aparece no gráfico nenhum Estado do 

Sudeste e do Sul (considerados mais ricos). Essa informação nos leva a crer que as 

políticas de prevenção são mais deficitárias nas localidades mais frágeis 

economicamente.  Tem-se pela pesquisa apresentada no site que não foi o setor da 

“construção de edifícios” o que mais contribuiu para os registros de comunicações 

de acidentes de trabalho no Brasil, mas sim, o setor das “atividades de atendimento 

hospitalar”, que se apresentou como o maior responsável nas Comunicações de 

Acidentes de Trabalho. 

Provavelmente esse dado não reflete a realidade e, mais uma vez, é 

possível observar que as maiores ocorrências foram nos Estados do Acre, Amapá, 

Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Roraima, São Paulo e Sergipe. 

É importante lembrar que a pesquisa não inclui os setores mais perversos 

da economia, que são aqueles em que acontecem os acidentes mais graves, a 

exemplo da metalurgia, siderurgia, mineração e corte de cana.  

Ressalta-se que esses dados estão longe de representar a realidade da 

infortunística no país, pois a subnotificação é um grande problema enfrentado pelos 

pesquisadores. A pesquisa demonstrou uma relativa desconexão entre o número de 

afastamentos e o de Comunicações de Acidentes de Trabalho. 

O déficit de reconhecimento das doenças ocasionadas pelo trabalho 

ocorre por duas razões principais: primeiramente porque o empregador não 
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reconhece aquela doença como de natureza laboral, pois isso gera para ele a 

responsabilidade civil e o dever de indenizar, além de outras despesas como multas 

administrativas; em segundo lugar porque muitos diagnósticos são tardios, 

ocorrendo anos após a exposição do trabalhador aos fatores de risco (exemplo do 

cortador de cana que, anos mais tarde desenvolve câncer no pulmão por exposição 

a agrotóxicos). 

 

1.4. O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 

SADIA QUALIDADE DE VIDA 

 

Para falar de prevenção como garantia constitucional, inicialmente faz-se 

necessário compreender o que é garantia e a sua distinção em relação aos direitos.  

Em uma análise etimológica, Paulo Bonavides explica que segundo 

Geleotti e Linãres Quintana, o termo garantia advém da derivação de garant, do 

alemão gewähren-gewähr-leistung, cujo significado é o de Sicherstellung, ou seja, 

de uma posição que afirma a segurança e põe cobro à incerteza e à fragilidade50. 

Bonavides entende que a garantia – meio de defesa – coloca-se, então, diante do 

direito, mas com este não deve se confundir51.  

É oportuno citar uma passagem de sua obra que contribui para aclarar a 

distinção entre garantia e direito: 

 

Dos publicistas brasileiros, Rui Barbosa, o mais severo em se insurgir contra 
a inadvertência dos juristas afeiçoados a não fazer distinção entre direito e 
garantia, partindo da definição de direito de Littré, o dicionário da Academia 
Francesa, para eleger uma posição com incidente com a dos autores já 
citados: “A confusão, que irrefletidamente se faz muitas vezes entre direitos 
e garantias, desvia-se sensivelmente do rigor científico, que deve presidir a 
interpretação dos textos, e adultera o sentido natural das palavras. Direito é 
faculdade reconhecida, natural, ou legal, de praticar ou não praticar certos 
atos. Garantia ou segurança de um direito é o requisito de legalidade, que 
eu defendi com contra a ameaça de certas classes de atentados de 
ocorrência mais ou menos fácil. O mais recente contraste talvez tocante a 
direitos e garantias, da lavra de um constitucionalista de língua portuguesa, 
é este de Jorge Miranda: clássica e bem atual é a contraposição dos direitos 
fundamentais, pela sua estrutura, pela sua natureza e sua função, em 
direitos propriamente dito os ou direitos e liberdades, por um lado, e 

                                                           
50

 LIÑARES QUINTANA, S. V. Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional. p. 336-337, apud 
Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional. 31. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2016. p 
537. 

51
 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 31. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2016. 

p. 538. 



54 

 

garantias, por outro lado. “Os direitos representam só por si certos bens, as 
garantias destinam-se a assegurar a fruição desses bens; os direitos são 
principais, as garantias são acessórias e, muitas delas, adjetivas (ainda que 
possam ser objeto de um regime constitucional substitutivo); os direitos 
permitem a realização das pessoas inserem-se direta imediatamente, por 
isso, nas respectivas esferas jurídicas, as garantias só nela se projetam 
pelo nexo que possuem com os direitos; na acepção jusracionalista inicial, 
os direitos declaram-se, as garantias estabelecem-se

52
. 

 

Essa citação deixa claro que ainda que a garantia não se efetive, o direito 

continua a existir.  

No âmbito dos acidentes e doenças do trabalho, o princípio da prevenção 

representa a garantia constitucional da sadia qualidade de vida. Indubitavelmente, a 

vida é o direito fundamental mais precioso do ser humano. E, no âmbito laboral, a 

sua proteção se dá por meio da prevenção contra os perigos que potencialmente 

podem levar aos acidentes ou potenciais fatores de risco que podem desencadear 

moléstias ocupacionais. Daí a importância conferida pela OIT à prevenção de 

acidentes e doenças no trabalho53.  

Augusto César Leite, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, afirma que: 

 

O direito fundamental a um meio ambiente de trabalho ecologicamente 
equilibrado remete à declaração de Estocolmo, de 1972, pois nela se 
estabeleceu, como princípio primeiro, que “o homem tem um direito 
fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida 
adequadas em um meio-ambiente de qualidade tal que lhe permita levar 
uma vida digna e gozar de bem estar, tendo a solene obrigação de 
proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e 
futuras”. Os direitos de liberdade e os direitos sociais se combinam, assim, 
com aqueles direitos, novos ou emergentes, que “apresentam uma 
funcionalidade distinta, consistente na garantia de seguridade e saúde de 
pessoas indiferenciadas [...] e da própria subsistência ou conservação dos 
demais seres vivos do planeta”

54
. 

 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1888 estabelece que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

                                                           
52

 Bonavides, Paulo. Curso de direito constitucional. 31. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 
539-540. 

53
 OIT - Organização Internacional do Trabalho - Escritório no Brasil. Segurança e Saúde no 

Trabalho. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/category/tema/seguran-e-sa-de-no-
trabalho>. Acesso em: 27 jan. 2018. 
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 CARVALHO, Augusto Cesar Leite de. Direito Fundamental ao Ambiente de Trabalho 

Ecologicamente Equilibrado. In: REIS, Daniela Muradas; MELLO, Roberta Dantas de; COURA, 
Solange Barbosa de Castro (Coords.). Trabalho e justiça social: um tributo a Maurício Godinho 
Delgado. São Paulo: LTr, 2013. p. 311-318. 
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dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Para 

assegurar a efetividade desse direito incumbe ao Poder Público (§ 1º) promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente (inc. VI), sendo que as condutas e atividades 

consideradas lesivas a ele sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de repara os 

danos causados. 

O aludido diploma legal, quando dispõe sobre o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, propicia a proteção de outros direitos, tais como a vida, 

a saúde e a integridade física de todos os seres humanos: 

 

no aspecto natural, por exemplo, a degradação do meio ambiente pode 
atingir direta ou indiretamente o ser humano, enquanto no meio ambiente do 
trabalho é o homem trabalhador atingido direta e imediatamente pelos 
danos ambientais, razão por que no âmbito trabalhista se deve levar à risca 
esse princípio fundamental [...]

55
. 

 

Ainda a esse respeito, outro importante dispositivo a ser analisado é o art. 

7º da Constituição Federal do Brasil, que, especificamente nos incisos XIV e XXII 

trata do meio ambiente de trabalho na perspectiva da sua adequação. Vejamos: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:  
[...] 
XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; 
[...] 
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança; 
[...] 

 

Sendo assim, “o legislador constitucional posiciona-se pela defesa da 

saúde do trabalhador, o que não era explícito no texto anterior, bem como sublinha a 

necessidade de melhoria das condições de trabalho do ponto de vista da saúde dos 

que trabalham”56.  
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 Ainda a respeito do texto constitucional, Raimundo Simão de Melo 

posiciona-se no sentido de que: 

 

[...], no meio ambiente do trabalho é o homem trabalhador atingido direta e 
imediatamente pelos danos ambientais, razão por que no âmbito trabalhista 
se deve levar à risca esse princípio fundamental, expressamente previsto na 
CF (art. 7º, inciso XXII), que estabelece como direito do trabalhador urbano 
e rural a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança. 
 
Na aplicação desse princípio no âmbito trabalhista, deve-se levar em conta 
a educação ambiental a cargo do Estado, mas também das empresas, nos 
locais de trabalho, orientando os trabalhadores sobre os riscos ambientais e 
fornecendo-lhes os equipamentos adequados de proteção, como menciona 
a CLT no art. 157, podendo, inclusive, depois de bem orientar os 
trabalhadores sobre os riscos ambientais, puni-los pela recusa em observar 
as normas de segurança e medicina do trabalho (art. 158 da CLT)

57
. 

 

Exige-se, assim, do Poder Público, que a proteção do meio ambiente 

laboral se concretize por meio das normas de direito penal, responsabilidade civil, 

processual, atos administrativos e ações fáticas. Nesse aspecto, a teoria de Robert 

Alexy é altamente elucidativa: 

 

Por direitos de proteção devem ser aqui entendidos os direitos do titular de 
direitos fundamentais em face do Estado a que este o proteja contra 
intervenções de terceiros. Direitos a proteção podem ter os mais diferentes 
objetos. Desde a proteção contra homicídios na forma mais tradicional, até 
a proteção contra os perigos do uso Pacífico da energia nuclear. Não são 
apenas a vida e a saúde os bens passíveis de serem protegidos, mas tudo 
aquilo que seja digno de proteção a partir do ponto de vista dos direitos 
fundamentais, por exemplo, a dignidade, a liberdade, a família e a 
propriedade. Não menos diversificadas são as possíveis formas de 
proteção. Elas abarcam, por exemplo, a proteção por meio de normas de 
direito penal, por meio de normas de responsabilidade civil, por meio de 
normas de direito processual, por meio de atos administrativos e por meio 
de ações fáticas. O que há de comum em meio a essa diversidade é o fato 
de que os direitos a proteção são direitos subjetivos constitucionais ações 
positivas fáticas ou normativas em face do Estado, que têm como objeto 
demarcar as esferas do sujeito de direito de mesma hierarquia, bem como a 
exigibilidade e a realização desta demarcação

58
. 
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Dessa maneira, “[...] estando o meio ambiente do trabalho incluído no 

conceito de meio ambiente, todos, Poder Público e coletividade, possuem a 

atribuição de lutar pela sua preservação, importando a adoção de medidas efetivas 

que se destinem a garantir a qualidade de vida do trabalhador”59.  

Eis, portanto, os pilares do princípio da prevenção, que no conceito de 

Melo é a “adoção de medidas tendentes a evitar riscos ao meio ambiente e ao ser 

humano”60. Esse autor esclarece: 

 

Na aplicação desse princípio no âmbito trabalhista, deve-se levar em conta 
a educação ambiental a cargo do Estado, mas também das empresas, nos 
locais de trabalho, orientando os trabalhadores sobre os riscos ambientais e 
fornecendo-lhes os equipamentos adequados de proteção, como menciona 
a ser CLT no artigo 157, podendo, inclusive, depois de bem orientar os 
trabalhadores sobre os riscos ambientais, puni-los pela recusa em observar 
as normas de segurança e medicina do trabalho (art. 158 da CLT).  
 
Decorre também desse princípio a necessidade de punição adequada do 
poluidor nos aspectos administrativos, penais e civis, neste último, 
observando-se o seu poder econômico. Mas também não se pode perder de 
vista a necessidade de alteração da legislação para se conceder incentivos 
fiscais e outros às atividades em que os empreendedores levem em conta a 
prevenção do meio ambiente do trabalho, como, por exemplo, a diminuição 
das contribuições do Seguro de Acidente de Trabalho – SAT, previstas na 
Lei n. 8.212/91 (art. 22, II). 
 
Nesse sentido, em 8.5.2003, foi promulgada a lei n. 10. 666 que, no art. 10, 
manda reduzir, em até cinquenta por cento, ou aumentar, em até cem por 
cento, os valores dessas contribuições, conforme o desempenho da 
empresa quanto aos riscos ambientais, disposição esta dependente de 
regulamentação. Não se deve perder de vista que incentivos fiscais 
conferidos as atividades que atua em parceria com o meio ambiente e 
maiores benefícios às empresas que utilizam tecnologias limpas também 
são instrumentos a serem explorados na efetivação no princípio da 
prevenção

61
. 

 

Assim, o princípio da prevenção é o ponto de partida para a ciência 

ambiental. Esse princípio é fundamental para a fixação de critérios de proteção, 

que devem ser atentamente observados para se evitar a ocorrência dos acidentes 

e das doenças decorrentes do trabalho, para, com isso, garantir-se a sadia 

qualidade de vida dos trabalhadores.  
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Um dos maiores problemas a ser enfrentado no aspecto da infortunística 

do trabalho é justamente a ausência da cultura de prevenção, cabendo ao Poder 

Público assegurar a efetividade do direito vastamente disposto no nosso arcabouço 

normativo62.  

O encadeamento dos dispositivos legais e da doutrina supracitados 

demonstra que o legislador constituinte se preocupou em resguardar a saúde do 

trabalhador. Aliado ao princípio da prevenção, como pilar do sistema protetivo da 

saúde do trabalhador, devemos lembrar também do importante papel do Sistema 

Único de Saúde (SUS), cuja constitucionalização do dever de colaboração está 

elencada no art. 200 da Carta Magna, a saber: 

 

Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei: 
[...] 
 
VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele incluído o do trabalho. 

 

Compreender os encadeamentos e conexões entre os dispositivos 

constitucionais acima elucidados, quais sejam: art. 7º, incisos XIV e XXII; art. 200 e 

art. 225 da Constituição Federal, bem como a análise dos arts. 157 e 158 da CLT, 

permite afirmar que a segurança e a saúde do trabalhador estão garantidas 

constitucionalmente. Não há dúvidas de que o arcabouço normativo analisado é 

bom e bem estruturado. Todavia, não é suficiente para solucionar a problemática 

da infortunística do Brasil, porque não vem sendo adequadamente aplicado. Se 

assim o fosse, o número de acidentes não seria tão alarmante, conforme estudado 

no tópico anterior. 
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Juntamente com as previsões legais, tais problemas devem ser 

combatidos com uma efetiva ação conjunta envolvendo o Estado e os demais atores 

sociais (empresas, trabalhadores, sindicatos, Sistema Único de Saúde, Ministério 

Públicos do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Advocacia Geral da União, 

mídia e setores da educação – afinal, os estudantes de hoje serão os empregadores 

e empregados do amanhã). 

Seria suficiente? Seria satisfatória essa solução? A proteção normativa do 

meio ambiente de trabalho, sobretudo, constitucional, aliada à atuação dos diversos 

atores sociais, indubitavelmente representa elemento crucial para garantir a sadia 

qualidade de vida dos trabalhadores. Esses fatores cumulados com a abordagem 

econômica do tema servem para nortear a análise da reparação civil como 

instrumento de prevenção de acidentes. Este, portanto, constitui objeto do próximo 

capítulo desse estudo. 

 

1.5. O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) COMO MECANISMO DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

A Carta Magna de 1988 estabeleceu duas ordens de obrigações 

patronais: a prevenção, como mais importante (inc. XXII DO ART. 7º) e a 

reparação (inc. XXVIII DO ART. 7º), como compensação e meio coercitivo na 

busca da prevenção.  

No tópico anterior discorremos acerca da prevenção. O capítulo II, a 

seguir, será dedicado ao instituto da responsabilidade civil (do empregador). 

Para compreendermos o instituto da responsabilidade civil, portanto, faz-

se necessária uma análise anterior acerca do art. 7º, inciso XXVIII, da Constituição 

Federal de 1988, que estabelece: “seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer 

em dolo ou culpa.” 

Na ótica de Raimundo Simão de Melo: 

 

No aspecto especificamente do acidente de trabalho, a Constituição de 
1988 avançou, no sentido de assegurar como direito fundamental do 
trabalhador a prevenção do ambiente laboral (art. 7º, inciso XXII), e, por 
outro lado, em ocorrendo acidente, garantir a indenização decorrente de 
seguro obrigatório a cargo do empregador, que é o previdenciário, além da 
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reparação pelo direito comum, na ocorrência de dolo ou culpa do patrão 
(art. 7º, inciso XXVIII). Porém, como extraordinariamente importa é o 
comando do art. 225, que no seu caput assegura a proteção do meio 
ambiente como direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida das 
presentes e futuras gerações, determinando ao Poder Público e à 
sociedade, de forma compartilhada, sua tutela. O § 3º reconhece a 
responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente, 
independentemente de culpa e das demais responsabilidades oriundas do 
fato degradatório

63
. 

 

O Seguro de Acidente do Trabalho – SAT, representa (juntamente com a 

reparação decorrente da responsabilidade civil do empregador por acidente de 

trabalho) importante mecanismo de prevenção, ao passo que incentiva o 

empregador a adotar medidas para evitar ou, pelo menos, minimizar a ocorrência 

dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. São esses os dois instrumentos 

jurídicos mais eficazes para alcançar a efetiva prevenção, porque se baseiam na 

conveniência econômica, conforme visto alhures64. 

O marco inicial do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) na América 

Latina nos remete ao século XX: 

 

No Brasil foi constituído, precisamente nos anos 1920, por conta de fortes 
movimentos operários, com a imigração e a industrialização, reivindicando 
proteção social e coletiva contra os riscos imediatos dos acidentes de trabalho 
que subtraiam a capacidade laboral ou mesmo a vida do cidadão trabalhador, 
deixando-o desamparado. Esse seguro se espalhou em paradigma 
contributivo com viés indenizatório, mas sem qualquer preocupação com a 
prevenção dos acidentes e a melhoria dos ambientes de trabalho

65
. 

 

Apesar de ter existido certa pressão da classe trabalhadora, sobretudo 

dos imigrantes europeus que trouxeram do “velho mundo” convicções ideológicas na 

busca de melhorias nas condições de trabalho66 no Brasil, o SAT permaneceu sob a 
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competência da iniciativa privada até o ano de 1967. A partir de então, tornou-se 

público, passando a ser responsabilidade do Estado e administrado pela Previdência 

Social (INPS). 

Em análise histórica Cláudia Salles Vilela Vianna discorre: 

 

O pagamento pelos empregadores de um seguro ao Instituto de Previdência 
para que este ofereça proteção aos trabalhadores vítimas de acidente de 
trabalho advém do Decreto-lei n.7.036/1944, determinando art. 94 daquele 
diploma que o pagamento deveria ocorrer ao Instituto ao qual estivesse 
filiado o trabalhador. Naquela época não existia um Instituto único de 
previdência social que atendesse e protegesse todos os trabalhadores, 
sendo estruturado por empresa ou por categoria profissional (comerciários, 
industriários, marítimos etc.). Somente em 1960, pela Lei n. 3.807, esses 
institutos foram unificados, e seu art. 22 determinava que a previdência 
social se responsabilizaria em garantir aos segurados as prestações 
acidentárias, desde que o seguro estivesse a seu cargo. Conforme já 
abordado no histórico constante do Capítulo 1 desta obra, no curto espaço 
de tempo entre 02/1967 (Decreto-lei N. 293) e 09/1967 (Lei n. 5.316), o 
seguro, de contratação obrigatória pelos empregadores, poderia ser 
operado pelo INPS, mas em regime de concorrência com outras 
seguradoras, que passaria a ser responsável pela indenização ao obreiro 
(ou seus familiares em caso de óbito), independentemente dos benefícios 
previdenciários de direito. Desde a Lei número 5.316/1967, portanto, o 
seguro de acidentes pertence exclusivamente à Previdência Social, sem 
concorrência de outras seguradoras, sendo essa também a previsão 
constante na Lei número 8.212/91 (art. 22), atualmente em vigor, ainda que 
a Constituição Federal de 1988 tenha previsão de atendimento também pelo 
setor privado (Art. 201 do Decreto 3.048/99)

67
. 

 

O exame da formação histórica do SAT demonstra que, a princípio, as 

alíquotas eram destinadas à complementação dos benefícios acidentários, como se 

observa no art. 22, inciso II da Lei nº 8.213. A redação desse inciso foi alterada em 

1997, no sentido de financiar a totalidade dos benefícios acidentários, ou seja, 

deixando de ser apenas uma complementação.  

A regra vigente atualmente determina que as contribuições sejam pagas 

de modo exclusivo pelas empresas. As alíquotas básicas para o financiamento do 

SAT variam entre 1%, 2% e 3%sobre a folha de pagamento das empresas, de 

acordo com o grau de risco da atividade empresarial, podendo ser classificado, 

respectivamente, como: risco leve, médio ou grave (art. 22, II da Lei nº 8.213/97). 
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Daí advém a máxima: “o SAT é de acordo com o RAT”, que significa Risco 

Ambiental do Trabalho.  

“A distribuição dos percentuais cabe ao Ministério da Previdência Social, 

que o faz por meio de decreto conforme a atividade preponderante da empresa 

(CNPJ raiz)”68. O dispositivo legal prevê também que as alíquotas incidam sobre o 

total da remuneração paga ou creditada, a qualquer título, aos segurados e 

trabalhadores avulsos. Ademais, é a própria empresa que define o enquadramento, 

como aponta Vianna: 

 

O enquadramento é de responsabilidade da própria empresa (ou entidade 
equiparada), devendo ser revisto mensalmente. A lista consta do anexo V 
do Decreto n. 3.048/99, atual Regulamento da Previdência Social, sendo 
suficiente ter em mãos, para localizar a alíquota a ser aplicada, o código da 
atividade econômica principal se (CNAE)

69
.  

 

Assim, pensar em uma realidade em que o próprio empregador verifica, 

dentre as atividades que exerce, qual é a preponderante, implica em partir do 

pressuposto de que ele agirá com a total ética e honestidade e também, que a 

Secretaria da Receita da Previdência possuiria a estrutura necessária para fiscalizar 

se a classificação informada, de fato, é a correta. É uma perspectiva 

incompreensível do ponto de vista econômico, pois dá azo a fraudes, tendo em vista 

que a empresa pode realizar enquadramento diverso do verdadeiro para pagar 

menos do que o devido. Dessa maneira, os recursos utilizados para custear o 

financiamento dos benefícios concedidos, em razão de maior incidência de 
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incapacidade laboral decorrente dos riscos ambientais do trabalho, ficam 

extremamente comprometidos. Esse e outros fatores relacionados ao SAT geram 

consequências econômicas danosas ao nosso sistema previdenciário. 

Em termos econômicos, o estudo do SAT é muito mais importante e 

complexo do que se imagina70. Foi, inclusive, em 2014, objeto de uma pesquisa 

científica organizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 

e Ministério da Previdência Social (MPS) em convênio com a União Europeia.  

Esse programa de apoio e diálogos setoriais entre Brasil e União 

Europeia, durante o governo Dilma Rousseff tinha como objetivo desenvolver a 

gestão orçamentária da Previdência Social através da análise da experiência de 

países mais desenvolvidos. 

O projeto em comento teve a finalidade de “reformular o seguro contra 

acidentes de trabalho (SAT), de forma a evitar um desequilíbrio entre o seu 

recolhimento e o pagamento dos benefícios nos casos de acidentes e aposentadoria 

especial”71.  

Para tanto, foi analisado o modelo do sistema italiano de financiamento do 

seguro contra acidentes de trabalho, por ser considerado referência na União 

Europeia. Além disso, a Itália foi o país escolhido, porque o INSS, de certa maneira, 

guarda semelhança com o nosso Instituto Nacional de Seguros contra Acidentes de 

Trabalho daquele país – Istituto Nazionale Per L’assicurazione Contro Gli Infortuni 

Sul Lavoro (INAIL) 72 , ao passo que ambos são públicos e autônomos. Por 

derradeiro, a Itália, como mencionado anteriormente, conseguiu reduzir 

exponencialmente o número de acidentes de trabalho da década de 70 para cá, e, 

desde o ano 2000 estima-se que ocorreu uma diminuição de 46,3473 % de eventos 

e 59,54% de óbitos naquele país. As medidas adotadas pelo sistema italiano 

propiciaram que o INAIL apresentasse um ativo financeiro altamente significativo.  

                                                           
70

 Serão analisados aqui apenas alguns aspectos relevantes para concatenar as ideias que nos 
levam ao foco da pesquisa, que é a quantificação dos danos materiais decorrentes dos acidentes 
e doenças ocupacionais como instrumento jurídico utilizado para reduzir o número de acidentes. 

71
 LUDOVICO, Giuseppe. Seguridade Social: Itália e Brasil. Palestra da Escola da Advocacia Geral 

da União, São Paulo, 4 ago. 2016. p. 7. 
72

 Instituto Nacional de Seguros contra Acidentes de Trabalho, na Itália. Para aprofundamento 
acessar: <https://www.inail.it/cs/internet/home.html>. 



64 

 

Segundo o Professor Ludovico, “[...] o INAIL passou a ter um ativo 

financeiro importante (as reservas totais até 2015 são 27 bilhões e 400 milhões de 

euros, em razão essencialmente da redução do número de acidentes no trabalho)”73. 

A pesquisa elaborada em parceria com a Itália revelou o seguinte: 

 

Com respeito ao Brasil o projeto declarou que o atual modelo de 
financiamento do seguro contra acidentes de trabalho no Brasil (SAT), 
revelou-se ineficaz, mostrando um desequilíbrio importante atuarial e 
financeiro e que as alíquotas dele não levam em conta as três dimensões de 
indicadores de acidentalidade, ou seja, frequência, duração e as despesas 
totais com o pagamento de benefícios, nem reflete a diversidade econômica 
do Brasil hoje. Além disso, o número de acidentes e doenças profissionais 
não diminuiu nos últimos anos. Segundo uma pesquisa de 2008 o custo da 
insegurança no Brasil é cada ano de 71 bilhões de reais. O que significa que 
‘as alíquotas não refletem a diversidade econômica do Brasil hoje’. O artigo 
22 da Lei 8.212, de 1991 prevê três alíquotas: a) 1% para as empresas em 
cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado 
leve b) 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja 
considerado médio c) 3% para as empresas e cuja atividade preponderante 
esse risco é considerado grave. O art. 10 da Lei 10.666, de 2003 prevê que a 
alíquota de contribuição poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou 
aumentada, em até cem por cento em razão dos índices de frequência, 
gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho 
Nacional de Previdência Social. Por conseguinte, todo sistema econômico é 
dividido somente em três alíquotas. Todos os riscos causados pelas 
atividades econômicas são divididos em três alíquotas. As alíquotas, portanto 
não refletem a complexidade do sistema econômico, dos riscos e dos custos 
reais de acidente no trabalho e doenças profissionais a cargo do seguro. 
Quais são as consequências econômicas dessa disciplina? Na mesma 
alíquota são agrupadas atividades econômicas diferentes que podem ter 
também riscos diferentes. Essas atividades pagam as contribuições 
calculadas sobre a mesma alíquota, embora diferentes. Isso significa que na 
mesma alíquota as atividades mais arriscadas pagas, proporcionalmente, a 
mesma contribuição que as atividades mais seguras. O resultado é que as 
atividades mais arriscadas têm uma vantagem econômica do que as 
atividades mais seguras. Isso significa ainda que o maior custo causado pelos 
acidentes e doenças profissionais de atividades mais arriscadas é 
parcialmente transferido às atividades mais seguras. O resultado final é este: 
as atividades mais seguras são economicamente desfavorecidas, enquanto 
as atividades mais arriscadas são economicamente favorecidas. Por 
conseguinte, não há conveniência com a prevenção e as alíquotas das 
atividades ou empresas mais perigosas não refletem o custo real, enquanto 
custo adicional é a cargo da coletividade ou das outras empresas. É evidente, 
em vez disso que o valor da contribuição deve ser exatamente proporcional 
ao risco maior da atividade por três razões: o equilíbrio financeiro (as receitas 
contributivas não devem ser inferiores aos custos reais para previdência 
social), a justiça contributiva e a seleção de atividades (as empresas mais 
perigosas devem contribuir em medida maior que as empresas menos 
perigosas). Se as empresas ou atividades mais perigosas pagam 
proporcionalmente uma contribuição maior, ocorre, ao mesmo tempo, um 
efeito de seleção das atividades e um incentivo ao investimento em 
segurança. O sistema INAIL produz esses efeitos e, por essa razão, foi 
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escolhido pelo programa de cooperação entre a união europeia no Brasil. O 
instrumento técnico para calcular a contribuição, chama-se "tarifa de prêmio" 
e é determinado em razão do risco específico da atividade laboral dos 
trabalhadores segurados. O valor da contribuição é, portanto, proporcional ao 
risco concreto da atividade realizada, entendido como custo real das 
prestações ao empregado. Nessa disciplina, portanto, há conveniência com a 
prevenção porque as empresas pagam o custo real da insegurança e a 
redução do risco

74
. 

 

Assim, analisar o sistema italiano de contribuição para o seguro de 

acidentes de trabalho, que tem como fundamento a prevenção, leva-nos a refletir 

acerca das perdas financeiras que o sistema estabelecido no Brasil propicia. 

Tendo em vista que na Itália a empresa paga o valor proporcional ao risco 

que oferece aos trabalhadores, e no Brasil o sistema favorece as empresas que 

oferecem maior risco à saúde dos trabalhadores, conclui-se que a regra vigente no 

Brasil possui uma dinâmica invertida, que fomenta um ambiente favorável à 

insegurança e, por conseguinte, à deflagração de infortúnios e doenças decorrentes 

do trabalho. Ademais, permitir que a própria empresa determine em qual grau de 

risco se enquadra e, consecutivamente, com qual alíquota pretende contribuir 

também oferece maior vantagem econômica à transgressão das normas que regem 

o meio ambiente do trabalho e protegem a saúde dos trabalhadores. 

Ainda no que diz respeito à gestão do SAT pela Previdência Social, 

Raimundo Simão de Melo observa: 

 

Há quem sustente a transferência desse seguro social inteiramente para a 
iniciativa privada, como tendência ocorrente em vários países da América 
Latina, como Argentina, Peru, Colômbia e Chile. Outros entendem que, pela 
sua finalidade de alto alcance social, deva continuar a cargo exclusivo da 
Previdência Social. Conforme preceitua a Constituição Federal (§ 10 do art. 
201), poderá o SAT ser atendido concorrentemente pelo Regime Geral de 
Previdência Social e pelo setor privado, o que ainda depende de regulação 
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legal. Com efeito, experiências demonstraram o desacerto da privatização 
de Seguro de Acidentes do Trabalho, pois o interesse maior das 
seguradoras é obtenção de lucros e, com isso, criam estratagemas para 
afastar os segmentos mais problemáticos, como agricultura, a construção 
civil e outras atividades de maiores riscos, para se concentrarem nos 
setores que possuem balanços de contribuições bastante positivos, que 
possam garantir retorno financeiro certo. No que diz respeito à competição 
entre os setores público e privado, pode haver, como já demonstrou a 
experiência brasileira, comportamento seletivo dos operadores privados, 
buscando seguimento de potencial contribuição e deixando para o setor 
público as categorias não rentáveis. Mutatis mutandis, o que ocorre com os 
planos privados de saúde, que tudo fazem para afastar os idosos, pois 
estes mais usam o sistema e os casos de doenças requerem tratamentos 
complexos e, portanto, mais caros

75
. 

 

Nessa esteira, devemos atentar para os reais interesses que estão por 

trás do discurso de privatização do SAT, uma vez que os bancos, investidores e 

sistema financeiro já podem ter enxergado nele a “galinha dos ovos de ouro”. A 

dinâmica já é conhecida: sucateia-se e desvirtua-se o SAT, por meio de um discurso 

de menosprezo divulgado para a sociedade, sendo que na realidade esse seguro 

representa um importante mecanismo de prevenção e, especialmente, de 

arrecadação. Não é despiciendo recordar que na Itália, por meio da reformulação 

desse seguro, foi possível arrecadar vinte e sete bilhões e quatrocentos mil euros. 

Foi o mecanismo de prevenção introduzido por meio do seguro responsável por um 

superávit naquele país, gerando “poupanças que foram parcialmente utilizadas pelas 

leis financeiras italianas para comprar os títulos da dívida pública”76. 

A esse respeito, Melo defende que o SAT “é uma política de Estado, 

exigindo, portanto, que se reverta a alteração feita pela Emenda Constitucional n. 20 

que propôs o seu provimento em competição entre o INSS e a iniciativa privada”77. 

Vejamos o entendimento do autor sobre o tema: 

 

Filiamo-nos, com efeito, ao entendimento de que o SAT deve continuar 
exclusivamente a cargo da Previdência Social, merecendo, contudo 
modificações no sentido de resgatar seu papel inicial de verdadeira 
proteção diferenciada para os segurados vítimas de acidente de trabalho, 
pois, como já alertado mais de uma vez neste trabalho, as investidas 
legislativas nos últimos anos tem sido no sentido de diminuir drasticamente 
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as coberturas e tornar os benefícios decorrentes de acidentes de trabalho 
praticamente iguais aqueles de natureza comum, o que constitui erro 
injustificável sob o ponto de vista social, cuja motivação, como tudo indica, 
seria facilitar a transferência do seguro para iniciativa privada. Assim, como 
primeira providência, espera-se o retorno dos benefícios suprimidos e a 
modificação do sistema de cálculo destes, com base no salário real auferido 
pelo trabalhador. Para isso, se for necessário, que sejam aumentadas as 
alíquotas de contribuição a cargo das empresas, na proporcionalidade 
necessária cobertura, devendo-se criar um conselho tripartite com a 
incumbência específica e exclusiva de administrar o seguro e estabelecer 
políticas de prevenção dos acidentes de trabalho e de proteção da saúde do 
trabalhador. Dessa forma, as indenizações acidentadas passarão a fazer 
face aos prejuízos de natureza salarial alimentícia, sofridos pelos 
trabalhadores vítimas de acidente de trabalho, mediante responsabilidade 
objetiva baseada na teoria do risco, ficando a cargo do empregador as 
demais indenizações de natureza estritamente civilista, como os gastos com 
tratamentos médicos, prótese, danos materiais, morais e ou estéticas. 
Essas indenizações como vêm mostrando a experiência cotidiana, podem 
atingir altas importâncias pecuniárias, que nem sempre o empregador tem 
condições financeiras adequadas para suporta-las. A solução, nesse caso, 
é a contratação de seguro privado. Essa solução é interessante e 
importante não somente para o empregador, que não ficará sujeita a tais 
indenizações, mas também para o trabalhador, que terá garantia de 
pagamento destas na ocorrência de acidentes

78
. 

 

O art. 1º da Lei de Organização e Custeio da Seguridade Social 

“compreende um conjunto integrado de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e à 

assistência social”. Assim, incumbe à Previdência Social a responsabilidade pelo SAT. 

Afinal, “tendem ao objetivo último da Justiça Social todas as políticas sociais que, com 

o instrumental da seguridade social, o Estado e a sociedade tratarão de implantar, em 

obediência aos comandos da Constituição do Brasil”79. A Previdência Social é um dos 

ramos da Seguridade Social, que por sua vez é constituída pela saúde e assistência 

social. Nos termos do artigo 194 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinados a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.  

 

Portanto, a cargo do art. 201, inciso I, do mesmo diploma legal, atenderá 

a cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. O auxílio-

acidente, indubitavelmente, por ser um benefício previdenciário, “é uma 
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exteriorização de um direito social, ora amparado pela Constituição Federal”80. Os 

benefícios previdenciários são destinados a reparar apenas uma parcela irrisória do 

dano decorrente dos infortúnios laborais (o dano material direto, ou seja, os salários 

que o trabalhador deixa de aferir em razão da incapacidade, restrito ao teto de 

contribuição equivalente a 10 salários mínimos). Por essa razão, o trabalhador faz 

jus a outros tipos de indenizações, com a finalidade de abranger, na integralidade, o 

ressarcimento de todos os danos sofridos (materiais, morais, estéticos e pela perda 

de uma chance). Esses últimos são de responsabilidade do empregador e deverão 

ser calculados independentemente da percepção do benefício previdenciário.  

A esse respeito, Dallegrave Neto aponta: 

 

Não se negue que, enquanto seguro de acidente de trabalho (SAT) advém 
do custeio patronal, por meio das contribuições feitas ao INSS, e com 
liberação independente de ato culposo do empregador, a indenização civil 
acidentaria resulta de ato ilícito patronal (dolo ou culpa simples), ou de 
risco previsível em atividade normal (responsabilidade objetiva).  
 
O benefício previdenciário decorrente do SAT cobre apenas o prejuízo 
mínimo de subsistência da vítima em razão da incapacidade laboral 
provocada pelo acidente, enquanto que a indenização civil alcança 
reparação integral (restitutio integrum) de todos os prejuízos causados 
pelo empregador. Ademais, o art. 7º, XXVIII, da CF, é expresso ao afirmar 
que a cobertura do SAT "não exclui a indenização a que o empregador 
está sujeito quando incorrer em dolo ou culpa". Neste sentido decidiu a I 
Jornada de Direito do Trabalho promovida pela ANAMATRA em parceria 
com o TST, quando aprovou o Enunciado n. 48: “a indenização decorre de 
acidente de trabalho ou doença ocupacional, fixada por pensionamento 
arbitrado para ser paga de uma só vez, não pode ser compensada com 
qualquer benefício pago pela Previdência Social."

81 
 

Amauri Rodrigues Pinto Júnior interpreta a mesma norma da seguinte 

maneira: 

 

A afirmação de que o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, constitui 
“garantia constitucional de cumulação” é, no mínimo, excessiva, visto que 
desconsidera a possibilidade de a referida norma trazer em seu bojo a ideia 
da complementaridade e não da cumulatividade. Aliás, é a 
complementaridade que, nesse caso, faz todo sentido, mormente quando se 
leva em conta que o legislador brasileiro adotou, à semelhança do francês, 
um sistema binário de reparação de danos: o primeiro vinculado a um 
sistema de securitização que, independentemente das causas do infortúnio, 
promove reparação parcial dos danos, e o segundo condicionado a 
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participação culposa do empregador e promotor da reparação integral. De 
fato, como destacado no item 3.2 deste trabalho, o benefício previdenciário 
abrange apenas o dano material imediato salários que trabalhador deixa de 
receber durante o período de incapacidade e somente até o limite do teto de 
contribuição 10 salários mínimos, não ressarcindo prejuízos materiais de 
outro jaez ou mesmo os de natureza extrapatrimonial. E, justamente porque 
as prestações decorrentes do seguro contra acidentes do trabalho não 
garantem a reparação integral dos danos, o legislador constituinte 
acrescentou a ressalva sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa, significando que, havendo dolo ou culpa, 
o empregador arcará com indenizações complementares que 
proporcionaram ao trabalhador a reparação integral dos prejuízos. A 
previsão constitucional, além do mais, não anuncia nenhuma novidade. 
Relembre-se que o Direito francês adota a mesma sistemática: o Caixa 
Previdenciário assume uma indenização tarifada e, em situação de culpa 
inescusável, o empregador responde por indenizações complementares que 
garantem a reparação integral do dano

82
. 

 

Finalmente, dentro da ordem constitucional estabelecida em 1988, o 

SAT representa instrumento crucial para a concretização da prevenção contra 

acidentes de trabalho. Todavia, a doutrina supra demonstra que é inconcebível a 

total compensação dos prejuízos sofridos pelos trabalhadores sem o instituto 

jurídico da reparação (inc. XXVIII) como compensação e meio coercitivo na busca 

da prevenção. São, portanto, elementos que se complementam. 

Dentro dessa realidade é importante conhecer a estrutura do instituto da 

responsabilidade civil do empregador e o sistema reparatório adotado pelo Brasil. 

Sua análise constitui objeto do capítulo a seguir. 
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2. CAPÍTULO II: RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

2.1. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NOS ACIDENTES DE 

TRABALHO COMOMECANISMO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

DO TRABALHO 

 

Vimos no capítulo anterior que a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu no art. 7º duas ordens de obrigações patronais: a prevenção, como 

mais importante (inc. XXII) e a reparação (inc. XXVIII), como compensação e meio 

coercitivo na busca da prevenção. Fizemos uma análise acerca do art. 7º, inciso 

XXVIII da Constituição Federal que estabelece: “seguro contra acidentes de 

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

obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. A mencionada indenização decorre da 

responsabilidade civil do empregador. E, conforme constatado anteriormente 

representa um importante instrumento jurídico na busca da prevenção, pois “obriga a 

entidade patronal à programação de segurança e a uma avaliação periódica e 

contínua dos riscos para a saúde dos trabalhadores”83. 

Para se assegurar um ambiente livre de acidentes e doenças decorrentes 

do trabalho é imprescindível difundir a cultura da prevenção. A experiência brasileira 

atesta que grande parte dos empregadores não tomam medidas preventivas no 

sentido de resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores por uma falsa 

impressão de que é mais vantajoso financeiramente arcar com as indenizações, do 

que coibir efetivamente a incidência dos acidentes e doenças ocupacionais. 

É imprescindível que a ordem jurídica brasileira desenvolva mecanismos 

eficazes que facilitem a caracterização da responsabilidade civil do empregador na 

reparação integral do dano causado. Faz-se necessária, também, a adoção de um 

sistema reparatório cujo quantum devido pelo empregador desestimule efetivamente 

a prática do ato ilícito e incentive a prevenção. 

Dentro dessa realidade, as indenizações decorrentes da responsabilidade 

civil do empregador por acidentes de trabalho, juntamente com o SAT, representam 

importantes mecanismos de prevenção, ao passo que podem incentivar as 
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empresas a adotarem medidas para evitar (ou minimizar) a ocorrência dos acidentes 

de trabalho. Ambos encargos são complementares, como apontado alhures e 

coexistem em perfeita simbiose: 

 

Quanto aos aspectos reparatórios, estabelece o art. 7º, inciso XXVIII, 
como 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, acolhendo em parte jurisprudência já 
firmada pelo STF, na súmula n. 229, que, embora de forma mais restritiva, 
assegurava indenização do direito comum (arts. 159 do CC de 1916 e 186 
do atual) ao trabalhador acidentado, em caso de dolo ou culpa grave do 
empregador, independentemente das reparações a cargo do órgão 
previdenciário oficial

84
. 

 

Conquanto o arcabouço normativo preveja a responsabilidade civil do 

empregador de reparar os danos e prejuízos decorrentes dos acidentes de trabalho 

e doenças ocupacionais, o Brasil (como vimos no capítulo anterior) apresenta 

números expressivos de sinistros dessa natureza. Não obstante, a legislação 

referente ao meio ambiente de trabalho ser avançada e abrangente, a proteção 

normativa tem sido insuficiente para diminuir a acidentalidade em nosso país, 

razão pela qual se justifica a presente pesquisa científica na busca de soluções 

para o problema. 

Dessa maneira, para melhor compreensão, este capítulo será dedicado à 

análise do instituto da responsabilidade civil, para posteriormente avançarmos sobre 

os diversos aspectos que envolvem a responsabilidade civil do empregador 

decorrente dos acidentes de trabalho. 

 

2.2. CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A responsabilidade civil decorre das relações da vida em sociedade, ao 

passo que todos os sujeitos de uma relação jurídica obrigacional são detentores de 

direitos e deveres. Para melhor compreensão desse instituto, é pertinente 

examinarmos o significado do termo “relação jurídica”. Nos ensinamentos de José 

Affonso Dallegrave Neto: 

 

                                                           
84

 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de 
uma chance, prescrição, 5. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 54-55. 



72 

 

Em sentido amplo, relação jurídica é qualquer relação da vida social capaz 
de produzir efeitos jurídicos e, portanto, regulamentada pelo Direito. Em 
sentido estrito, relação jurídica é ‘a relação da vida social disciplinada pelo 
Direito, mediante atribuição a uma pessoa de um direito subjetivo e a 
imposição à outra pessoa de um dever jurídico ou de uma sujeição’. A 
relação de emprego é, pois, um exemplo de relação jurídica existente entre 
o empregador que impõe ao empregado o dever de trabalhar de forma 
pessoal e subordinada

85
. 

 

Com isso, a responsabilidade civil decorre de uma obrigação estabelecida 

em uma relação jurídica. O mesmo autor explica que a obrigação se dá em relação a 

outrem, havendo uma sanção jurídica no caso de inércia86.  

Ao se fazer uma análise etimológica da palavra “obrigação”, verifica-se 

que essa advém de “obligatio”, que corresponde à responsabilidade, ou seja, “o 

poder assegurado ao credor de penetrar no patrimônio do devedor, em caso de 

inadimplência”87. 

O termo “responsabilidade”, por sua vez, é definido por Silveira Bueno da 

seguinte maneira: “obrigação de responder pelos seus atos ou pelos de outrem”88. 

No conceito de Belfort, entretanto, significa “garantia ou segurança de restituição ou 

compensação”89.O autor ainda pontua: 

 

A noção de responsabilidade, no campo jurídico, amolda-se ao conceito 
genérico de obrigação, o direito de que é titular o credor em relação ao 
devedor, tendo por objeto determinada prestação. No caso, assume a vítima 
de um ato ilícito a posição de credora, podendo então exigir do autor 
determinada prestação, cujo conteúdo consiste na reparação dos danos 
causados. Quando se aplica essa ideia à responsabilidade civil, quem deve 
é o devedor e quem responde pelo débito ou pela reparação do dano é o 
patrimônio. Dessa forma, o autor de um ato (civil) ilícito tem o dever de 
reparação patrimonial

90
. 

 

Em relação à responsabilidade, Raimundo Simão de Melo ensina: 

 

Responsabilidade, do latim, respondere, provém do termo responsável e 
significa responder, tomando na significação de responsabilizar-se, de 
assumir o pagamento do que se obrigou ou da obrigação decorrente do ato 
que praticou. A responsabilidade, portanto, em significação ampla, revela o 
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dever jurídico em que se coloca a pessoa em razão de um contrato ou da lei 
para satisfazer uma obrigação devida ou para suportar sanções legais que 
se lhe impõem pela obrigação a cumprir. A responsabilidade decorre de 
convenção (contrato) ou de uma norma jurídica

91
.  

 

A palavra “responsabilidade” contém a raiz latina spondeo, fórmula 

conhecida pela qual se ligava solenemente o devedor, nos contratos verbais do 

Direito Romano92. No mesmo sentido, Fernando José Cunha Belfort pontua: 

 

Buscando a origem do vocábulo, alguns autores, como Azevedo e Diniz, 
afirmam que o termo “responsabilidade” deriva do verbo latino respondere, 
de spondeo, o qual correspondia à antiga ‘obrigação contratual direito 
quiritário, romano, pela qual o devedor se vinculava ao credor nos contratos 
verbais, por intermédio de pergunta e resposta (Spondes nemi hidare 
centum? Spondeo, ou seja: Prometes me dar um cento? Prometo.)”. A 
origem da palavra “responsabilidade” não nos auxilia no seu conceito atual, 
uma vez que seu significado original seria a “posição daquele que não 
executou o seu dever”, ou, ainda, a ideia de fazer com que se atribua a 
alguém, em razão da prática de determinado comportamento, um dever. 
Juridicamente, relevante seria a responsabilidade imposta àquele que, com 
sua conduta comissiva ou omissiva, violou bem juridicamente protegido, 
gerando para ele uma sanção

93
. 

 

É importante ressaltar que a responsabilidade é imputada aos que 

cometem ato ilícito, podendo ser esta uma ação comissiva ou omissiva, já que um 

comportamento omissivo também pode configurar em descumprimento da 

obrigação94.A título exemplificativo, citamos a situação em que o empregador deixa 

de tomar medidas preventivas pormenorizadas para evitar o contato do trabalhador 

com os agentes de risco do meio ambiente laboral, tanto deixando de fornecer os 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), quanto deixando de fiscalizar o uso 

desses ou não oferecendo o treinamento adequado para executar determinada 

tarefa ou atividade que demande a operação de máquinas. 

A responsabilidade civil, por sua vez, é a expressão usada na linguagem 

jurídica para diferenciá-la de outros tipos de responsabilidade, como a criminal, a 

administrativa, a trabalhista etc., sendo assim definida por Raimundo Simão de Melo: 
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A responsabilidade civil é o tipo de responsabilidade que se apura para 
que se possa exigir a reparação civil como pena imposta ao agente ou 
responsável pelo ato ilícito com a indenização do dano ou ressarcimento 
das perdas ou prejuízos trazidos à pessoa vitimada pelo ato ou omissão 
de alguém

95
.  

 

Segundo Maria Helena Diniz:  

 

A responsabilidade civil é aplicação de medidas que obriguem uma pessoa 
a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato 
por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma 
coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal

96
.  

 

Existem fortes e diversificadas posições doutrinárias para se responder à 

indagação básica em que consiste a responsabilidade civil97. Para tanto, Adriano 

Jannuzzi Moreira recorre-se das lições de Caio Mário da Silva Pereira, que, segundo 

aquele, “produziu uma das mais perfeitas sínteses dos fundamentos da 

responsabilidade civil”, como se verifica: 

 

De quantos tentam conceituar a responsabilidade civil, emerge a ideia 
dualista de um sentimento social e humano a sujeitar o causador de um 
mal a reparar a lesão. A variedade de conceitos revela a insatisfação do 
jurista em plantar-se nos termos de uma definição formal. A 
responsabilidade civil consiste na efetivação de reparabilidade abstrata do 
dano em relação a um sujeito passivo que se forma. Reparação e sujeito 
passivo compõem o binômio da responsabilidade civil que então se 
enuncia como o princípio que se subordina a reparação à sua incidência 
na pessoa do causador do dano. Não importa se o fundamento é a culpa 
ou se é independente desta em qualquer circunstância que houver a 
subordinação de um sujeito passivo à determinação de um dever de 
ressarcimento, aí estará a responsabilidade civil

98
. 

 

Como se observa, a reparação civil é resultado da responsabilidade civil 

por dano a qualquer espécie com relação ao mal causado pela ofensa à pessoa ou 

coisa99. Encontra-se ela embasada no instituto da obrigação e, no âmbito do Direito 

do Trabalho está inserida na mesma dinâmica em que o empregador, que se 

beneficia da força do trabalho alheio, responde pela obrigação de reparar qualquer 

prejuízo decorrente do contrato de trabalho causado ao empregado. 
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2.3. FINALIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Raimundo Simão de Melo assevera que a finalidade da responsabilidade 

civil é garantir o direito do lesado à segurança mediante pleno ressarcimento dos 

danos que sofreu, restabelecendo-se, na medida do possível, o status quo ante, 

atendendo a uma necessidade moral, social, jurídica e de justiça100. 

 O mesmo autor, reportando-se aos ensinamentos de Maria Helena Diniz, 

introduz a noção de sanção à responsabilidade, elemento este que caracteriza a sua 

finalidade punitiva: 

 

[...] infere-se que a responsabilidade aparece como uma sanção, uma 
medida legal que poderá vir a ser imposta por quem foi lesado pela violação 
da norma jurídica, a fim de fazer cumprir a norma violada e reparar o dano 
causado ou infundir respeito à ordem jurídica. A sanção, portanto, é uma 
consequência jurídica que o não cumprimento de um dever produz em 
relação ao obrigado. Assim, pode-se dizer que a responsabilidade civil 
constitui, ao mesmo tempo, uma reparação e uma sanção, procurando-se o 
restabelecimento o mais amplo possível quanto ao bem violado, quer seja 
pessoal ou material. 

 

Percebe-se, com isso, que a finalidade da responsabilidade civil é 

dupla101. Possui a natureza compensatória (ressarcir a vítima do ato danoso em 

todos os prejuízos sofridos na tentativa de restabelecer a harmonia anterior) e 

punitiva (punir o infrator do dano de modo que desestimule os atos reincidentes). 

Nessa direção também aponta Dallegrave Neto: 

 

A responsabilidade civil exerce uma função reparadora, destinando-se como 
se destina, a reparar ou indenizar prejuízos por outrem sofridos. Mas 
desempenha também uma função sancionadora, sempre que na sua base 
se encontra um ato ilícito e culposo, hipótese a que nos vimos reportando, 
pois representa uma forma de reação do ordenamento jurídico contra esse 
comportamento censurável

102
. (Grifo nosso). 
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Em importante abordagem a respeito do tema, Sebastião Geraldo de 

Oliveira também sustenta um terceiro viés para a responsabilidade civil. Na sua ótica 

ressalta a finalidade preventiva, que vai além da punição do infrator, objetivando 

também coibir a prática danosa, desestimulando o potencial violador. Veja-se: 

 

Onde houver dano ou prejuízo, a responsabilidade civil é invocada para 
fundamentar a pretensão de ressarcimento por parte daquele que sofreu as 
consequências do infortúnio. É, por isso, instrumento de manutenção da 
harmonia social, na medida em que socorre o que foi lesado, utilizando-se 
do patrimônio do causador do dano para restauração do equilíbrio rompido. 
Com isso, além de punir o desvio de conduta e amparar a vítima, serve para 
desestimular o violador potencial, o qual pode antever e até mensurar o 
peso da reposição que seu ato ou omissão poderá acarretar

103
. (Grifo 

nosso). 

 

Essa passagem elucidativa propicia a reflexão acerca da importância do 

caráter punitivo e didático da responsabilidade civil do empregador, precipuamente 

no que tange ao valor das indenizações e da relação direta entre fator econômico e 

números de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.  

Se os valores das indenizações forem maiores, os empregadores se 

sentirão estimulados a investir em medidas preventivas pormenorizadas para evitar 

o dano ao meio ambiente de trabalho e à saúde do trabalhador. Poupar-se-á a vida 

e a integridade física de milhares de trabalhadores e bilhões de reais que são gastos 

a título de indenizações, tanto por parte do empregador, quanto pelo INSS. 

Como observa Sebastião Geraldo de Oliveira: 

 

Há um prejuízo anual na ordem de 12,5 bilhões de reais computando-se na 
conta das empresas gastos provenientes de prêmios de seguro, tempo 
perdido, despesas dos primeiros socorros, destruição de equipamentos e de 
materiais, interrupção da produção, salários pagos aos empregados 
afastados e despesas administrativas. Se considerados os gastos diretos e 
indiretos, além das despesas suportadas pelo Estado para o atendimento 
ao acidentado, incluindo os trabalhadores informais, os números se elevam 
para 20 bilhões de reais por ano. Mais recentemente, estimativas do 
Conselho Nacional de Previdência Social indicam que a ausência de 
segurança nos ambientes de trabalho no Brasil gerou em 2003, um custo de 
aproximadamente R$32,8 bilhões para o país, mas há quem diga que essa 
conta atualmente passa de setenta bilhões de reais por ano

104
. 
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A função reparatória da responsabilidade civil serve para compensar as 

perdas e prejuízos (mensuráveis). Por meio dela torna-se possível garantir ao lesado 

o ressarcimento pelas perdas e danos sofridos. Todavia, a finalidade preventiva, 

sem dúvida, é mais importante do que a indenizatória.  

 

Em matéria de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente e à saúde 
do trabalhador, muito mais importante do que indenizar simplesmente os 
efeitos danosos, é a sua finalidade preventiva das causas destes, porque 
indenização nenhuma é capaz de reparar uma vida humana perdida

105
. 

 

Por tais razões, estudar o instituto da responsabilidade civil do 

empregador é crucial para aprimorar o sistema reparatório brasileiro no âmbito da 

infortunística, podendo o fator econômico e o aumento no valor das indenizações 

servirem de inspiração, influenciando sobremaneira o empregador a tomar medidas 

preventivas eficazes para melhoria das condições do meio ambiente de trabalho e 

da saúde do trabalhador, no sentido de resguardar a vida e integridade física. 

 

2.4. HISTÓRICO EVOLUTIVO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A análise histórica da responsabilidade civil nos remete aos primórdios 

da humanidade, em que a autotutela prevalecia. Por muito tempo vigorou a lei do 

mais forte, em que se solucionavam os conflitos “fazendo justiça com as próprias 

mãos”. Vejamos: 

 

Nos primórdios da humanidade, os danos causados autorizavam de 
imediato uma reação instintiva brutal por parte do ofendido, que podia fazer 
sua própria defesa, pois não havia qualquer regra imperatriz de direito 
obrigando o autor do dano a indenizar a vítima. Era a chamada pena de 
Talião, do “olho por olho, dente por dente”. Em seguida a fase primitiva, veio 
a fase da composição, em que o prejudicado passava a receber, se 
quisesse, vantagens e conveniências em substituição a vindita. Essa 
composição era voluntária por parte do ofendido, mas não era ideal por não 
decorrer de uma determinação normativa que substituísse a vindita por uma 
indenização. Então passa a existir a autoridade soberana, autorizando o 
legislador a proibir que a vítima fizesse justiça pelas próprias mãos, e a 
composição econômica, de voluntária passa a ser obrigatória, de forma 
tarifada, cujo exemplo marcante foram os acidentes de trabalho. O sentido 
da reparação era de penalização do ofensor. Era preciso, contudo, 
diferenciar entre “pena” e “reparação”, o que só veio a ocorrer com os 
romanos, que passaram a distinguir delitos públicos e delitos privados, com 
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a reparação econômica dos primeiros para os cofres públicos e, nos 
últimos, diretamente para a vítima; com isso, o Estado assume a função de 
punir, dando surgimento à ação de indenização. Porém, como menciona 
Carlos Roberto Gonçalves, é na Lei Aquília que se esboça, afinal, o 
princípio geral e regulador da reparação do dano. Embora se reconheça que 
não continha ainda uma regra de conjunto dos moldes do direito moderno, 
era sem nenhuma dúvida, o germe da jurisprudência clássica com relação à 
injúria e fonte direta da moderna acepção da culpa aquiliana, que tomou da 
Lei Aquília com seu nome característico. É por isso que se diz que a noção 
de culpa deitou suas raízes na própria Lex Aquília

106
. 

 

 Ao final do século III a.C., aprovada por um plebiscito romano, surgiu a 

Lex Aquilia107, que atribuía ao titular de bens, o direito de obter o pagamento de uma 

penalidade em dinheiro, de quem tivesse destruído ou deteriorado seus bens108. 

De lá para cá o instituto da responsabilidade civil sofreu muitas variações, 

sendo inesgotáveis as disposições do Direito acerca do tema. Devido a tal fato, 

declinaremos de alguns detalhes históricos, para chegarmos ao marco fundamental, 

que foi a partir do século XIX, com a edição do Código Civil Francês109, também 

conhecido por Código Napoleônico, de 1804, considerado paradigma moderno e que 

ampliou a responsabilidade civil.  

Nos ensinamentos de Melo: 
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O direito francês, aperfeiçoando pouco a pouco as ideias românticas, 
estabeleceu nitidamente um princípio geral da responsabilidade civil, 
abandonando o critério de enumerar os casos de composição obrigatória. 
Aos poucos, foram sendo estabelecidos certos princípios que exerceram 
sensível influência dos outros povos: direito à reparação sempre que 
houvesse culpa, ainda que leve, separando-se a responsabilidade civil 
(perante a vítima) da responsabilidade penal (perante o Estado); a 
existência de uma culpa contratual (a das pessoas que descumprem as 
obrigações) e que não se liga nem a crime nem a delito, mas origina-se da 
negligência ou imprudência. Era a generalização do princípio aquiliano. Daí 
por diante, especialmente com Código de Napoleão, a responsabilidade civil 
funda-se na culpa em todo o mundo

110
.  

 

Destarte, a responsabilidade civil, na concepção clássica, se sustenta em 

um tripé composto pelo dano; culpa do agente e nexo de causalidade entre o dano e 

o ato do agente ofensor.  

Em meados do século XVIII deflagrou-se a Revolução Industrial, 

inicialmente na Inglaterra e posteriormente espalhou-se por toda a Europa. Com o 

advento de um novo sistema produtivo fabril “o proletariado se viu diante de uma 

realidade socioeconômica perversa, em que representava a maioria dos envolvidos 

no contexto produtivo, como antes também eram os escravos e servos [...]”111. O 

antigo sistema artesanal se transformou em manufatureiro e com os novos meios de 

produção surgiram também novos problemas e a necessidade de uma solução 

jurídica que respondesse aos anseios daqueles que sofriam danos ocasionados por 

outrem. Eis, portanto, os elementos ensejadores de uma nova ordem 

regulamentadora da responsabilidade civil: 

 

(...) com a chegada do progresso e o consequente desenvolvimento 
econômico industrial, os danos multiplicaram-se, nem sempre conseguindo 
as vítimas obter indenizações pelos danos sofridos, diante das dificuldades 
de comprovarem a culpa do autor do ato ilícito, o que deu surgimento as 
novas teorias que buscavam da maior proteção a essas vítimas, muitas 
vezes indefesas. A principal delas é a chamada teoria do risco que, ao lado 
da teoria da culpa, visa a atender certos casos em que a simples aplicação 
daquelas concepções tradicionais se revelava insuficiente para assegurar 
justa reparação as vítimas: estamos falando da teoria objetiva, que teve 
como primeiros beneficiários as vítimas dos acidentes de trabalho diante do 
patrão, quando este passa a indenizar o operário não em razão de um ato 
culposo, mas porque é dono de um negócio, cujos riscos, por consequência, 
assume

112
. 
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A princípio, ocorreu a tentativa de superação das disposições de direito 

comum, formulando medidas corretivas à responsabilidade do empregador como a 

teoria da culpabilidade. Todavia, o critério da responsabilidade fundamentado na 

culpa era muito excludente, tendo em vista que o ônus da prova era suportado pela 

vítima, que se deparava com dificuldades para comprovação da culpa do ofensor. 

Dessa maneira, o conceito de culpa foi evoluindo, como explica Cláudio Brandão: 

 

A modificação dos acontecimentos da vida em sociedade, como as 
concentrações das populações nos centros urbanos, proporcionando a 
ocorrência de danos; o surgimento de invenções, que aumentaram as causas 
geradoras de perigo; a inserção de novas tecnologias, como a eletricidade e a 
radioatividade; a produção de bens em larga escala; a utilização de 
automóvel, dentre outros fatores, tornou insuficiente a teoria clássica da culpa 
para explicar o dever de reparação. Além disso, o sentimento de 
solidariedade social, a revolta pela desigualdade econômica que influenciava 
os direitos assegurados pelas partes, e a ocorrência dos acidentes do 
trabalho ou causados a terceiros por máquinas e instrumentos industriais 
fortaleciam o debate em torno de uma alternativa capaz de atender a esses 
problemas. Muitos casos ficavam sem solução, na medida em que não se 
encontrava base para dever de responsabilização de quem causara o dano, 
com fulcro apenas no conceito tradicional da culpa. Raras vezes a vítima 
conseguia demonstrar a causa do dano e dela deduzir a culpa, fato esse que 
a privava do ressarcimento e originava um desequilíbrio moral entre os 
criadores do risco e as vítimas, o que propiciou o início de um longo debate 
na doutrina em busca de torná-la efetiva. Representou o ponto de partida 
para a construção da teoria do risco, cuja base principal residiria na 
necessidade de se proteger a vítima. Isso porque, por mais que se tentasse 
não se conseguiria manter a culpa como sustentáculo para o dever de 
indenizar os danos causados, notadamente no campo relacionado ao 
acidente de trabalho, o que levou a incapacidade de dar-se uma resposta 
efetiva aos inúmeros problemas surgidos no dia a dia, em especial aqueles 
relacionados com a responsabiliade pelo fato de outrem

113
. 

 

Adriano Jannuzzi, a respeito do desenvolvimnto do tema, especificamente 

no que tange o Direito Civil brasileiro, aponta: 

 

No Direito Brasileiro, após as Ordenações do Reino, datadas de 1514, o 
Código Civil de 1916, que as revogou, adotou a teoria da culpabilidade, em 
seu artigo. 159, seguindo o Código Civil Francês. No entanto, a 
responsabilidade civil, fundada na culpabilidade, desgastou-se com o tempo 
em decorrência das preocupações de tutela com vistas à questão social, 
surgindo daí, modernas concepções jurídicas em torno da questão. Alvino 
Lima explica que, dentro do critério de responsabilidade fundada na culpa, 
não era possível resolver grande número de casos criados e agravados pelo 
desenvolvimento da civilização, sendo imprescindível, para a solução do 
problema da responsabilidade extracontratual, afastar-se do elemento 
moral, da pesquisa psicológica do íntimo do agente, ou da possibilidade de 
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previsão ou diligência, para colocar a questão sob um ângulo até então não 
encarado devidamente, isto é, pelo ponto de vista exclusivo da reparação 
do dano. Segundo o mesmo autor, o fim por atingir é exterior, objetivo, de 
simples reparação e no interior, subjetivo, como na imposição da pena. 
Admitida a concentração dos problemas da responsabilidade, na questão da 
reparação de perdas, a aferição do dano e da reparação não pode basear-
se na medida de culpabilidade, mas sim o fato causador da lesão de um 
bem jurídico, mantendo-se o equilíbrio de interesses desprezado pelos 
limites estreitos da teoria da responsabilidade subjetiva

114
. 

 

Hoje em dia ainda prepondera no Direito Civil brasileiro a ideia da teoria 

subjetiva, ao passo que o art. 186 determina que “aquele que, por ação ou omissão 

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

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No mesmo sentido, o art. 927 diz que 

aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.  

Ocorre que, com a evolução do Direito, novas concepções vêm surgindo 

para responder a problemática da responsabilidade civil que envolve a culpabilidade. 

 

A aferição do dano e da reparação não pode basear-se na medida da 
culpabilidade, mas sim, no fato causador da lesão de um bem jurídico, 
mantendo-se o equilíbrio de interesses desprezado pelos limites estreitos da 
teoria da responsabiliade subjetiva

115
. 

 

Nesse sentido Raimundo Simão de Melo esclarece: 

 

A tendência crescente do Direito moderno é substituir cada vez mais a ideia 
de culpa tradicional, que fundamenta a responsabilidade civil subjetiva, pela 
simples responsabilidade objetiva, sem comprovação de culpa, porque 
aquela, como já se disse, se mostra cada vez mais insuficiente para atender 
às imposições do progresso da humanidade em todos os seus setores. 
 
É claro que ainda permanece em todos os sistemas mundiais de legislação, 
como regra, a responsabilidade fundada na culpa, a qual convive, por 
imperativo de justiça, com casos de responsabilidade objetiva criados pelo 
legislador ou sustentados por inovação jurisprudencial

116
. 

 

A teoria clássica fundada nos elementos basilares (dano, culpa e nexo 

de causalidade entre o ato e o dano), portanto, pouco a pouco vem perdendo 

espaço para a teoria objetiva, na qual o nexo causal e o dano são elementos 

suficientes para caracterizar a responsabilidade civil. Trata-se de uma visão 
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humanista que desloca o foco, que antes se concentrava no agente causador, para 

a vítima, ou seja, quem sofre com o dano. Moreira observa que “a repercussão da 

responsabilidade civil no direito atual é maior em face do princípio da dignidade da 

pessoa humana, segundo o qual, o homem é o centro do ordenamento, não 

podendo ficar indene os danos que sofre”117. 

 

2.5. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 

 

A responsabilidade civil exerce o papel regulador das relações humanas, 

destinado a manter a paz social e restabelecimento do status quo ante nos casos 

em que ocorre a lesão a direito. Vimos nesse capítulo que é o instituto jurídico que 

possui caráter: a) reparador, ao passo que propicia ao lesado o ressarcimento dos 

prejuízos decorrentes do dano sofrido; b) sancionador, quando tratar-se de punição 

adequada ao agente que praticou ato ilícito; c) preventivo, no sentido que 

desempenha o papel de desestimular a prática de atos danosos reincidentes.  

A responsabilidade civil representa o pilar fundamental do Direito como 

sistema de regulação das relações humanas. É tão importante o tema que desde 

seus primórdios existe profunda controvérsia a respeito da sua fundamentação, ou 

seja, qual motivo justifica que alguém se responsabilize por atos causadores de 

prejuízos a outrem118. 

 São duas as teorias que justificam o dever de reparar os danos causados 

a outrem. A primeira delas, baseada na culpa do agente (teoria subjetivista) e a 

segunda, fundamentada na proteção jurídica em virtude do risco criado, 

independente de culpa (teoria objetiva). Essa última, também conhecida por teoria 

do risco será tratada no tópico a seguir.  

De acordo com Raimundo Simão de Melo: 

 

A teoria subjetivista repousa na ideia de culpa do agente com fundamento 
em pressuposto da obrigação de reparar. Dessa forma, se não houver 
culpa, ou melhor, se não ficar demonstrada a culpa do agente, não há de 
falar em responsabilidade, ficando a vítima com os prejuízos decorrentes 
do ato. É preciso que se demonstre em concreto a vontade querida pelo 
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agente, chamada de dolo, ou a culpa propriamente dita, baseada na 
negligência, imprudência e imperícia (culpa em sentido estrito); portanto, 
se não houver culpa, não haverá responsabilidade. Como forma de 
abrandamento dessa teoria, admite-se, em determinados casos, a 
chamada culpa presumida, com inversão do ônus da prova para o agente. 
Quer dizer, o autor da demanda somente precisa provar ação ou omissão 
do agente e o dano resultante, porque a culpa do réu é presumida. Em tais 
casos, para se exonerar da responsabilidade, o agente do dano deve 
provar que cumpriu todas as determinações legais contratuais que lhe 
cabiam, não tendo qualquer culpa pelo ocorrido. A teoria subjetiva é a que 
prevalece em todos os sistemas jurídicos mundiais, à qual se filiou o 
Código Civil brasileiro, que no artigo 186, (art. 159 do Código de 1916), 
erigiu o dolo e a culpa como fundamentos para a obrigação de reparar o 
dano, dizendo que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito"

119
. 

 

 É inegável que a teoria subjetiva da culpa foi criada e aceita de forma 

absoluta até o século XIX, época do Estado Liberal e do Positivismo Jurídico. Num 

momento posterior, com o advento do Estado Social, no início do Século XX, a 

doutrina e a jurisprudência passaram a analisar o instituto da responsabilidade civil 

sob outra ótica 120. 

Na atualidade, essa teoria é aplicada preponderantemente, mas não 

atende todos as nuances da sociedade, razão pela qual se desenvolveu outra 

maneira de se responsabilizar o agente, que não essa, cujo fundamento é a culpa. 

 

2.6. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 

A teoria do risco, ou teoria objetiva na contemporaneidade, surgiu da 

necessidade de proteger a vítima que não conseguia comprovar as causas do 

dano pela culpa do agente. Essa já havia sido praticada nos tempos idos do 

Direito Romano e, conforme visto alhures, ganhou força novamente a partir da 

Revolução Industrial.  

Registre-se que o primeiro doutrinador a se opor à teoria da culpa no 

momento de distinguir a responsabilidade penal foi o alemão Karl Binding. Não 
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obstante, foram Raymond Saleilles e Louis Josserand, em obras pioneiras, que se 

destacaram na formulação da teoria pautada na responsabilidade sem culpa121. 

Cláudio Brandão, a respeito da origem da teoria do risco, esclarece: 

 

Representou o ponto de partida para a construção da teoria do risco, cuja base 
principal residiria na necessidade de se proteger a vítima. Isso porque, por 
mais que se tratasse não se conseguia manter a culpa como sustentáculo para 
o dever de indenizar os danos causados, notadamente no campo relacionado 
ao acidente do trabalho, o que revelou a incapacidade de dar-se uma resposta 
efetiva aos inúmeros problemas surgidos no dia a dia, em especial aqueles 
relacionados com a responsabilidade pelo fato de outrem 

122
. 

 

Destarte, o direito evolui no sentido de proteger a vítima, ao passo que o 

ônus de provar a culpa, muitas vezes, representava empecilho para satisfazer o 

Direito tutelado pela ordem jurídica e sonegado na prática. A esse respeito, 

Dallegrave Neto assevera:  

 

Dessa feita, em vez de manifestar preocupação de vincular a indenização 
ao ato ilícito, passou-se a priorizar o ressarcimento do dano: a vítima, antes 
colocada num plano secundário, sendo dela, inclusive o ônus da prova da 
culpa, passa a ser vista pelo Direito como sujeito prioritariamente tutelado. 
O dever de indenizar, em face da nova teoria do risco, independe da prova 
ou da existência de culpa do agente. De consequência, rompe-se o dogma 
positivista segundo o qual somente é indenizável o dano causado pela culpa 
demonstrada pelo ofensor

123
. 

 

 A responsabilidade objetiva não está relacionada à comprovação de culpa 

por parte do agente. Basta que se comprovem a ocorrência do dano e o nexo de 

causalidade entre este e o ato do agente. Trata-se, pois, de uma teoria desenvolvida 

dentro do paradigma do Estado Social, característico das democracias modernos e, 

conforme indica Melo, que “considera o homem como parte de uma coletividade que 

precisa ser reparado pelos danos que alguém lhe causar”124. 

 O caráter humanista da teoria objetiva também é observado por 

Dallegrave Neto, ao apontar a tutela jurídica da vítima. A saber: 
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A opção de tutelar a vítima é emblemática, a fim de demonstrar o novo 
paradigma da ordem jurídica, orientada no solidarismo constitucional (art. 
3º, I, CF/88), que objetiva tutelar a dignidade do trabalhador visto como ser 
humano (art. 1º, III, CF/88), propugnando pela função social da empresa e a 
restauração da justiça cumulativa que se rompe com a superveniência de 
danos contratuais (art. 5º, X, da CF/88), além de prestigiar a reparação 
integral da vítima (art. 944, CC)

125
. 

  

Portanto, a ideia de que “todo risco deve ser garantido, visando à 

proteção jurídica à pessoa humana, em particular dos trabalhadores e das vítimas 

de acidente”126 atende a uma reformulação do conceito clássico de culpa no qual o 

ressarcimento está alinhado com um processo de humanização.  

O direito civil brasileiro adotou a teoria dualista, ou seja, aquela que 

“procura embasar a responsabilidade extracontratual na culpa, e a contratual, no 

simples descumprimento da norma avençada” 127 . Em análise ao Código Civil é 

possível observar a presença da responsabilidade extracontratual nos arts. 186 a 

188 e 927. A responsabilidade contratual, por sua vez, está expressa no art. 389. 

Diante da coexistência das teorias subjetiva e objetiva no mesmo 

diploma legal, Melo adverte que “não se deve levar ao extremo nenhuma das 

teorias; ao contrário, deve haver uma conciliação entre ambas, prevalecendo uma 

ou outra, conforme a situação, como é o caso das atividades de risco, em que deve 

imperar a teoria objetiva” 128 . Deve-se, portanto, utilizar o bom senso para 

administrar os conflitos e garantir que o agente causador do dano seja 

responsabilizado em qualquer situação. 
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3. CAPÍTULO III: A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NO 

ÂMBITO ACIDENTÁRIO 

 

3.1. NOÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR 

DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRABALHO OU DOENÇA 

OCUPACIONAL 

 

Retomando ao conceito de responsabilidade civil, cumpre informar que no 

presente capítulo cuidaremos da responsabilidade civil do empregador decorrente 

dos acidentes de trabalho, de maneira a propiciar a reflexão sistemática do tema 

proposto na presente dissertação.  

A responsabilidade civil é embasada no instituto da obrigação e no âmbito 

da infortunística do trabalho está fundamentada no inciso XXVIII do art. 7º da 

Constituição Federal, que prevê que é direito do trabalhador receber “seguro contra 

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

está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. 

A indenização da qual se refere o dispositivo supra, consiste na reparação 

por danos materiais, morais, estéticos, ricochete e pela perda de uma chance. 

Todavia, delimitaremos a abordagem, especificamente, quanto ao ressarcimento dos 

danos materiais causados aos empregados. 

No Brasil, além do seguro contra acidentes de trabalho pago em forma de 

benefício pelo INSS, o trabalhador ou seus herdeiros, têm direito a receber uma 

indenização por parte do empregador. Essa advém do art. 186 cumulado com o art. 

927, ambos do Código Civil de 2002, que determinam: 

 

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. 
 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 
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Os dispositivos retro mencionados devem ser analisados em consonância 

com o art. 225, § 3º da Constituição Federal, que prevê que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e à sadia 

qualidade de vida [...] cumulado com o art. 14, § 1º da Lei n. 6.938/81:  

 

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 
 
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 
ao meio ambiente. 

 

Para se aferir os prejuízos materiais é necessário analisar se do acidente 

restaram sequelas que reduziram a capacidade laboral do trabalhador e qual seria o 

grau dessa incapacidade (total ou parcial), obviamente, se do acidente não incorrer 

em óbito. Importante analisar também se a incapacidade é temporária ou definitiva. 

Se, em virtude das sequelas decorrentes do acidente de trabalho ou 

doença ocupacional, o trabalhador não puder mais exercer a sua função primitiva ou 

não conseguir produzir da mesma forma que antes (redução do valor-trabalho), fará 

jus a uma pensão correspondente ao grau da redução da capacidade laboral. A 

pensão poderá ser vitalícia (caso a sequela seja considerada definitiva) ou enquanto 

perdurar a incapacidade (no caso de incapacidade temporária). 

Ademais, o empregador tem o dever de arcar com as despesas 

decorrentes de tratamento de saúde, incluindo tratamentos fisioterapêuticos, 

medicamentos, próteses, órteses e outras despesas advindas do infortúnio. As 

perdas e danos estão expressos no Código Civil de 2002, cujos artigos pertinentes 

serão a seguir transcritos: 

 

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e 
danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o 
que razoavelmente deixou de lucrar. 
 
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. 
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Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, 
serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de 
advogado, sem prejuízo da pena convencional. 
 
Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e 
não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor 
indenização suplementar. 

 

Na prática, geralmente, o empregador não paga a indenização 

espontaneamente. Assim, cabe ao trabalhador agir em juízo. O agente causador do 

dano deve responder pelos prejuízos ocasionados ao empregado em virtude do 

acidente de trabalho na sua integralidade, independentemente do benefício 

acidentário concedido pela Previdência Social, conforme assentado pela Súmula n. 

229 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “a indenização acidentária não 

exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador”. A esse 

despeito, Raimundo Simão de Melo esclarece que: 

 

As responsabilidades de natureza civil decorrentes de acidentes de trabalho 
consistem em indenizações por dano material, moral e estético e são 
devidas pelo empregador independentemente das outras de natureza 
administrativa, previdenciária, trabalhista, porque decorrentes do 
descumprimento de deveres legais ou contratuais

129
. 

 

Os danos, moral e estético, não serão objeto da presente pesquisa, 

entretanto, são também cabíveis nos casos dos acidentes de trabalho, como 

aponta Melo: 

 

A reparação do dano deve ocorrer mediante o retorno das coisas ao estado 
anterior em que se encontravam antes do evento danoso ou, quando não 
for possível essa reposição, converte-se a reparação no pagamento de uma 
indenização em valor o mais equivalente possível ao bem material e, em se 
tratando de dano não patrimonial, impõe-se um valor compensatório do bem 
violado, como é o caso do dano moral

130
. 

 

No mesmo sentido, Sebastião Geraldo de Oliveira esclarece que: 

 

Onde houver dano ou prejuízo, a responsabilidade civil é invocada para 
fundamentar a pretensão de ressarcimento por parte daquele que sofreu as 
consequências do infortúnio. É, por isso, instrumento de manutenção da 
harmonia social, na medida em que socorre o que foi lesado, utilizando-se 
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do patrimônio do causador do dano para restauração do equilíbrio rompido. 
Com isso, além de punir o desvio de conduta e amparar a vítima, serve para 
desestimular o violador potencial, o qual pode antever e até mensurar o 
peso da reposição que seu ato ou omissão poderá acarretar

131
. 

 

Portanto, essa breve avaliação acerca da responsabilidade civil do 

empregador em relação ao contexto social analisado no primeiro capítulo, revela 

uma instituição jurídica capaz, não apenas de penalizar o ofensor e recompensar a 

vítima pelos prejuízos sofridos, mas, sobretudo, de evitar a reincidência e prevenir 

a ocorrência de novos infortúnios, desde que, seja bem aplicado o instituto, 

obviamente. A característica preventiva da responsabilidade civil do empregador 

nos casos de acidentes e doenças ocupacionais, se não for a mais importante, é 

sem dúvida crucial. 

 

3.1.1. O que são acidente de trabalho e doença ocupacional 

 

Dados históricos sobre as doenças relacionadas ao trabalho remontam à 

antiguidade. Nos ensinamentos de Cláudio Brandão:  

 

A constatação da existência de enfermidades ocasionadas pela execução 
do trabalho é fato que remonta à Antiguidade, havendo registros, desde 
Aristóteles, de doenças dos corredores, como também em escritos de 
historiadores, poetas e pensadores da Grécia e de Roma. O primeiro livro 
que trata da questão se deve a Georgius Agrícola. Com o nome de De Re 
Metallica, em 1556, estudou os diversos problemas relacionados à extração 
e à fundição do ouro e da prata, enfocando os acidentes do trabalho e as 
doenças mais comuns entre os mineiros. Em 1697 surge a primeira 
monografia diretamente voltada ao estudo da relação entre o trabalho e a 
doença atribuída. Celso, analisava os vários métodos de trabalho e as 
diversas substâncias manuseadas, dedicando especial atenção às 
intoxicações ocupacionais por mercúrio. O marco histórico decisivo, 
contudo, deve-se a Bernardino Ramazzini, que, com o livro De Morbis 
Artificum Diatriba, em 1700, despertou a atenção de estudiosos e estadistas 
para o problema, em virtude da grande repercussão causada à época, ao 
descrever uma série de doenças relacionadas com cerca de cinquenta 
profissões e estabelecer, definitivamente, a relação entre saúde e 
trabalho

132
. 

 

Na Itália, a legislação referente à proteção do trabalhador contra a doença 

ocupacional foi introduzida em 1929. Isso só foi possível porque se chegou a uma 
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definição de doença do trabalho, sendo esta mais rígida, por exigir a caracterização 

do nexo de causalidade (relação causal entre a moléstia e o labor). Lado outro, a 

definição de Acidente de Trabalho é mais ampla, sendo suficiente para a sua 

caracterização a relação de tempo, modo e lugar. 

 No Brasil, a preocupação com a questão da saúde do trabalhador 

começou a ganhar força a partir da década de 70, quando obtivemos o primeiro 

lugar em número de acidentes no ranking mundial. Tal preocupação, em parte, se 

deu em virtude da pressão dos organismos internacionais que voltaram os olhos 

para a problemática da acidentalidade. Veja-se: 

  

Os trabalhadores brasileiros, a exemplo do que ocorreu na Europa, 
começaram a discutir a relação trabalho-saúde. A Comissão Intersindical de 
Saúde do Trabalhador adotou como bandeira de luta o lema “Saúde não se 
troca por dinheiro”, durante a Nesta década foram realizadas a I E II 
semanas de saúde do trabalhador, no ano de 1979. Esta comissão foi 
transformada em 1980 no Departamento Intersindical de Estudos e 
Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho – DIESAT _, que 
prestava assessoria técnica ao movimento sindical, promovendo estudos, 
pesquisas, seminários, debates e publicações relacionadas com a saúde do 
trabalhador

133
. 

 

Indubitavelmente, a Carta Política de 1988 representou a baliza que 

introduziu, no ordenamento jurídico brasileiro, as normas que asseguravam aos 

trabalhadores a segurança e redução dos riscos no meio ambiente de trabalho. Foi 

um grande avanço, que indicou a direção a ser seguida pelas leis esparsas. Nesse 

sentido, Sebastião Geraldo de Oliveira observa: 

 

A Constituição da República de 1988 foi o marco principal da introdução da 
etapa da saúde do trabalhador no ordenamento jurídico nacional. A saúde 
foi considerada como direito social (arts. 6º e 194), assegurando-se aos 
trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 
de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII). Ficou assentado 
também que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196), 
cabendo ao Sistema Único de Saúde, dentre outras atribuições, executar as 
ações de saúde do trabalhador (art. 200, II). A Lei Orgânica da Saúde 
(8.080/1990) e as leis previdenciárias (8.212/1991 e 8.213/1991), em 
sintonia com as diretrizes constitucionais, também instituíram normas de 
proteção à saúde do trabalhador

134
. 
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No Brasil, o conceito atual de acidente típico do trabalho está elencado na 

Lei nº. 8.213/1991, a saber: 

 

Art. 19. Acidente de 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.  

 

 Doravante, acidente do trabalho será entendido como lato sensu 

(acidente do trabalho típico, trajeto ou doença ocupacional), ou seja, o acidente do 

trabalho stricto sensu (acidente do trabalho típico e de trajeto) e a doença 

ocupacional (doença profissional e doença do trabalho)135. 

 São situações também caracterizadas como sendo acidente do trabalho, 

portanto, com nexo positivo para o trabalho, por equiparação, as doenças 

ocupacionais 136 . Do mesmo diploma legal se extrai o conceito de doenças 

ocupacionais (profissional e do trabalho), que para todos os efeitos é considerada 

como acidente de trabalho. Vejamos: 

 

Art. 20. Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, 
as seguintes entidades mórbidas: 
 
I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social; 
II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em 
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.  
§1º. Não são consideradas como doença do trabalho: 
a)doença degenerativa; 
b)a inerente a grupo etário; 
c)a que não produza incapacidade laborativa; 
d)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. 
§2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na 
relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições 
especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona 
diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente de trabalho. 
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Assim, as doenças ocupacionais estão subdivididas entre as doenças 

profissionais e as doenças do trabalho, conforme incisos I e II do art. 20 supra.  

Sebastião Geraldo Oliveira aborda de modo esclarecedor o conceito das 

três denominações: doença profissional, doença do trabalho e doença ocupacional: 

 

A doença profissional é aquela peculiar à determinada atividade ou 
profissão, também chamada de doença profissional típica, tecnopatia ou 
ergopatia. O exercício de determinada profissão pode produzir ou 
desencadear certas patologias, sendo que nessa hipótese, o nexo causal 
da doença com atividade é presumido. É o caso, por exemplo, do 
empregado de uma mineradora que trabalha exposto ao pó de sílica e 
contrai a silicose. Afirma Tupinambá do Nascimento que, nas tecnopatias, 
a relação com trabalho é presumida jures et de jure, inadmitindo prova em 
sentido contrário. Basta comprovar a prestação de serviço na atividade do 
acometimento da doença profissional. Sinteticamente, pode se afirmar que 
a doença profissional é aquela típica de determinada profissão. Por outro 
lado, a doença do trabalho, também chamada mesopatia ou doença 
profissional atípica, apesar de igualmente ter origem na atividade do 
trabalhador, não está vinculada necessariamente a esta ou aquela 
profissão. Seu aparecimento decorre da forma em que o trabalho é 
prestado ou as condições específicas do ambiente de trabalho. O grupo 
atual das LER/DORT é um exemplo das doenças do trabalho, já que 
podem ser adquiridas ou desencadeadas em qualquer atividade, sem 
vinculação direta a determinada profissão. Nas doenças do trabalho "as 
condições excepcionais ou especiais do trabalho determinam a quebra da 
resistência orgânica com a consequente exclusão ou a exacerbação do 
quadro mórbido, e até mesmo o seu agravamento." Diante do significado 
específico de doença profissional e doença do trabalho, a denominação 
"doenças ocupacionais" passou a ser adotada como gênero mais próximo 
que abrange as modalidades das doenças relacionadas com trabalho. A 
NR7 da portaria n.3.214/1978, que regulamenta o programa de controle 
médico de saúde ocupacional, faz referência às doenças ocupacionais ou 
patologias ocupacionais, como vocábulo gênero. Para evitar a expressão 
doença profissional ou do trabalho, é preferível englobá-las na designação 
genérica de doenças ocupacionais, como recomenda o médico do trabalho 
Primo Brandimiller

137
. 

 

Na doutrina italiana, a distinção entre acidentes e doença do trabalho é 

unicamente jurídica e ocorre por meio da chamada “causa violenta”.  

A “causa violenta” diferencia os acidentes de trabalho das doenças 

ocupacionais. Essa última decorre de uma “causa lenta”. O Supremo Tribunal 

Italiano descreve como “causa violenta” qualquer fator que, com intensidade e 
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rapidez, ainda que sem extraordinariedade e excepcionalidade, atua no exterior 

para o interior do corpo humano, determinando uma alteração de saúde138. 

Considera-se causa violenta qualquer fator mecânico, elétrico, térmico, 

psíquico, biológico (por exemplo: esforço físico ou psíquico, infecções, litígios com 

colegas ou superiores, estresse físico ou psíquico)139. 

 

3.2. OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR 

 

A análise do art. 186 do Código Civil, cumulado com o art. 927 do mesmo 

Código nos conduz à regra geral de que aquele que causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. Estes dispositivos estão em harmonia com a teoria clássica, de 

onde se extrai os pressupostos indispensáveis para a caracterização da 

responsabilidade civil do empregador. São eles: a) ação ou omissão do agente; b) 

culpa ou dolo do agente; c) relação de causalidade entre o ato e o dano e c) o dano 

sofrido pela vítima. 

Não há que se falar em indenização sem a presença de dano e nexo 

causal. Esses dois elementos são fundamentais para a caracterização da 

responsabilidade civil, tanto subjetiva, quanto objetiva. 

O elemento culpa ou dolo é característico da responsabilidade civil 

aquiliana (subjetiva), conforme vimos no capítulo anterior. Por sua vez, ação ou 

omissão do agente, causalidade e dano são os pressupostos necessários para 

caracterizar a responsabilidade objetiva, não existindo o fato culpa.  

No tópico a seguir far-se-á breve análise dos elementos caracterizadores 

da responsabilidade civil, considerando a responsabilidade subjetiva e objetiva. 
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3.2.1. Ação ou omissão do agente 

 

A ação ou omissão é pressuposto, tanto da responsabilidade civil 

subjetiva, quanto da responsabilidade civil objetiva. 

Enquanto a ação constitui um ato positivo do agente, a omissão é, ao 

contrário, um ato negativo ou a ausência de um ato que incumbia a alguém praticar140. 

É pertinente citar o exemplo do empregador que ordena que seu 

empregado realize uma função arriscada, determinando que recolha sucatas nos 

trilhos de uma linha por onde passa uma máquina (similar a um pequeno trem). 

Quando o empregado abaixa para recolher as sucatas, outro trabalhador, sem vê-

lo, aciona o botão de setup do carrinho que o atropela, levando à amputação do 

pé. Trata-se de um ato positivo em que, em virtude do atropelamento, um operário 

sofreu lesões corporais. 

Outro exemplo: o empregador que deixa de tomar medidas preventivas 

pormenorizadas quanto ao contato do empregado com agentes nocivos à saúde.  

Ao não fornecer os EPI’s adequados, tais como luvas e cremes 

protetivos, a empresa expõe um trabalhador ao contato dermal com agentes 

prejudiciais à pele, razão que desencadeia um quadro agudo de dermatite de 

contato. Esse empregador age com omissão. 

 Em ambos os casos, o empregador não observou as normas de saúde e 

segurança do trabalho, porém, no primeiro exemplo, ele ordenou que o operário 

realizasse um ato arriscado (ato positivo); no segundo, deixou de fornecer EPI’s (ato 

negativo), expondo o empregado a risco. 

 Ensina Raimundo Simão de Melo que: 

 

Tanto a ação como a omissão podem decorrer de ato próprio do agente, de 
terceiro ou de coisa que está sob a guarda daquele. A responsabilidade civil 
por ato próprio ocorre quando alguém, por exemplo, atropela com seu 
veículo uma pessoa e esta sofre lesões corporais incapacitantes. A 
responsabilidade por ato ou fato de terceiro tem lugar, v. g, nos casos de 
danos causados pelos filhos menores, por empregados e prepostos. Pode 
ainda decorrer a responsabilidade de danos praticados por animais ou 
coisas, neste último caso, pode-se citar o exemplo de um objeto caído de 
certa altura de um prédio em construção que venha a atingir com ferimentos 
pessoas que estejam passando pela rua. A omissão e a ação, contudo, pela 
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regra geral de responsabilidade subjetiva ou aquiliana, só têm lugar quando 
constituem ilícito por ofensa a dever legal, contratual ou social

141
. 

 

3.2.2. Culpa e a responsabilidade subjetiva 

 

O segundo elemento a ser analisado é a culpa do agente. Trata- se de um 

elemento característico somente da responsabilidade civil subjetiva (aquiliana), 

conforme vimos no capítulo anterior. Silveira Bueno define culpa como transgressão; 

delinquência; delito; responsabilidade 142 . É de noção comezinha que a 

responsabilidade subjetiva está justificada pelo nexo de imputação alicerçado na 

culpa (latu sensu)143. 

A culpa strictu sensu consiste em um gesto do agente, não deliberado, 

que, em si, não visa causar prejuízo à vítima, mas, pela sua atitude negligente, de 

imprudência ou de imperícia, resulta num dano para aquela144. 

Deverá responder pelo dano aquele que o causou intencionalmente (dolo) 

ou provocou-o ao atuar (ação ou omissão), em desconformidade com a ordem 

jurídica (em sentido lato)145. 

Nas lições de Raimundo Simão de Melo: 

 

De acordo com o entendimento clássico da doutrina e da jurisprudência, na 
responsabilidade subjetiva, como regra geral, cabe à vítima provar a culpa 
do agente do dano. Em algumas situações, admite-se a inversão do ônus 
da prova para aquele, o que não é difícil de resolver no processo. Ou seja, 
provada a culpa do agente, condena-se-o a reparar o dano. Não provada a 
culpa deste, insenta-se-o de qualquer responsabilização. 
 
Todavia, um dos pontos principais deste livro diz respeito à análise do 
fundamento da responsabilidade do empregador pelos acidentes de 
trabalho. Ou seja, procuraremos saber se a responsabilidade é objetiva, 
com base no § 3º do art. 225 da Constituição, ou subjetiva, sustentada no 
inciso XXVIII do art. 7º da mesma norma. Nesta última hipótese, se em 
qualquer caso, ou se a regra do art. 7º da mesma norma. Nesta última 
hipótese, se em qualquer caso, ou se a regra do art. 7º, inciso XXVIII da 
Constituição Federal permite exceção ou algum tipo de abrandamento, 
especialmente com case no parágrafo único do art. 927 do Código Civil de 
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2002, que reconhece a responsabilidade sem culpa quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. Em primeiro lugar, é necessário e 
indispensável que se faça uma análise e uma conjugação do mencionado 
inciso XXVIII do art. 7º com o § 3º do art. 225 da Carta Maior, o qual 
reconhece a responsabilidade objetiva pelas condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente, as quais sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Também 
deve ser verificada a compatibilidade ou não do § 1º do art. 14 da Lei n. 
6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente), que assegura a 
responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros em decorrência prejudicados (“Sem obstar a aplicação das 
penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou repara os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, efetuados por sua atividade”)

146
. 

 

 A culpa do empregador, no que concerne ao âmbito da infortunística, se 

manifesta, especialmente, por descumprimento ou inobservância das normas 

pertinentes à saúde e segurança do trabalho, bem como destinadas a promover um 

meio ambiente de trabalho sadio e equilibrado. 

 

3.2.3. A causalidade entre o ato e o dano 

 

Raimundo Simão de Melo esclarece que “causalidade é a relação de 

causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano resultante. Sem ela não 

existe a obrigação de indenizar. Sua prova incumbe à vítima”147. 

Quando os prejuízos suportados pela vítima decorrem de um ato ou fato 

ilícito é necessário comprovar a ligação entre um e outro. O nexo de causalidade é, 

justamente, esse liame entre o ato (ou fato) ilícito e o dano ocasionado à vítima. É a 

relação de causa e efeito. Sem a demonstração da relação de causalidade, portanto, 

não há o dever de indenizar. 

No âmbito dos contratos de trabalho, Dallegrave Neto explica: 

 

Em relação ao contrato de trabalho, o nexo causal se aplica nas duas 
espécies de responsabilidade civil, tendo relevo especial naquela em que o 
dano provém do simples cumprimento regular do contrato e independente 
da culpa do empregador. Apesar de nessa responsabilidade objetiva o 
empregado não precisar comprovar a ocorrência de ato ilícito do 
empregador, deverá, contudo, provar que o dano sofrido teve como causa o 
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cumprimento regular do contrato de trabalho. Diante do caso concreto, que 
geralmente encerra um concurso de causas, o nexo etiológico não é de fácil 
conceituação, não bastando descrevê-lo como o elo entre a conduta do 
resultado danoso. Há inúmeras teorias que se dedicaram a explica-lo, com 
destaque para a da equivalência das condições e da causalidade adequada 
e imediata

148
. 

 

Na presente pesquisa, todavia, nos importa observar o nexo de 

causalidade especificamente no que concerne aos danos materiais ocasionados pelos 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o que justifica os subitens a seguir. 

 

3.2.3.1. O nexo causal nas doenças ocupacionais e o nexo técnico epidemiológico 

– NTEP 

 

A proteção contra os acidentes de trabalho foi introduzida no 

ordenamento jurídico muito antes da tutela dos trabalhadores contra as doenças 

ocupacionais. Tal fato decorre de uma diferente percepção jurídica, ou seja, da 

dificuldade que os legisladores enfrentaram para identificar a existência de doenças 

que são provenientes do trabalho.  

Nesse sentido, pede-se vênia para transcrição de uma passagem da 

doutrina jurídica italiana: la tutela assicurativa dele malattie professionali, nonostante 

sia stata introdotta 35 anni dopo quella infortunistica, era già stata suggerita in sede 

parlamentare e dalla dottrina nell’ontano 1898149. 

Isso ocorreu porque, enquanto o acidente de trabalho era um evento 

visível, fácil de identificar, a maioria dos parlamentares dos países europeus, ao final 

do século XIX, ainda consideravam a doença ocupacional como uma mera 

consequência natural do envelhecimento do trabalhador. Diferentemente dos efeitos 

do acidente, as consequências das doenças eram diluídas no tempo, não sendo 

possível distinguir se a doença decorria diretamente do labor ou se se tratava de 

uma doença comum.  

Nos tempos idos, a grande problemática era, portanto, saber distinguir 

esses dois tipos de doença. Nem mesmo a medicina era capaz de diferenciá-las. A 
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solução encontrada para o problema foi jurídica, por meio do estabelecimento do 

nexo de causalidade específico. Dessa maneira, o nexo de causalidade é definido 

como o elo entre o acidente e a lesão sofrida pelo trabalhador. 

Vem a ser a relação entre a ocorrência do infortúnio e a lesão sofrida pelo 

empregado150. É facilmente visualizado no infortúnio trabalhista típico, caracterizado 

por acontecimento súbito, “brusco, repentino, inesperado, externo e traumático, 

ocorrido durante o trabalho ou em razão dele”151, ressalvadas situações em que os 

prejuízos orgânicos permanecem em estado de latência e as consequências 

danosas são percebidas muito tempo depois152.  

Também se destaca, não ser necessária a prova de certeza em certos 

casos de infortúnio, bastando o juízo de admissibilidade, ou seja, a probabilidade de 

que o dano foi proveniente do fato ocorrido e definido como acidente153. Nesse 

sentido é a lição de Sebastião Geraldo de Oliveira: 

 

[...] em muitas ocasiões, as provas colhidas não permitem concluir com 
certeza qual a origem do adoecimento. Nem a ciência jurídica ou a 
medicina trabalham com exatidão rigorosa dos fatos como ocorre nos 
domínios das ciências exatas. As provas não devem ser avaliadas 
mecanicamente com o rigor e a frieza de um instrumento de precisão, mas 
com a racionalidade de um julgador atento que conjuga fatos, indícios, 
presunções e a observação do que ordinariamente acontece para formar 
seu convencimento. Conforme alertou Agostinho Alvim, “nem sempre há 
certeza absoluta de que certo fato foi o que produziu determinado dano. 
Basta um grau elevado de probabilidade”. Um julgado do Segundo 
Tribunal de Alçada Cível de São Paulo retrata bem essa questão:  
 
“Acidente de trabalho – Benefício – Conversão – Aposentadoria 
previdenciária em acidentária – Doença – Mal da coluna – Nexo causal – 
Prova. A presença do nexo causal se mede por razoável probabilidade, 
não por matemática certeza, mesmo porque a ciência médica não é exata. 
Se o fosse, as calculadoras seriam feitas para os médicos e estes 
estariam livres de todas as acusações e indenizações pelos erros que 
vivem cometendo. Vale dizer, é o possível lógico, não o absolutamente 
certo, que embasa a conclusão pela presença do nexo causal e 
concausal. Cabe converter a aposentadoria por invalidez previdenciária na 
homônima acidentária, ainda que calculadas ambas com o percentual de 
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100% do salário de benefício, para que, com o coreto enquadramento 
jurídico da incapacidade do segurado possa ele gozar de todas as 
implicações daí advindas, mormente as indiretas, dentre estas a eventual 
geração de responsabilidade baseada no direito comum.” São Paulo. 
STACivSP. 12ª Cam. Apelação sem Revisão n. 690.457-00/5, Rel.: Juiz 
Palma Bisson, julgado em 28. Ago. 2003

154
. 

 

Lado outro, o acidente, quando típico, não costuma guardar maior 

dificuldade na investigação do nexo, porque, na maioria das vezes é o próprio 

empregador o emitente da CAT, além de construir ato único com lesão imediata, no 

horário e local de trabalho155.Já a identificação das doenças ocupacionais, exige 

uma maior complexidade, como expõe Amaury Rodrigues Pinto Júnior: 

 

No que se refere às doenças ocupacionais, contudo, a verificação do nexo 
causal é bem mais complexa, já que incontáveis fatores, de diversas 
fontes poderão contribuir para o quadro patológico. A própria legislação 
previdenciária alerta para a existência de fatores não associados ao 
trabalho, como os degenerativos, inerentes ao grupo etário e os 
endêmicos regionais (art. 20, § 1º, da Lei n. 8.213/91). Ainda é possível 
cogitar de fatores genéticos especiais ou mesmo particulares, ligados a 
atividades domésticas e de lazer. Diante da multiplicidade de fatores 
possíveis, nem sempre será fácil identificar que a doença tem, 
efetivamente, uma causa de origem laboral, mesmo porque é sabido que a 
Medicina não é uma ciência exata

156
. 

 

Objetivando facilitar a identificação da natureza acidentária de uma 

moléstia ou lesão, foi introduzido pela Lei nº. 11.340 de 26 de dezembro de 2006, o 

art. 21 – A. Com a mesma finalidade, inseriram-se alguns parágrafos à Lei nº. 

8.213/91 estabelecendo o NTEP que, nos dizeres de Pinto Júnior, consiste na: 

 

[...] associação entre a moléstia causadora da incapacidade constante na 
Classificação Internacional de Doenças (CID), e a atividade econômica 
desenvolvida pela empresa, expressa pela Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE), tornando presumida a natureza 
ocupacional do agravo verificado.  

 

De acordo com o mesmo autor, tal expressão foi cunhada pelo próprio 

idealizador do Nexo Técnico Epidemiológico como instrumento adequado à 
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inversão do ônus probatório 157 , quanto ao vínculo da doença com o meio 

ambiente de trabalho. 

 Raimundo Simão de Melo assegura que: 

 

O objetivo da alteração legal foi amenizar as dificuldades por parte do 
trabalhador-segurado em demonstrar o nexo causal para caracterização das 
doenças profissional ou do trabalho, como sempre aconteceu e motivou as 
conhecidas subnotificações desses agravos, especialmente pela negação, 
quase como regra, por parte das empresas, em fornecer a CAT. 

 

 Eis a disposição legal acerca do tema:  

 

Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela 
perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e 
o agravo. 
 
I – o acidente e a lesão; 
II – a doença e o trabalho; e 
III – a causa mortis e o acidente  
 
[...] 
...............................................................   
§ 3°  Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando 
se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a 
entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação 
Internacional de Doenças (CID) em conformidade com o disposto na Lista B 
do Anexo II deste Regulamento. 
§ 4°  Para os fins deste artigo, considera-se agravo a lesão, doença, 
transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, 
subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, 
independentemente do tempo de latência. 
§ 5°  Reconhecidos pela perícia médica do INSS a incapacidade para o 
trabalho e o nexo entre o trabalho e o agravo, na forma do § 3°, serão 
devidas as prestações acidentárias a que o beneficiário tenha direito. 

 

Destarte, para se caracterizar a natureza acidentária de uma lesão ou 

doença por parte do INSS deve ser precedida pela perícia médica previdenciária 

que irá estabelecer o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença. Contudo, 
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com a inserção do NTEP, passa-se a uma nova concepção, que é a existência da 

presunção.  

Esse contexto, demarcado pelo art. 337, § 5° do Decreto n°. 3.048/99 é 

explicado por Raimundo Simão de Melo:  

 

Com a nova alteração legal, passa a existir presunção de que a doença foi 
adquirida em decorrência do exercício peculiar a determinada atividade ou 
pelas condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relaciona diretamente, e, portanto, tem natureza ocupacional. Com isso, 
inverte-se o ônus da prova para a empresa, a quem incumbe demonstrar a 
ausência de caráter ocupacional do agravo à saúde do trabalhador.  

 

Indubitavelmente, a inserção do NTEP na legislação brasileira significou 

um grande avanço no que concerne à atribuição da natureza acidentária às doenças 

que acometem os trabalhadores. Nesse sentido, Pinto Junior observa: 

 

A criação do nexo técnico epidemiológico representou inegável avanço ao 
reconhecimento oficial de doenças ocupacionais, até então escondidas sob 
o manto da subnotificação e da tendência tanto do empregador quanto da 
autarquia previdenciária de negarem a origem laboral dos males que 
infligem e incapacitavam os trabalhadores. Avanço legislativo, visto que a 
ciência médica trabalha com a epidemiologia empírica há mais de 300 anos, 
quando Bernardino Ramazzini (1633-1714) publicou sua memorável De 
morbis artificum di atribe, em português, “as doenças dos trabalhadores”, 
em que construiu “perfis epidemiológicos” de adoecimento associados a 
atividades laborais, sistematizando e classificando as doenças segundo a 
natureza e o grau de nexo com o trabalho desenvolvido

158
. 

 

Ante a situação de hipossuficiência do empregado perante o 

empregador e devido à sua dificuldade de comprovar o nexo de causalidade, a 

criação do NTEP é uma imposição legal de presunção, ainda que relativa, que 

facilita a caracterização da doença como de natureza acidentária. Cabe ao 

empregador, nesse caso, demonstrar que tomou as medidas preventivas para 

evitar o adoecimento do empregado e “comprovar a eventual existência de fatores 

externos, estranhos ao meio ambiente laboral e que tenham potencialidade para, 

isoladamente, ter ocasionado o agravo cogitado”159. 

 Vale ressaltar que, além do NTEP existem outras maneiras de se 

caracterizar o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Ainda que a 
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doença não esteja relacionada no rol da previdência; mesmo diante da omissão da 

CAT por parte do empregador é possível classificar uma doença ou agravo como 

decorrente do trabalho, se presentes no ambiente laboral um ou mais fatores de 

risco que ensejaram o surgimento da moléstia ou agentes etiológicos160.  

 Destarte, a ausência do NTEP não significa que a origem da doença não 

esteja relacionada ao labor, podendo o empregado – em processo administrativo 

ou em ação própria, comprovar essa relação por meio de provas periciais, 

documentais e testemunhais. 

 

3.2.3.2. O nexo concausal 

 

Os acidentes ou as doenças ocupacionais podem decorrer de mais de 

uma causa (concausa), ligada ou não ao trabalho desenvolvido pela 

vítima161.Enquanto os acidentes típicos têm, como única fonte geradora, o próprio 

evento traumático, a experiência demonstra que, na maioria das situações há uma 

conjugação de fatores que contribuem para o surgimento de uma enfermidade162. 

Estaremos diante do nexo concausal quando, apesar da presença de 

fatores causais extralaborais, haja pelo menos uma causa relacionada à execução 

do contrato de trabalho que tenha contribuído diretamente para o acidente ou 

adoecimento163. A concausa está prevista no ordenamento jurídico brasileiro na Lei 

n° 8.213/1991, a saber: 

 

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 a redução ou 
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua recuperação; 
[...] 
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 As concausas podem ocorrer por fatos preexistentes, supervenientes ou 

concomitantes àqueles que desencadearam o implemento do nexo de 

causalidade164. 

A título exemplificativo é oportuno transcrever uma passagem acerca do 

tema exarado, em Acórdão referente ao AIRR. 72300-63.2009.5.01.0204, 2ª 

Turma, TST, rel. Des. Delaíde Miranda Arantes, decisão unânime, j. 8-6-2016, 

publicação DEJ: 

 

A C Ó R D Ã O 
2.ª Turma 
GMDMA/RAS/  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DOENÇA 
OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HIPÓTESE EM 
QUE O TRIBUNAL REGIONAL SE FUNDAMENTA NA PROVA PERICIAL 
PARA A CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEXO DE 
CONCAUSALIDADE E DA CULPA DA EMPREGADORA (SÚMULA 126 DO 
TST). PENSÃO MENSAL. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E 
TEMPORÁRIA PARA O EXERCICIO DA MESMA FUNÇÃO (SÚMULA 126 
DO TST). CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (SÚMULA 
333 DO TST). Não merece ser provido agravo de instrumento que visa a 
liberar recurso de revista que não preenche os pressupostos do art. 896 da 
CLT. Agravo de instrumento não provido. 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista n.°TST-AIRR-72300-63.2009.5.01.0204, em que é 
Agravante CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e Agravado RUBEM LUIZ 
CARVALHO MACHADO. 
 
 V O T O 
 
O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que a doença guarda relação 
com as atividades desenvolvidas pelo autor, tendo sido agravada, pelas 
funções exercidas. E sendo a doença agravada pelas atividades, resta 
inafastável a conclusão de que as medidas tomadas pela ré foram 
insuficientes a afastar os riscos da atividade. Nas características do ambiente 
e atividades desenvolvidas pelo Operativo Externo, descritas na PPRA, a 
função engloba atividades de manuseio de carga, em áreas urbanas e rurais, 
inclusive e frequentemente naquelas de difícil acesso como morros e favelas, 
utilizando-se eventualmente de um carrinho, mas na maior parte do tempo 
transportando a carga manualmente. 
[...] 
Conclui-se disso que a realização do trabalho nas condições em que já 
relatadas contribuiu para o desenvolvimento e/ou agravamento do quadro 
clínico do autor. Ainda que o trabalhador possa ter predisposição para o 
surgimento da doença referida, é certo que as atividades desempenhadas em 
condições ergonomicamente incorretas, além do transporte manual de 
mercadorias, durante todo o curso do pacto laboral, contribuíram 
para o desenvolvimento e agravamento das lesões, atuando, no mínimo, com
o concausa. 
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[...] 
 
Assim, o dever de indenizar do empregador não exige o nexo de causalidade 
exclusivo, podendo o trabalho ter contribuído para o fato lesivo. Nessa ordem, 
restou demonstrada a relação de causalidade entre a patologia apresentada 
pelo reclamante e a atividade por ele desempenhada em favor da reclamada. 

 

 Em quaisquer das modalidades de concausa, portanto, faz-se 

indispensável prova conclusiva de que o trabalho específico, desenvolvido pela 

vítima, concorreu diretamente para o desencadeamento ou agravamento da 

doença165. 

 

3.2.4. O Dano 

 

3.2.4.1. Conceito de dano 

 

Dano, em sentido amplo, significa o prejuízo experimentado por uma 

pessoa no seu patrimônio material ou moral, em decorrência de um ato praticado por 

outrem166. O principal elemento da responsabilidade civil é o dano, o qual, no caso 

da doença ou acidente laboral traduz-se na incapacidade total ou parcial para o 

trabalho, ainda que de forma temporária167. 

Raimundo Simão de Melo ensina: 

 

Dano, em latim, quer dizer damnun. Em sentido amplo, significa o prejuízo 
experimentado por uma pessoa no seu patrimônio material ou moral, em 
decorrência de um ato praticado por outrem. Regra geral, o dano é 
indenizável, mas para tanto é necessário que se demonstre a diminuição 
patrimonial ou a ofensa a um bem juridicamente protegido, desde que haja 
um liame (nexo de causalidade) entre o prejuízo decorrente e o respectivo 
ato ou omissão do agente. O dano pode ser aquiliano ou contratual, quando 
decorrente de ato ilícito oriundo de uma violação à lei, também por culpa ou 
dolo do agente que causou desfalque no patrimônio da vítima, devendo sua 
indenização ser a mais ampla possível para recompor o patrimônio perdido 
ou desfalcado. Este é o dano material ou patrimonial. Também o dano 
moral, dependendo do ordenamento jurídico, é indenizável não com uma 
quantificação patrimonial, que é impossível, mas com o objetivo duplo de 
impor uma sanção ao agressor para que não mais volte a infringir direito e, 
também com o objetivo de provocar na vítima uma sensação de prazer para 
compensar a dor provocada pelo ato danoso. O dano decorre de fato 
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humano próprio (responsabilidade direta), de ato ou fato de outrem ou em 
fato de animal ou coisa inanimada (responsabilidade extracontrtatual) e, de 
outro lado, do retardamento, ou descumprimento, total ou parcial, de 
obrigação ou de contratos (responsabilidade contratual)

168
. 

 

 O dano, no que concerne ao âmbito da infortunística, se manifesta, 

especialmente, por intermédio do óbito ou sequelas incapacitantes decorrentes de 

acidente ou doenças ocupacionais. Frisa-se que a incapacidade pode ser total ou 

parcial, temporária ou permanente. 

Os danos acidentários são classificados como danos materiais; morais; 

estéticos e pela perda de uma chance 169 . Na presente pesquisa, todavia, nos 

importa abordar apenas a questão da quantificação dos danos materiais, também 

conhecidos por danos patrimoniais, razão pela qual se passa a discorrer, 

especificamente sobre este tema, no capítulo a seguir. 
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4. CAPÍTULO IV:QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS 

 

4.1. CONCEITO DE DANO MATERIAL 

 

Na definição de Sebastião Geraldo de Oliveira, o dano material é o 

prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, causando, por consequência, uma 

diminuição do seu patrimônio, avaliável monetariamente170.  

Raimundo Simão de Melo ensina que o dano patrimonial pode atingir o 

patrimônio presente e o patrimônio futuro da vítima, provocando, na primeira 

hipótese, uma diminuição e, na segunda, impedindo o seu crescimento171. 

 

4.1.1. Danos emergentes e lucros cessantes 

 

O Capítulo III do Código Civil é dedicado às perdas e danos. Dispõe o art. 

402 do Código Civil que, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 

perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu 

o que razoavelmente deixou de lucrar”.  

Na sequência, o art. 403 do mesmo Código estabelece que “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 direito imediato, sem prejuízo do 

disposto na lei processual”.  

Em casos relacionados a acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, 

o dano mais expressivo atinge a integridade física e psíquica do trabalhador (isso 

quando não atinge a própria vida). A moléstia ou lesão pode repercutir em perda 

total ou parcial da capacidade laboral do trabalhador vitimado por um acidente de 

trabalho. Essa limitação funcional, de grau variável, por conseguinte, refletirá no 

valor do trabalho desempenhado pela vítima. É dizer que afetará o seu patrimônio, 

tendo em vista que a maioria esmagadora dos seres humanos depende do seu 

trabalho para viver, prover o sustento próprio e de sua família. 
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Se o trabalhador não conseguir mais exercer a sua função primitiva, 

enxergará no seu horizonte um mercado de trabalho mais restrito, além de não ser 

promovido na carreira. O que o credor efetivamente perdeu são os chamados danos 

emergentes. O que razoavelmente deixou de lucrar são os lucros cessantes.  

Sobre o dano emergente, Raimundo Simão de Melo explica: 

 

Assim, dano emergente, também chamado de dano positivo ou de perdas e 
danos, importa numa efetiva e imediata diminuição do patrimônio da vítima, 
caracterizando-se como aquilo que o lesado perdeu efetivamente. É o prejuízo 
que surge direta e imediatamente de forma identificável por meio de critérios 
objetivos. A quantificação, ou “mensuração do dano emergente, não enseja 
maiores dificuldades. Em geral, importará no desfalque sofrido pelo patrimônio 
da vítima. Será a diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha 
antes e depois do ato ilícito”. Assim, num acidente de trabalho com 
incapacidade transitória da vítima para o trabalho, o dano emergente será o 
valor da totalidade dos ganhos com o tratamento médico e outras despesas

172
. 

 

 Já sobre o lucro cessante, o mesmo autor esclarece: 

 

Lucro cessante é o reflexo futuro do ato danoso sobre o patrimônio da 
vítima consistindo na perda de um ganho esperado, na frustração da 
expectativa de lucro, ou, em outras palavras, na diminuição potencial do 
patrimônio da vítima. “Pode decorrer não só da paralisação da atividade 
lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos 
rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, 
da frustração daquilo que era razoavelmente esperado”. A solução para se 
aferir o lucro cessante, dependendo da situação, não apresenta grandes 
dificuldades para o juiz, porque a probabilidade de atingir aquele lucro é 
quase real, diferentemente do que ocorre na perda de uma chance, que é 
aferida mediante probabilidades incertas. A reparação por lucros cessantes 
repousa numa probabilidade e numa certeza de que o ganho futuro seria 
auferido não fosse o dano injustamente causado à vítima, como é o caso 
dos ganhos do motorista de táxi durante o período em que deixa de 
trabalhar, aguardando o conserto do seu veículo

173
. 

 

O Código Civil Brasileiro de 2002 determina no art. 948 que: 

 

No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras 
reparações: 
 
I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o 
luto da família; 
II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, 
levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 
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Prevê o mesmo diploma legal no art. 949 que, no caso de lesão 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 algum outro prejuízo que o 

ofendido prove haver sofrido. 

E o art. 950 estabelece que: 

 

Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu 
ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a 
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao 
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do 
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 

 

Esses dispositivos legais abordam os danos emergentes no que 

concerne “ao pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e 

luto da família” e os lucros cessantes, ao se referir à "prestação de alimentos às 

pessoas a quem o morto o devia” e “pensão correspondente à importância do 

trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. 

É com base nessa regulamentação legal civilista que se buscará oferecer 

subsídios para a quantificação do dano material decorrente de acidentes do 

trabalho, especialmente a pensão civil acidentária.  

No âmbito da responsabilidade civil, “lucros cessantes” designam todos 

os ganhos esperados, tanto os resultantes da atividade empresarial, quanto aqueles 

que são pagos aos trabalhadores assalariados e prestadores de serviço em geral174. 

Em relação aos prejuízos que acometem os empregados, nos casos de 

um acidente de trabalho, Raimundo Simão de Melo observa:  

 

No caso do acidente de trabalho com incapacidade total e permanente da 
vítima para o trabalho, o dano emergente será o valor de todos os ganhos 
auferidos pela vítima no momento do infortúnio, porque este compreende 
tudo aquilo que o lesado perdeu, além das despesas com tratamento de 
saúde e, se houver óbito, com o funeral e o luto da família. Mas também 
poderá incluir o lucro cessante referente à perda de ganhos futuros em 
razão da incapacidade permanente para o trabalho. Com efeito, é preciso 
que a razão justificadora da perda dos lucros cessantes seja provada pela 
vítima, ou seja, que o prejuízo futuro seja demonstrado, porque, sem 
prejuízo e respectiva comprovação, não há falar em responsabilidade

175
. 
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Amaury Rodrigues Pinto Junior endossa: 

 

Quando ocorre um acidente do trabalho típico, além dos prejuízos físicos e 
psíquicos que automaticamente vitimam o trabalhador, podem ocorrer 
danos a seus bens particulares. Isso pode acontecer quando trabalho é 
desenvolvido com a utilização de bens pertencentes ao próprio trabalhador. 
Não é incomum, por exemplo, que o empregado realize atividade laborativa 
utilizando veículo automotor de sua propriedade ou, ainda mais constante, 
fazendo uso de seu próprio vestuário. Se o acidente provocar prejuízo a 
esses bens particulares, não haverá dúvida de que caberá ao indigitado 
responsável (pouco importa se o nexo de imputação é culpa ou risco) 
promover o ressarcimento desses danos. O mais corriqueiro, entretanto, é 
que infortúnios laborais (acidentes e doenças ocupacionais) provoquem 
danos à integridade física e psíquica do trabalhador. Embora esses danos 
tenham evidente natureza extrapatrimonial, decerto provocam reflexos 
negativos no patrimônio da vítima. A saúde é o bem mais precioso que 
afortuna o ser humano, portanto, quando ela falta, todos os recursos 
financeiros possíveis são empregados no desiderato de recuperá-la, os 
quais, não raras vezes, são de grande monta em muitos casos, há 
necessidade de transporte do acidentado para recebimento de cuidados 
médicos emergenciais e, em situações mais graves, impõe-se internação 
hospitalar e, até mesmo, intervenções cirúrgicas, procedimentos de custos 
bastante ponderáveis

176
. 

 

4.1.1.1. Despesas médicas 

 

Afora os custos médicos indispensáveis ao tratamento físico e psíquico do 

trabalhador acidentado, existem despesas com aquisições de medicamentos 

receitados para tratamento da deficiência orgânica causada pelo acidente de 

trabalho 177 . A indenização abarcará as despesas com o tratamento, conforme 

previsão do art. 949 do Código Civil supramencionado.  

 No que tange às despesas de tratamento, tanto no que concerne à 

incapacidade transitória, quanto permanente, Raimundo Simão de Melo assevera que: 

 

As despesas com tratamento incluem todos os gastos necessários à cura 
total da vítima, como tratamento hospitalar, tratamento ambulatorial, 
tratamento domiciliar, medicamentos, fisioterapia, próteses, órteses, 
despesas com acompanhantes, como enfermeiro (a), se necessários, 
locomoção para hospitais e clínicas, etc. Essas despesas deverão ser 
comprovadas, se já realizadas, ou determinada pelo juiz a obrigação do seu 
reembolso, mediante comprovação posterior

178
.  
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 Em algumas situações, o trabalhador acidentado necessita fazer uso de 

próteses ou órteses, sendo que o próprio organismo sofre com alterações do próprio 

tempo e as próprias próteses ou órteses se desgastam ou tornam-se obsoletas. 

Nesse caso, é possível requerer em juízo que o réu ou devedor arque com o 

fornecimento, manutenção e troca, desde que apresentem o laudo ou receita médica 

indicando o uso da prótese (ou órtese) e de quanto em quanto tempo é 

recomendável proceder a troca. Juntamente com o laudo detalhado prescrevendo o 

modelo e especificações, recomendam-se anexar três orçamentos atualizados do 

que está sendo pedido.  

Esse procedimento pode ser válido também para outros equipamentos. 

Veja-se:  

 

Situações existem em que há necessidade de aquisição de próteses e 
equipamentos auxiliares, como cadeiras de rodas e veículos adaptados a 
nova condição física. Podem-se cogitar, ainda, despesas focadas na 
reabilitação física e psicológica do trabalhador, incluindo-se nessa categoria 
a realização de fisioterapia, sessões e internações psiquiátricas, além de 
cirurgias estéticas ou destinadas à recuperação de funções mecânicas. 
Finalmente, nos acidentes que provocam grandes traumas, nominados na 
doutrina francesa por “les grands handi capés” e que englobam situações 
de tetraplegia e estado de coma vegetativo crônico, geralmente provocado 
por traumas crânio encefálicos, torna-se indispensável a contratação de 
cuidadores para atender às necessidades básicas e de subsistência do 
acidentado

179
. 

 

Em relação ao tratamento medicamentoso não cabe maiores delongas, 

tendo em vista que é cabível o ressarcimento dos valores destinados à compra 

desses, desde que o lesado comprove a necessidade do uso por meio do receituário 

médico apresentando juntamente as notas fiscais (caso já tenha comprado com 

recurso próprio). Se o uso for contínuo e se postergar para o futuro é necessário que 

se comprove o período por relatório médico.  

Pinto Júnior assegura que quanto às despesas futuras é indispensável a 

apresentação de relatório médico específico, explicitando a necessidade, a 

frequência e a duração do tratamento medicamentoso180. 

  

                                                           
179

 PINTO JUNIOR, Amaury Rodrigues. A quantificação do dano: acidente do trabalho e doenças 
ocupacionais. 1 ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 94. 

180
 Ibid., p. 94. 



111 

 

4.2. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS 

 

Vimos nos capítulos anteriores que a responsabilidade civil é um 

instrumento jurídico que tem por finalidade a harmonia social, pela composição do 

dano. Discorremos, precipuamente, sobre a situação do Brasil, cujo quadro de 

acidentalidade ainda é preocupante, apresentando elevados índices de ocorrência. 

Nesse contexto, observamos que o dever de indenizar característico da 

responsabilidade civil representa importante papel preventivo. 

Fizemos uma breve análise do direito comparado que indicou os 

instrumentos jurídicos que podem aumentar o nível de segurança no meio 

ambiente de trabalho, a exemplo da experiência italiana. 

Nesse contexto, o estudo da quantificação do dano é de suma 

importância, pois a partir dela é possível mensurar os valores econômicos da 

indenização. É, portanto, um instrumento jurídico, por conveniência econômica, 

que tem o condão de influenciar o comportamento das empresas, de modo a 

praticarem a prevenção de riscos no meio ambiente de trabalho. 

A partir do momento em que se tornar mais vantajoso investir em 

saúde e segurança do trabalho do que pagar as pequenas indenizações, o 

empregador passará a adotar as medidas preventivas necessárias para 

resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores e evitar a degradação 

do meio ambiente de trabalho.  

Uma indenização por reparação de prejuízos materiais que não restitui 

integralmente os danos sofridos pelo trabalhador nem reflete a realidade, propicia a 

injustiça e estimula a manutenção da cultura da insegurança no meio ambiente 

laboral. Por outro lado, também não atende ao objetivo crucial de prevenção contra 

acidentes de trabalho. 

Diante do exposto, a reparação dos danos materiais deve ser sempre 

realizada num quantum indenizatório proporcional ao dano sofrido pela vítima, 

desestimulando, assim, a prática reincidente por parte das empresas 

transgressoras das normas que regem a saúde do trabalhador e do meio ambiente 

de trabalho digno e equilibrado. A reparação, para cumprir o seu papel pedagógico 

tem que ser proporcional ao agravo, como estabelece o inc. V do art. 5º da 
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Constituição Federal, in verbis: “é assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.” (grifados). 

Aqui reside o ápice da presente pesquisa científica: como pensar em 

uma reparação justa, efetiva, que atenda aos quesitos retro mencionados? Quais 

os parâmetros a serem adotados para um novo modelo de indenização mais rígido, 

que viabilize a prevenção e redução dos riscos nos ambientes de trabalho? 

Para responder às indagações acima apontadas tomaremos como ponto 

de partida o comando do art. 944 do atual Código Civil, que prevê: 

 

A indenização mede-se pela extensão do dano.  
 
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 
culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente a indenização. 

 

A leitura desse dispositivo deve ser feita em sintonia com o que dispõe 

o inciso V do art. 5º da Carta Magna brasileira, a saber: “É assegurado o direito 

de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem”.  

Com isso, a indenização do dano material deve ser proporcional à ofensa 

ou prejuízo suportado pela vítima. Nesse sentido, sustenta Raimundo Simão de 

Melo que deve ser na medida exata, para se restabelecer o equilíbrio do bem 

lesado181. O mesmo autor comenta: 

 

A melhor e mais completa reparação é aquela que permite e possibilita o 
retorno do bem lesado ao status quo ante, ou seja, ao estado anterior em 
que se encontrava aquele antes do evento danoso. Mas, como se sabe, 
nem sempre é possível, pelas características do dano e do bem lesionado, 
restituí-lo in integrum. 
 
É o que ocorre, regra geral, no caso dos danos decorrentes de acidentes de 
trabalho, porque ou a vítima será fatal, ou, na maioria das vezes ficará 
incapacitada total ou parcialmente para o trabalho e às vezes até para os 
demais atos da vida civil. Desse modo, é comum converter-se a reparação 
propriamente dita em indenização compensatória, consistente no 
pagamento de uma indenização em pecúnia. Para tanto, devem-se levar em 
conta todos os prejuízos presentes e futuros (danos emergentes e lucros 
cessantes). Tais prejuízos, de responsabilidade do empregador ou tomador 
de serviços, para a hipótese de acidentes de trabalho, conforme o caso, 
compreendem despesas com tratamento da vítima, funeral, luto da família, 
lucros cessantes até o fim da convalescença e pensão alimentícia à vítima 
ou as pessoas dependentes do morto, além de indenização por danos 
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moral, estético e pela perda de uma chance. Aplica-se o princípio da 
restitutio in integrum, pelo qual está obrigado o ofensor a reparar 
integralmente os danos causados, medindo-se a indenização pela extensão 
do dano, correspondente ao pagamento de tudo aquilo que a vítima perdeu, 
ao que razoavelmente deixou de ganhar e, ainda, aos danos moral e 
estético resultantes da lesão

182
. 

 

Se da ofensa resultar diminuição da capacidade laborativa, a indenização 

incluirá o pagamento de pensão proporcional à depreciação ou inabilitação 

profissional que sofreu a vítima 183 , como consta do art. 950 do Código Civil 

brasileiro. 

Nas ações de indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença 

ocupacional em face do empregador, o valor do pensionamento por incapacidade 

laboral (temporária ou permanente) é fixado pelo juiz de acordo com o grau da perda 

ou redução sofrida. 

Vejamos o que ocorre nos casos em que a incapacidade laboral é total: 

 

Nas situações em que a incapacidade laborativa permanente é total, não há 
dúvida que o valor do pressionamento deve corresponder à integridade do 
ganho interrompido. Em outras palavras, como preconiza o princípio da 
reparação integral, a indenização deverá ter a exata medida do prejuízo 
ocasionado do ganho interrompido. Em outras palavras, como preconiza o 
princípio da reparação integral, a indenização deverá ter a exata medida do 
prejuízo ocasionado. Assim, se o trabalhador tinha dois empregos, o 
pensionamento deverá considerar a soma das remunerações até então 
percebidas. Se, além do emprego, o trabalhador acidentado auferia renda 
desenvolvendo atividade autônoma, deverá também ser indenizado pela 
interrupção desse ganho

184
. 

 

 Situação mais complexa é aquela em que a incapacidade laboral é parcial. 

Para se compreendero modus operandi utilizado para calcular o quantum indenizatório, 

nos valeremos dos ensinamentos do Professor Raimundo Simão de Melo: 

 

Na incapacidade parcial para o trabalho ou depreciação sofrida, a 
indenização/pensão por dano material levará em conta o percentual de 
incapacidade atestado por perícia médica. Quer dizer, o grau de 
incapacidade, se total ou parcial, será atestado por perito, não podendo o 
juiz, em princípio, arbitrá-lo por conta própria e de forma subjetiva e fixar a 
indenização, pois se trata de uma questão eminentemente técnica, que 
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somente um especialista no assunto pode resolver depois de bem 
examinar a vítima, o ambiente de trabalho e outras condições a respeito 
do exercício do trabalho dela, levando em conta o trabalho para o qual ele 
se inabilitou

185
. 

 

O mesmo Professor elucida que:  

 

Essa incapacidade será avaliada em relação ao trabalho ou à profissão 
que a vítima exercia no momento do acidente e não outra que possa vir a 
exercer depois do evento, porque “a regra aplicável é aquela que resulta 
do texto legal em face de presunção de que os portadores de defeitos 
físicos de certa monta dificilmente poderão exercer outro trabalho sem 
sacrifício inexigível, constrangimento e humilhação. Para prevalecer 
entendimento contrário, será preciso demonstrar que concretamente, a 
vítima trabalha normalmente em profissão distinta, sem sacrifício nem 
constrangimento, ainda que com menor remuneração”. No caso de 
depreciação sofrida, a situação é um pouco diferente, pois, embora o juiz 
deva se valer de um parecer técnico a respeito, há certa subjetividade que 
lhe permite arbitrar para mais ou para menos em relação ao percentual 
fixado pelo perito. De qualquer forma, num como noutro caso, na forma do 
art. 950 do Código Civil, devem-se levar em conta alguns outros fatores 
que envolvem o caso, como, se a redução da capacidade foi parcial ou 
total para a função que a vítima exercia e, neste último caso, se existe 
possibilidade técnica e real de reabilitação para outra função pelo INSS, 
que, como se sabe, é muito ineficiente nesta parte. Deve-se levar em 
conta a idade mínima da vítima, a maior ou menor dificuldade no mercado 
de trabalho (que sempre existirá num acidente com sequelas, como é 
notório). Ademais, “a diminuição da capacidade laborativa repercutirá, 
pouco a pouco, na estagnação profissional, na perda de oportunidades, na 
ausência de promoções e na indiferença do mercado de trabalho em 
relação à vítima”, além de outros prejuízos

186
. 

 

A quantificação da incapacidade laboral para aferir o prejuízo da vítima é 

um problema que permeia o tema. Isso porque a indenização convertida em pensão 

mensal por dano material levará em conta, regra geral, o percentual de incapacidade 

atestado por perícia médica (ou fisioterápica) judicial. 

Na presente pesquisa será objetivamente abordada a questão da 

quantificação da redução da capacidade laborativa pela prova pericial nos acidentes 

de trabalho e doenças ocupacionais, considerando a experiência e prática forense. É 

imperioso asseverar que a doutrina jurídica brasileira acerca da infortunística não 

aborda ainda de forma exaustiva essa matéria. Pouco (ou quase nada) se fala a 

esse respeito. Trata-se de matéria multidisciplinar que envolve conhecimento de 

normas jurídicas e de medicina do trabalho. 
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Portanto, não existe aqui a pretensão de se enfrentar pontos de 

conhecimento técnico da área da medicina do trabalho, mas, sim, levantar uma 

discussão para a reflexão do que vem ocorrendo na prática, quando as vítimas de 

acidentes e doenças ocupacionais batem às portas do Judiciário Trabalhista para 

satisfazer a pretensão de receber a devida reparação pelos prejuízos ocasionados 

pelos infortúnios laborais. 

Todavia, vem se tornando praxe o uso de técnica rudimentar utilizada 

pelas perícias judiciais, que, em grande parte, obstaculiza a real aferição da 

quantificação do percentual do dano sofrido. Esse será o tema do tópico a seguir. 

 

4.2.1. Prova pericial 

 

O percentual da incapacidade laboral no caso dos danos decorrentes dos 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, normalmente é atestado por perícia 

técnica. José Affonso Dallegrave Neto observa que:  

 

Em relação à aferição do dano, da culpa ou do nexo causal dos acidentes 
do trabalho a perícia, embora não seja legalmente obrigatória, poderá ser 
determinada de ofício pelo julgador (art. 765, CLT) ou requerida pela parte 
interessada, sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico 
ou científico, conforme dispõe o caput do art. 156 do CPC

187
. 

 

Nas ações de indenização que tramitam perante a Justiça do Trabalho, o 

próprio julgador, ao verificar que não possui capacidade técnica para avaliar 

determinadas circunstâncias, nomeia um perito de sua confiança para proceder à 

vistoria in locu e realizar o exame médico ou cinesio-funcional, dependendo do caso.  

A vistoria no local de trabalho pode ser feita por um engenheiro 

especialista em segurança do trabalho, ergonomia ou até mesmo engenheiro de 

produção, fisioterapeuta ou pelo médico (quase sempre do trabalho).  

Para proceder ao exame, normalmente é nomeado um médico do 

trabalho ou especialista na moléstia que acomete o autor da ação (exemplo: 

ortopedista especialista em coluna para avaliar moléstias colunares ou um 

fisioterapeuta). 
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4.2.1.1. Perícia fisioterápica 

 

Muito se discute sobre a realização de perícias por fisioterapeutas. O 

Conselho Federal de Medicina já manifestou o entendimento de que a perícia é ato 

médico de competência exclusiva e procura obstaculizar a participação dos 

profissionais fisioterapeutas nas perícias técnicas188. 

A Lei n. 12.842/13, que dispõe sobre o exercício da medicina em seu art. 

4º, inc. XII prevê a realização de perícia médica e exames médico-legais, 

excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e 

de biologia molecular. O mesmo diploma legal prevê no art. 5º, inc. II, que a perícia e 

auditoria médicas são privativas dos médicos. 

Ocorre que o profissional fisioterapeuta está autorizado pela Resolução n. 

80 de 9/5/1987, exarada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional – COFFITO, publicada no D.O.U. n. 93 de 21.5.87 a “elaborar o 

diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico-funcional, realizar a 

análise biomecânica da atividade produtiva do trabalhador, considerando as 

diferentes exigências das tarefas nos seus esforços estáticos e dinâmicos, etc.[...]”. 

E mais: a Resolução do COFFITO nº 381, de 03 de novembro de 2010, 

prevê que: 

 

O fisioterapeuta no âmbito da sua atuação profissional é competente para 
elaborar e emitir laudos e pareceres, atestados ou laudo pericial indicando o 
grau de capacidade ou incapacidade funcional, com vistas a apontar 
competências ou incompetências laborais (transitórias ou definitivas), 
mudanças ou adaptações nas funcionalidades (transitórias ou definitivas) e 
seus efeitos no desempenho laboral em razão das seguintes situações: a) 
demanda judicial [...]. 

  

Na prática, os fisioterapeutas, muitas vezes demonstram ter maior 

habilidade e sensibilidade para avaliar determinadas questões relacionadas à 

ergonomia, análises biomecânicas e cinéticas funcionais do que outros 

profissionais. A especialização em ergonomia ou traumatologia pode ser grande 

aliada para análise da atividade produtiva, tanto no âmbito das perícias médicas, 
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quanto para atuar na questão preventiva. Nesse sentido, transcrevemos abaixo a 

decisão do desembargador Carlos Alberto Civinski, do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, na qual: 

 

Verifica-se que os exames são de maior sensibilidade, considerando a 
mecânica dos movimentos e sua influência no sistema muscular dos 
periciados, sensibilidade esta que certamente não é verificada na maioria 
dos profissionais da medicina ortopédica e do trabalho. É certo que, por sua 
formação e pelo desenvolvimento de sua atividade profissional, o 
fisioterapeuta está mais habilitado para aferir lesões de natureza articular e 
muscular, bem como pela sua capacidade ou incapacidade laboral. (Agravo 
de Instrumento n. 2009.072716-5, de Chapecó. Agravante: Instituto 
Nacional do Seguro Social INSS. Agravado Angelina Zolet Debastiani)

189
. 

 

José Carlos Manhabusco, valendo-se dos dizeres de Moacyr Amaral 

Santos observa que a perícia consiste “no meio pelo qual, no processo, pessoas 

entendidas e sob compromisso, verificam fatos interessantes à causa, transmitindo 

ao Juiz o respectivo parecer”190. 

O art. 156 do novo Código de Processo Civil não faz nenhuma exigência 

para que o perito seja médico, devendo ter conhecimento específico a respeito da 

matéria sobre a qual deverá opinar. Veja-se: 

 

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico. § 1o Os peritos serão escolhidos entre 
profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe 
competente, respeitado o disposto no Capítulo Vl, seção Vll, deste Código. 
 
§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente 
habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em 
cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.  
§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta 
pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em 
jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a 
conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem 
dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos 
técnicos interessados. 
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Diante desse cenário, fica claro que não existe nenhuma justificativa 

legal para que o profissional fisioterapeuta seja impedido de participar das perícias, 

sendo essa uma escolha que cabe ao juízo da causa (ou a parte, no caso da 

assistência técnica). Trata-se, portanto, de uma briga travada entre o Conselho 

Regional de Medicina contra os profissionais fisioterapeutas, talvez, por uma 

questão de reserva de mercado. 

 

4.2.2. Importância de um tabelamento próprio para a quantificação da pensão 

civil 

 

Como visto anteriormente, as ações que tramitam perante a Justiça do 

Trabalho, cujo objeto é o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de 

acidente de trabalho e doenças ocupacionais, especialmente pensão mensal, estão 

fundamentadas no art. 5º, incisos V e X, art. 7º, inciso XXVIII, bem como nos arts. 186, 

927 e 950 do Código Civil.  

Desses dispositivos se extrai o direito do empregado pleitear a 

condenação do empregador em arcar com o pagamento de pensionamento mensal 

(vitalício ou enquanto perdurar a incapacidade). Esse pagamento pode ser feito 

mês a mês ou em uma única parcela, a vigorar a partir do momento em que se deu 

a redução da capacidade para o trabalho, nos termos dos artigos 949 e 950 do 

Código Civil Brasileiro. O pagamento deverá corresponder à perda da capacidade 

laborativa e física do trabalhador, em grau a ser apurado pela perícia técnica 

determinada pelo juiz, pautando-se no salário direto (assim como indireto), do 

reclamante, tais como 13º salário, horas extras e adicionais, terço constitucional de 

férias, reajustes e aumentos salariais decorrentes de dissídios coletivos de trabalho 

e das convenções e acordos coletivos de trabalho, todos com as devidas 

correções, nos termos da legislação vigente (13 vezes o número de meses do ano, 

incluindo o 13º salário) x quantidade de anos (expectativa de sobrevida do 

brasileiro, com base em estatísticas oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, considerando-se a atualização de salário como se o trabalhador 

ainda estivesse laborando). 

O cálculo do valor dessa indenização é estabelecido com base na 

quantificação do dano. Para tanto, é necessário que a perícia técnica apure o grau 
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ou percentual de incapacidade laboral, o que na prática geralmente vem sendo 

avaliado de acordo com a chamada “tabela SUSEP” – Superintendência de Seguros 

Privados, que é uma tabela criada para cálculo da indenização em caso de invalidez 

permanente, usada no caso do DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores em Vias Terrestres). Veja-se: 

 

DPVAT é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 
automotores de vias terrestres, ou por sua carga, a pessoas transportadas 
ou não (Seguro DPVAT), criado pela Lei n° 6.194/74, alterada pela Lei 
8.441/92, 11.482/07 e 11.945/09, com a finalidade de amparar as vítimas de 
acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem 
seja a culpa dos acidentes

191
. 

 

Diante disso, nota-se que a tabela da SUSEP, utilizada por muitos peritos 

judiciais para aferirem o grau de incapacidade laboral das vítimas de acidentes de 

trabalho, é inaplicável ao caso da pensão civil decorrente de acidente do trabalho, 

uma vez que se trata de uma tabela criada e utilizada para fins de pagamento de 

seguros privados. Estudos científicos apontam que, além dessa tabela ser limitada, 

defasada e pobre tecnicamente, não foram encontrados fundamentos científicos que 

justifiquem a sua aplicação para medir o valor das pensões civis acidentárias. 

Observa-se: 

 

Atualmente a tabela de Danos Pessoais causados com Veículos 
Automotores em vias Terrestres (DPVAT), criada pela lei 6.194 de 1974, é 
usada para quantificar a incapacidade laboral. Tal tabela é limitada e 
extremamente subjetiva. Dentre seus problemas mais graves está o fato 
dela desconsiderar totalmente as atividades laborais do periciado, já que a 
perda do indicador, por exemplo, em uma telefonista não possui a mesma 
repercussão que em um neurocirurgião. Apesar das limitações, a tabela 
DPVAT é amplamente utilizada no judiciário para quantificar as 
incapacidades laborais

192
. 

 

Em uma pesquisa que objetivou identificar as bases históricas e 

científicas que fundamentam a utilização da Tabela DPVAT, bem como identificar as 
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bases históricas e científicas da CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade), o 

pesquisador Douglas Garcia concluiu que “a origem da tabela não foi esclarecedora, 

apresentando recorte da medida provisória 451/2008, no momento em que esta se 

refere à adoção da tabela”193. Veja-se: 

 

A primeira vez que se iniciou a discussão sobre os seguros obrigatórios foi 
através do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. Este decreto 
estabeleceu o Sistema Nacional de Seguros Privados, regulou as 
operações de seguros e resseguros e deu outras providências. No artigo 
20º alínea “I” tornou obrigatório o seguro de “danos pessoais causados por 
veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua 
carga, a pessoas transportadas ou não”. Por tratar-se de matéria muito 
ampla e complexa apenas a sua citação dentro de uma lei não satisfazia as 
necessidades da sociedade (DECRETO LEI nº 73, DE 21 DE NOVEMBRO 
DE 1966). 
 
O decreto lei 814 de 1969 começou a regulamentar de maneira mais 
específica, mas ainda discreta, as indenizações causadas por veículos 
automotores. Definiu então que os pagamentos e administração dos seguros 
somente poderiam ser feitos pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), que deveria administrar e monitorar as seguradoras privadas. 
Neste decreto houve o acréscimo de um artigo importante, o artigo 5º: 
 
Art. 5º: O pagamento das indenizações será efetuado mediante a simples 
prova do dano e independentemente de apuração da culpa, haja ou não 
resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do proprietário do 
veículo (DECRETO LEI nº 814, de 1969). 
 
Isto significa que independente da culpa o indivíduo lesado tem direito à 
indenização, basta que ele apresente a documentação necessária ao 
requerimento do prêmio. Este sempre foi o objetivo principal do seguro, 
assistir a sociedade dos danos causados pelo aumento considerável da 
frota de veículos do país. Ainda, o decreto 814 definiu que as indenizações 
seriam somente para os danos pessoais, haja vista que o decreto anterior 
abrangia danos materiais também. O fato de considerar o dano material 
deixava o processo lento e ensejava fraudes para atingir o teto máximo da 
indenização. Delimitar o dano pessoal acelerou o processo, pois o atestado 
médico e um comprovante do acidente como um boletim de ocorrência ou 
atendimento hospitalar seriam suficientes para receber o prêmio. 
 
A falta de especificidade do decreto 814 dava margem a inúmeras 
discussões judiciais, e a crescente frota de veículos e consequente aumento 
de acidentes inflaram o judiciário com incontáveis processos que abrangiam 
a discussão da culpa, valor da indenização, processos civis dentre outras 
matérias. De autoria do Deputado Petrônio Figueiredo, foi lançado para a 
apreciação o projeto de lei 2.367-B de 1974, que tinha como foco a criação 
de uma lei específica para os de “danos pessoais causados por veículos 
automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a 
pessoas transportadas ou não”. No projeto de lei foi definido 40 salários 
mínimos para a morte e invalidez permanente e de 8 salários mínimos para 
despesas médicas e suplementares. Em 31/05/2007, a lei 11.482, no seu 
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artigo 8º alterou os artigos referentes às indenizações do DPVAT, retirando 
os pagamentos através de salários mínimos e fixando o valor em R$ 
13.500,00 para morte e invalidez permanente bem como R$ 2.700,00 para 
despesas médicas suplementares. Esta mudança se teve pela ampla 
discussão de que fixar a indenização em salários mínimos fere o inciso IV 
do artigo 7º da constituição. Com o passar dos anos e uma enxurrada de 
processos na justiça civil causados pela falta de clareza da Lei DPVAT 
referente à indenização por invalidez permanente, foi colocada em pauta a 
medida provisória 451/2008, encontramos nos textos da medida essa 
justificativa. Tal medida alterava o artigo 3º da lei do DPVAT e acrescentava 
uma tabela que simplificaria a indenização por invalidez e acabaria com as 
margens de interpretações deixadas pela lei anterior. [...] O texto da medida 
deixa subentendido que para a promoção da lei haveria uma importação da 
tabela das “condições gerais do seguro de acidentes pessoais”. 
[...] 
Atualmente o órgão responsável pelo seguro de acidentes pessoais é a 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Este órgão possui uma 
tabela muito próxima a tabela atual do DPVAT. Não há no texto da medida 
provisória a justificativa pela adoção da tabela e de que maneira a Tabela 
foi criada ou introduzida na lei. Em contato com a SUSEP foi solicitado que 
esclarecessem a origem da tabela, quem a criou, quais as metodologias e 
bases científicas para a confecção da mesma. O órgão apresentou a 
seguinte resposta por meio eletrônico ao pesquisador: 
 
‘Senhor, 
A SUSEP não dispõe de tal informação. 
Orientamos a Vossa Senhoria procurar a biblioteca da Fundação Escola 
Nacional de Seguros – FUNENSEG. 
Atenciosamente, 
Newton Marques 
Divisão de Atendimento ao Público da SUSEP 
Chefe.’ 
 
Em contato com a Biblioteca da Fundação Escola Nacional de Seguros 
(FUNENSEG), esta informou que iria fazer uma pesquisa em sua base de 
documentos, mas até a entrega deste trabalho não apresentou qualquer 
origem da tabela

194
. 

 

A tabela SUSEP, como é de conhecimento geral, padece da falta de 

embasamento técnico-científico, uma vez que os órgãos que a promoveram não 

sabem estabelecer sequer sua origem. Não se pode permitir que uma tabela de 

indenização seja introduzida em uma lei federal sem a devida pesquisa científica e, 

principalmente, sem qualquer respaldo bibliográfico.  

A tabela SUSEP é inconstitucional, já que fere de morte o princípio da 

dignidade humana, pois loteia as partes do corpo, estipulando um preço para cada 

uma delas, o que se aplica para os seguros particulares, quando o segurado paga 

um preço fixo pelo prêmio que poderá receber. 
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Os acidentes de tráfego e outros a que se aplica essa tabela são eventos 

únicos e traumáticos, que originam incapacidades físico-funcionais, diferentemente 

dos acidentes e das doenças ocupacionais. Estas são insidiosas e na maioria das 

vezes não possuem um evento desencadeador único, mas vários fatores no 

decorrer da relação de trabalho. As incapacidades vão se instalando na vítima 

trabalhadora aos poucos até a impossibilitarem de desenvolver suas atividades 

laborais. As doenças ocupacionais, regra geral, evoluem para pior com o tempo. 

Como é sabido, a tabela SUSEP não considera os reflexos da lesão nas 

questões sociais e laborais do periciado, uma vez que, a exemplo, a perda de um 

polegar de um zelador de prédio não possui a mesma repercussão que a perda do 

polegar de um neurocirurgião ou de pianista! 

Todavia, como se observa no dia a dia forense, alguns peritos aplicam a 

dita tabela SUSEP e já fixam o valor da pensão do acidentado em percentual. 

A tabela SUSEP, unicamente, não é parâmetro para a fixação da pensão 

acidentária decorrente da responsabilidade civil, pois o art. 944 do mesmo Código 

indica que "A indenização mede-se pela extensão do dano". Em outras palavras, os 

danos devem ser reparados integralmente, o que não ocorre com a aplicação da 

referida tabela, cuja finalidade é outra. 

Com efeito, as indenizações civis, quanto à fixação do valor da pensão 

devem levar em conta o mandamento do art. 950 do Código Civil brasileiro, o qual 

estabelece: 

 

Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o 
seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a 
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao 
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do 
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu 
(grifados). 

 

Diferente da tabela SUSEP é a tabela CIF (Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), que vem a ser mais adequada para 

apuração da perda ou redução da capacidade laborativa, porque se baseia em 

estudos científicos específicos para análise de funcionalidade, incapacidade e 

saúde, desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde - OMS195. 
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Na pesquisa acerca das bases históricas da CIF, para apresentá-la como 

alternativa ao DPVAT, o pesquisador Douglas Garcia observou o seguinte:  

 

Uma das missões da Organização Mundial da Saúde é promover e 
desenvolver classificações internacionais em saúde, objetivando uma 
linguagem universal entre os profissionais de saúde que executam suas 
atividades em qualquer lugar do planeta (OMS, 2003). Dentro desse conceito 
a OMS desenvolveu uma “Família de Classificações Internacionais” onde 
destacam-se duas que são de interesses do fisioterapeuta que atua com a 
saúde do trabalhador, bem como atuações em perícias judiciais. Existe, 
então, a CID – 10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde, 10ª Revisão) e a CIF (Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde). A CID –10 tem 
como característica estabelecer o diagnóstico da doença que fornece um 
modelo baseado na etiologia anatomia e causas externas das lesões. A CID-
10 constitui um instrumento útil para as estatísticas de saúde, tornando 
possível monitorar as diferentes causas de morbidade e de mortalidade em 
indivíduos e populações. Todo o adoecimento pode render incapacidades 
permanentes ou temporárias e a falta de um instrumento para quantificar, 
qualificar e codificar as incapacidades físico-funcionais foi o “start” para o 
desenvolvimento da CIF

196
. 

 

Assim, é por demais incoerente o diagnóstico da doença do indivíduo ser 

codificado pela CID-10 e as incapacidades geradas serem classificadas pela 

Tabela SUSEP. 

Diferente ocorre com a CID e a CIF, que são complementares, sendo que 

a CIF foi idealizada para apresentar as incapacidades físico-funcionais causadas 

pelas doenças que acometem o ser humano. 

A tabela SUSEP, como se sabe, não é científica, não possui origem 

definida, não possui referências bibliográficas e foi idealizada para traumas de 

grande monta, não considerando as funções do corpo, exatamente porque não foi 

ligada a CID-10, não encontrando qualquer respaldo na OMS. 

Raimundo Simão de Melo, esclarece: 

 

A tabela da Susep, constante da Circular 29/91 destina-se à fixação das 
indenizações devidas pelas seguradoras ao segurado, em percentual 
proporcional à importância segurada, definidas conforme a espécie de 
lesão, quando da verificação de invalidez permanente (artigo 5º). Essa 
tabela destina-se, portanto, ao mercado de seguros privados, 
estabelecendo um percentual fixo, sem levar em consideração as condições 
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peculiares e particulares de cada caso concreto, que, por isso, não pode ser 
aplicada nos casos de indenização por danos decorrentes de acidente de 
trabalho em face do empregador, por conta da responsabilidade civil deste, 
que atualmente está regulada no Direito Brasileiro pelo artigo 7º e inc. 
XXVIII da Constituição Federal e artigo 950 do Código Civil, que 
estabelecem o quanto segue

197
. 

 

Acerca da tabela da SUSEP, pede-se licença para indicar a decisão 

seguinte, proferida pelo Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, renomado 

jurista e estudioso sobre reparações civis decorrentes de acidentes e de doenças 

ocupacionais: 

 

EMENTA: Não se deve perder de vista que essa tabela enquadra a 
invalidez de forma genérica, sem levar em conta a profissão da vítima. 
Sem dúvida, as tabelas referidas podem oferecer subsídios 
importantes para o enquadramento da incapacidade parcial, mas a 
análise da questão nos domínios da responsabilidade civil agrega 
outros pressupostos importantes, pois o seu objetivo é a reparação 
total do prejuízo, dentro do princípio da restitutio in integrum ou da 
equivalência matemática. A decisão judicial levará em conta, pois, a 
realidade da vida e as demais circunstâncias e singularidades que envolvem 
a pessoa do acidentado. É necessário visualizar o acidentado, agora 
portador de deficiência irreversível, na busca de emprego ou de atividade 
rentável na sua área de atuação profissional, em um mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo, onde até os ditos “normais” estão enfrentando 
dificuldades para obter uma colocação. A avaliação da incapacidade deve 
ser feita considerando as especificidades do caso, tais como: idade da 
vítima, situação do mercado de trabalho, rendimento útil no trabalho, grau 
de instrução, segurança e risco na prestação, etc. Considerando todos 
esses dados, e atento ao princípio non reformatio in pejus, mantenho a 
sentença que fixou o valor da pensão mensal em 25% do salário do 
reclamante, lembrando à reclamada que nos seus cálculos de f. 223 (item 
2.6.3) há de ser computada, a cada ano, a gratificação natalina [(R$760,00 : 
4) x 13 meses x 22 anos = R$54.340,00]. No que tange à forma de 
pagamento, excluo da condenação o pagamento, de uma só vez, em razão 
dos limites do pedido. A verba deverá ser paga sob a forma mensal. Não se 
pode olvidar, contudo, a ponderação do Juiz acerca da incerteza quanto à 
continuidade da atividade econômica da reclamada, o que aconselha a 
adoção da mesma solução estabelecida pelo art. 475-Q do CPC: a 
determinação de que a reclamada constitua capital, cuja renda assegure o 
pagamento do valor da pensão, a ser quitado mês a mês. Mantém-se, 
quanto ao mais, a sentença recorrida. Dou provimento parcial, nesses 
termos

198
. 
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No mesmo sentido destaca-se acórdão seguinte: 

 

EMENTA: AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. DANOS MATERIAIS. 
ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARA AS FUNÇÕES 
LABORAIS DE AJUDANTE DE PRODUÇÃO. PENSÃO MENSAL 
VITALÍCIA DEVIDA. A Corte de origem registrou que: “Como já assentado, 
o acidente de trabalho ocasionou sequelas irreversíveis e que, conforme 
tabela da SUSEP, acarretou um percentual de redução permanente da 
capacidade laboral de 46%. Em suma: flagrante a primordial necessidade 
de um trabalhador sobre integralidade de sua mão direita (o autor era 
destro), precipuamente sobre o polegar opositor que é indispensável para o 
movimento de pinça e assim, de manejar e pegar objetos, escrever entre 
outras diversas atividades da vida cotidiana. Em conformidade com a CIF, 
houve quase que integral perda da funcionalidade da mão direita, vez 
que o autor perdeu habilidade motora de movimentos finos, como os 
de pegar, manusear objetos como girar um botão ou uma maçaneta ou 
mesmo rodar uma ferramenta.” (grifados)

199
. 

 

Da análise do conteúdo da jurisprudência supra, adstrito às previsões da 

SUSEP, o percentual de redução permanente acarretou uma redução de 46%. 

Segundo o estudo elaborado de acordo com a CIF, o mesmo trabalhador perdeu a 

sua funcionalidade quase que integralmente. 

Parâmetros diferentes podem ensejar decisões distintas acerca de um 

mesmo caso, em diferentes esferas do Poder Judiciário. Nesse sentido, vejamos um 

caso concreto, cuja trabalhadora obteve o reconhecimento do direito à 

aposentadoria por invalidez na esfera Cível, ou seja, estava completamente 

incapacitada de exercer as atividades laborais, mas na Justiça do Trabalho, pela 

aplicação da tabela da SUSEP teve sua incapacidade laboral estimada em apenas 

20%. A saber: 

 

Tendo à vista a redução parcial e permanente da capacidade laborativa da 
reclamante, é procedente o pedido de indenização por danos materiais 
(pensão vitalícia, sendo que para apuração da indenização em questão 
devem ser levados em consideração os seguintes aspectos: 1) A 
reclamante nasceu em 01/01/1957 e, portanto, na ocasião do início da 
incapacidade (considerando-se para tal finalidade a data de início do 
afastamento pelo INSS – 15/04/2010), tinha 53 (cinquenta e três) anos de 
idade. Sua expectativa de visa no ano de 2008 era assim, de 20,5 anos de 
acordo com o IBGE;2) De acordo com a tabela da SUSEP, a “anquilose 
total de um dos punhos” ocasiona perda estimada de 20% da capacidade 
laborativa. Diante do que foi apurado no processo Cível, considero que a 
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perda da reclamante foi de 100% do total mencionado, ou seja, 20% (vinte 
por cento); 3) A remuneração da reclamante na ocasião do afastamento 
pelo INSS era de R$594,00, por mês (fl. 147). Assim, a perda mensal da 
reclamante foi de R$118,80, por mês; 4) A pensão deverá ser paga de uma 
só vez (art. 950, parágrafo único do Código Civil), o que corresponde a uma 
indenização no importe de R$ 31.660,20 (20,5 anos X 13 salários p/ano X 
R$118,80) (...)

200
. 

 

É incompreensível como uma trabalhadora que foi aposentada por invalidez, 

após o perito nomeado pelo Juízo da Justiça Comum averiguar sua incapacidade 

total para o trabalho, vem a receber perante a Justiça Especializada do Trabalho 

apenas R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos) mensais 

correspondentes a 20% de incapacidade. 

Por esta razão, a indenização por danos materiais por parte do empregador, 

convertida em pensão vitalícia, paga em parcela única (art. 950, parágrafo único, do 

Código Civil) não refletiu a realidade da incapacidade da trabalhadora, sendo 

insuficiente para reparar in totum o dano sofrido. Tampouco se fez justiça. 

Outro caso concreto importante de incapacidade decorrente de acidente de 

trabalho típico, em que a vítima sofreu amputação em nível de retropé foi objeto da 

ação trabalhista autuada sob o nº 0010582-90.2015.5.03.0142, que tramitou perante 

a 5ª Vara do Trabalho de Betim/MG. Nele, o perito oficial concluiu pela redução da 

capacidade laborativa do trabalhador avaliada em 25%, de acordo com a tabela da 

SUSEP. Todavia, travou-se nos autos uma controvérsia sobre a extensão do dano, 

tendo em vista que os pareceres assistenciais elaborados por uma médica do 

trabalho e por uma fisioterapeuta forense, especializado em traumatologia e 

ergonomia do trabalho, concluíram por um déficit de 80% do pé direito, de acordo 

com a tabela CIF.  

Em Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região exarou 

a seguinte decisão: 

 

Nesse aspecto, determinada a realização de perícia médica, o expert 
designado pelo juízo concluiu que (Id. 11347b5 - Pág. 6). "Periciado vitima 
de acidente de trabalho típico, comprovado por CAT emitida pelo 
empregador apresenta seqüelas permanentes de traumatismo do pé direito 
que determinam uma redução da capacidade laborativa avaliada em 25% 
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de acordo com a Tabela da SUSEP e um prejuízo estético a critério do MM 
Juiz. Encontra-se em benefício previdenciário (incapacidade temporária), 
mas o perito considera que as sequelas apresentadas são definitivas. As 
circunstancias do acidente, para definição de culpa, poderão ser 
esclarecidas através de provas testemunhais, a critério do MM juiz. O perito 
não considerou necessária a visita ao local de trabalho devido à data do 
acidente e por considerar que provas testemunhais são mais fidedignas 
quando prestadas em juízo". 
(...) 
O Reclamante, por sua vez, afirma que, em relação ao percentual do dano 
sofrido, deve ser desconstituído o laudo pericial para que o percentual seja 
fixado com base nos pareceres assistenciais anexados por ele aos autos e, 
portanto, o déficit de 80%, avaliado pela CIF/2003, defendida pelo Exmo. 
Des. Sebastião Geraldo. (...)Os critérios adotados pelo Juiz de primeiro 
grau para apuração da pensão mensal foram adequados e não 
merecem reparos, salientando que o percentual de redução da 
capacidade laborativa foi fixado de acordo com parâmetros 
estabelecidos pela SUSEP, e que devem prevalecer, pois contrariando 
as alegações recursais, entendo que os parâmetros adotados estão 
compatíveis com a lesão sofrida pelo Reclamante e que resultará no 
pagamento final de uma indenização por danos materiais em face da 
redução laborativa no valor de R$ 145.782,00, que reputo adequado ao 
presente caso (grifados)

201
. 

 

Assim, referida decisão, fundamentada em uma tabela que não possui 

fundamento científico, tampouco legal, ocasionou grave prejuízo à vítima.Tudo 

porque o perito judicial indicou o percentual de incapacidade laboral de acordo com 

a tabela da SUSEP, enquadramento esse que se tivesse sido elaborado com base 

na tabela CIF, poderia ter aferido uma incapacidade substancial, em grau, 

indubitavelmente, superior e mais adequado à real limitação da vítima. A tabela CIF, 

portanto, além de técnica, é mais justa para subsidiar os juízes em seus 

julgamentos. 

Com essas informações caberá ao Julgador, tendo em vista sua liberdade 

de convencimento e não vinculado necessariamente à conclusão pericial, 

estabelecer o valor adequado da indenização devida à vítima, na forma da lei. 

Trata-se, portanto, a tabela SUSEP simplesmente de um parâmetro 

ortopédico, ou seja, um ponto de referência utilizado pelos peritos, meramente por 

falta de uma tabela brasileira de reparações civis. Nesse sentido Douglas Garcia 

observa: 
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Por certo, não é possível admitir como soberana uma tabela que não possui 
origem definida, não possui referências bibliográficas, que sua idealização 
foi para traumas de grande energia, que possui resíduos de 
inconstitucionalidade, que não considera as funções do corpo, que não foi 
ligada à CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde, 10ª Revisão) e por fim que não encontra 
respaldo na organização mundial da saúde

202
. 

 

Como alternativa ao uso da tabela da SUSEP, existe a tabela CIF que, 

além de científica, é muito mais rica, detalhada, ampla e abrangente. Veja-se: 

 

Com a evolução da justiça do trabalho, a utilização de uma classificação e 
não de uma tabela vem ganhando espaço. A Classificação Internacional de 
Funcionalidade (CIF) que tem como objetivo quantificar, qualificar e codificar 
as incapacidades físicas funcionais é mais moderna e pertence à família de 
classificações da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2013). Sendo a 
CIF prima irmã da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde (CID), torna-se incoerente identificar 
o diagnóstico médico e codificá-lo através da CID e depois quantificar e 
qualificar as incapacidades oriundas da doença através da tabela DPVAT. A 
CIF quantifica, qualifica e codifica as funções do corpo. No ato pericial, o 
fisioterapeuta observa especificamente principalmente três funções básicas: 
função mobilidade articular, função força muscular e função dor. É 
necessário estudar e desenvolver uma alternativa ao DPVAT e neste 
sentido a CIF parece a solução mais viável e adequada à quantificação das 
incapacidades e consequente cálculo de indenização

203
. 

 

Aplicando a tabela CIF são as decisões a seguir ementadas: 

 

EMENTA: DOENÇA OCUPACIONAL. PERÍCIA. INCAPACIDADE PARCIAL 
E PERMANENTE. GRAU. PENSÃO MAJORADA. CRITÉRIOS. TABELA 
CIF. Para as hipóteses que envolvem redução da capacidade laborativa, 
respeitado o disposto no art. 436 do CPC, o deferimento de pensão mensal 
pode adotar, como critério, pelo menos três parâmetros: 1) quando há 
definição no laudo técnico quanto ao percentual da perda da capacidade, a 
conclusão do perito; 2) quando o laudo define o grau da perda da 
capacidade, mas não o percentual, segundo o princípio do livre 
convencimento motivado, os percentuais estabelecidos pela Tabela CIF - 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, 
editada pela Organização Mundial da Saúde; 3) quando o laudo confirma a 
limitação da capacidade, mas não esclarece o grau ou o percentual da 
limitação, a tabela elaborada pela SUSEP - Superintendência de Seguros 
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Privados, que se revela um parâmetro lógico. Se o laudo atesta a redução 
permanente da capacidade, em grau médio, como na situação dos autos, 
mas não define em que percentual, colhe-se da Tabela CIF que, em 
semelhante situação, o percentual pode variar entre 25% e 49%. 
Consideradas as variáveis expressas na Tabela, com destaque para a 
funcionalidade como componente da saúde, fixa-se a restrição de 
capacidade em 45%, percentual adotado para definir a pensão mensal a 
cargo da ré. Recurso ordinário provido para majorar a pensão mensal (TRT-
PR-00804-2009-658-09-00-2-ACO-31696-2011 - 2ª. TURMA; Relatora: 
MARLENE T. FUVERKI SUGUIMATSU; Publicado no DEJT em 05-08-
2011)

204
. 

 

Do referido precedente jurisprudencial extrai-se a fundamentação esclarecedora a 

seguir: 

 

A CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde, foi publicada pela Organização Mundial da Saúde, e reflete uma 
mudança de abordagem das incapacidades geradas por doença ou 
acidentes de trabalho, enfatizando a funcionalidade como componente da 
saúde. Trata-se de revisão da anterior Classificação Internacional das 
Deficiência, Incapacidades e Desvantagens (International 
ClassificatioofInpairmentes, Disabilites and Handcaps - ICIDH), feita pela 
OMS entre 1993 e 2001 (http://www.who.int/es/index.html - página da 
OMS). Assim, com a adoção da CIF passa-se de uma classificação de 
'consequência das doenças'(versão de 1980) para uma classificação de 
'componentes da saúde'(CIF), sendo decisivo o seu papel na consolidação 
e operacionalização de um novo quadro nacional de funcionalidade, da 
incapacidade humana e da saúde'(http://www.inr.pt/content/1/55/que-
cif)

205
. 

 

No mesmo sentido, destacam-se outros louváveis Acórdãos: 

 

EMENTA: EXISTÊNCIA DE NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO ENTRE A 
ATIVIDADE ECONÔMICA DO RÉU E AS PATOLOGIAS QUE 
ACOMETERAM A RECLAMANTE. NEXO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOENÇA OBREIRA QUALIFICADA 
COMO LABORAL. O ordenamento jurídico brasileiro prevê na Lei 
11.430/2006, bem como nos anexos do Decreto 3.048/1999, a figura do 
nexo técnico previdenciário, que, de acordo com a Instrução Normativa 
INSS/PRES 31/2008, pode ser reconhecido de acordo com a relação entre 
a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da empresa e o 
CID atinente à doença ou analisada a exposição do empregado aos agentes 
patogênicos constantes das Listas A e B, do anexo II, do Decreto 
3.048/1999 ou, ainda, verificadas as condições especiais a que o 
trabalhador é submetido. Ante a presunção do nexo técnico previdenciário, 
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cabia ao Reclamado apresentar prova cabal em sentido contrário, ônus do 
qual não se desincumbiu integralmente. Nada obstante o risco de a 
atividade ocasionar doenças, como a própria legislação reconhece 
(instituição da figura do nexo presumido), o Reclamado foi negligente em 
observar as normas de saúde e segurança do trabalho, razão pela qual 
deixou de afastar a presunção legal a qualificar a doença obreira como 
laboral. Recurso ordinário do Réu a que se nega provimento, no particular. 
BANCÁRIA. LER/DORT. DOENÇA DO TRABALHO CARACTERIZADA. 
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. OMISSÃO DO PERCENTUAL 
NO LAUDO PERICIAL. TRT-PR-11-03-2014 ACIDENTE DO TRABALHO. 
PERÍCIA. Nos termos do art. 436, do CPC, aplicável subsidiariamente ao 
processo do trabalho por força do art. 769, da CLT, o Juiz não está adstrito 
ao laudo pericial, ante o princípio do livre convencimento motivado. 
Existentes nos autos outros elementos probatórios mais convincentes, 
revelando equívoco na conclusão pericial que atestou a inexistência de 
redução da capacidade laborativa, deve ser deferida indenização por danos 
materiais na modalidade de pensão mensal. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. TABELA CIF. Evidenciada a perda da 
capacidade laborativa, sem indicação precisa quanto ao respectivo grau, 
segundo o princípio do livre convencimento motivado, esta Turma adota os 
percentuais estabelecidos pela Tabela CIF - Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, editada pela Organização Mundial 
da Saúde. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. A 
jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o Magistrado tem a 
prerrogativa de determinar como deverá ocorrer o pagamento da pensão 
mensal vitalícia. Constatado que o valor da indenização por danos materiais 
é baixo e tendo à vista que a empregadora dispensou o empregado vítima 
de infortúnio laboral, inviável sua inclusão em folha de pagamento, devendo 
a pensão mensal ser paga de uma só vez, nos termos do art. 950, parágrafo 
único, do CPC. Recurso ordinário do reclamante conhecido e provido, no 
particular. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS 
HEDONÍSTICOS. PERDA DA QUALIDADE DE VIDA. INDENIZAÇÃO. A 
permanência de sequelas do acidente do trabalho que provocam redução 
da capacidade laborativa do trabalhador atingem sua integridade 
psicobiofísica, pois implicam também perda da qualidade de vida 
(hedonicdamages), tornando-se devida, ipso facto, a compensação 
monetária como lenitivo à sua irresignação pelo fato consumado. Sentença 
que se mantém, quanto ao valor dos danos morais arbitrados (Proc. TRT-
PR-02468-2010-303-09-00-3-ACO-07123-2014 - 2ª TURMA; Relator: 
CÁSSIO COLOMBO FILHO; Publicado no DEJT em 11-03-2014)

206
. 

 

EMENTA: ADOÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 
FUNCIONALIDADE (TABELA CIF) COMO PARÂMETRO. Havendo a 
redução, ainda que parcial, porém permanente da capacidade laborativa, e 
comprovada a relação de causalidade entre o trabalho e a patologia obreira, 
bem como a culpa do empregador, faz jus a Reclamante à indenização pela 
perda da capacidade laboral, nos termos do art. 950 do Código Civil, em 
sintonia com o princípio da "restitutio in integrum". A prova técnica, no 
entanto, não indicou o percentual da redução da capacidade laborativa da 
Autora, a ser aferido de maneira geral e, mesmo que a Obreira possa 
exercer outras atividades laborais, fará isso à custa de maior esforço para o 
mesmo resultado, a justificar o pagamento de pensão mensal vitalícia. 
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Aplica-se, então, a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) 
que, ao considerar as afetações clínicas das doenças ou deficiências 
laborais, toma em conta os aspectos socioeconômicos e culturais que 
caracterizam o paciente. Considerando, sobretudo, a impossibilidade de 
exercício pela Reclamante da atividade laboral que exerceu durante mais de 
vinte anos e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho aos 54 
anos de idade, a restrição de sua capacidade laborativa é grave. A Tabela 
CIF prevê, no caso de "deficiência grave", a restrição variante entre 50% e 
95%, a tornar razoável, portanto, dentro desses parâmetros e diante de todo 
o conjunto probatório, fixar o percentual da redução laborativa da Autora em 
80% (oitenta por cento), majorando o valor da pensão mensal, a ser 
calculada com base neste percentual. Recurso ordinário da Autora a que se 
dá provimento, no particular. DANOS MORAIS. TEORIA DAS PUNIÇÕES 
EXEMPLARES OU "PUNITIVE DAMAGES". DESESTÍMULO A 
POTENCIAIS INFRATORES. O dano moral é patente e decorre do próprio 
ambiente de trabalho que contribuiu/agravou a doença. A Autora, como 
bancária, perdeu definitivamente a capacidade para o desempenho das 
atividades com gestos laborais repetitivos, utilizando-se dos membros 
superiores, a implicar reflexos na esfera psicológica. O valor da indenização 
pelo dano moral deve proporcionar um lenitivo para suplantar a dor moral 
sofrida e, também, traduzir caráter pedagógico, a fim de desestimular a 
prática do ato lesivo. A reparação moral comporta a aplicação da teoria das 
punições exemplares ou punitivas ("punitivedamages"), oriunda do direito 
norte-americano e transportada para o Brasil, a desestimular 
comportamentos semelhantes de potenciais infratores. Recurso ordinário da 
Reclamante a que se dá provimento, no particular, para majorar a 
indenização por danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). Proc. TRT-PR-03610-2009-023-09-00-6-ACO-23160-2014 - 2ª. 
TURMA; Relator RICARDO TADEU MARQUES DA FONSECA; Publicado 
no DEJT em 25-07-2014)

207
. 

 

EMENTA: RECURSO DA RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS. UTILIZAÇÃO DA CIF. Entende-se que a utilização da CIF 
(Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde) é a 
mais adequada para apuração da perda ou redução da capacidade 
laborativa, pois baseada em estudos específicos para análise de 
funcionalidade, incapacidade e saúde, desenvolvida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Recurso parcialmente provido (Proc. TRT4 n. 
0001769-16.2010.5.04.0403 - RO. Órgão Julgador: 3ª Turma; 
REL.DESEMBARGADOR LUIZ ALBERTO DE VARGAS)

208
. 

 

Não existem no ordenamento jurídico brasileiro normas detalhando 

claramente qual tabela deve ser utilizada para aferir a dimensão do dano material 

nos casos de acidente de trabalho.  
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Na Itália, por sua vez, são utilizadas tabelas próprias do INAIL e 

específicas para danos às pessoas 209 . São guias de liquidação econômica 

elaboradas pela Associazione Medico-Legale Ambrosiana em colaboração com o 

Estado. As referidas tabelas visam garantir a prestação de uma indenização 

adequada, de acordo com o art. 38 da Constituição italiana210. 

Com o critério normativo fundado nessas tabelas é possível que La 

Suprema Corte italiana, em seus julgados, atenda às expectativas de um 

ressarcimento econômico às vítimas dos infortúnios laborais (e também aos seus 

familiares), de acordo com as exatas perdas econômicas sofridas. É uma maneira 

muito mais justa, científica, específica e abrangente do que aquelas exercidas 

aqui no Brasil.  

É certo que não temos a intenção de aprofundar acerca desse tema em 

virtude dos limites da presente pesquisa científica, deixando a análise do direito 

comparado para uma futura tese de doutorado, tendo em vista que a doutrina 

jurídica brasileira, acerca da infortunística, não aborda essa questão. Ademais, 

trata-se de matéria multidisciplinar, que envolve conhecimento de normas de 

medicina do trabalho. 

Aqui, devemos nos ater a analisar a importância da existência de uma 

tabela científica, fundada em dados sólidos, que considere especificamente as 

estruturas e funções físico-funcionais do corpo humano, de acordo com a atividade 

específica exercida pelo trabalhador acidentado. 

Nesse sentido, a CIF é muito mais adequada do que a tabela da SUSEP 

para balizar a quantificação da redução da capacidade laborativa pela prova 

pericial nos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.  

Há uma lacuna, portanto, que deve ser preenchida, porque a tabela da 

SUSEP não reflete a exata medida do dano ocasionado ao trabalhador vítima de 

acidente ou doença ocupacional. Cabe ao Estado definir parâmetros adequados a 

serem utilizado nas perícias judiciais sobre acidentes do trabalho.  
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Além disso, é papel do Estado direcionar e limitar tais parâmetros por 

meio da sua legislação. Os ditames norteadores são de crucial importância, na 

medida em que a repercussão das ações trabalhistas - com pedido de indenização 

decorrente de acidentes de trabalho - são construídas a partir de uma perícia 

técnica, muitas vezes inadequada, fundada em parâmetros ilegítimos.  

As decisões judiciais construídas sobre laudos inadequados afetam toda 

a sociedade, ao passo que as empresas não sofrem a devida punição e, como 

visto, continuam desrespeitando as normas sobre saúde, segurança e meio 

ambiente do trabalho. Isso se faz por ser economicamente mais favorável 

transgredir as leis e sacrificar seres humanos do que arcar com as indenizações e 

despesas decorrentes dos acidentes de trabalho. 

É, portanto, uma conta que todos pagam! Toda a coletividade sofre os 

efeitos da infortunística do trabalho, razão pela qual é imprescindível a imposição 

de regras limitadoras por parte do Estado. A indenização de baixo valor é um 

estímulo para que as empresas permaneçam descumprindo as normas de ordem 

de pública sobre segurança e saúde dos trabalhadores. 

 

4.3. ESPÉCIES DE PENSIONAMENTO CIVIL E SUA QUANTIFICAÇÃO 

 

Como os danos decorrentes de acidentes do trabalho e de doenças 

ocupacionais, na maioria dos casos são irreversíveis e irremediáveis, as reparações 

resumem-se ao pagamento de alguma indenização em dinheiro às vítimas e, 

quando morrem, aos seus dependentes civis. 

Os danos materiais são convertidos em pensão civil de natureza 

reparatória, razão pela qual são cumuláveis com as prestações previdenciárias, que 

têm natureza alimentar. Também são independentes do pagamento de salários, de 

caráter estritamente alimentar. 

É o que decorre da redação do art. 944 do Código Civil, que diz:“A 

indenização mede-se pela extensão do dano”.  

A reparação adequada é aquela que possibilita o retorno do bem lesado 

ao status quo ante, o que não é possível nos acidentes de trabalho. Por isso, é 

comum converter-se a reparação propriamente compensatória no pagamento de 

uma indenização em pecúnia, chamada pensionamento, cujo valor e periodicidade 
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dependerá do percentual da incapacidade e da sua duração no tempo. 

 

4.3.1. Indenizações por incapacidade transitória ou permanente 

 

A incapacidade laborativa decorrente de acidente do trabalho pode ser 

temporária ou permanente (parcial ou total) para o trabalho. 

A incapacidade temporária é o período de afastamento da vítima para 

tratamento das lesões sofridas ou da doença ocupacional de que se tornou 

portadora, sobre a qual se aplica o art. 949 do Código Civil, que assim estabelece: 

 

No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido 
das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da 
convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver 
sofrido. 

 

As indenizações decorrentes desse artigo são de três espécies:  

a) pelo tratamento da vítima;  

b) pelos lucros cessantes até ao fim da convalescença;  

c) por outros prejuízos demonstrados pela vítima. 

Os lucros cessantes, que são convertidos em pensão mensal, 

correspondem aos ganhos efetivos da vítima durante o período de tratamento 

médico, enquanto permanecer incapacitada para o trabalho. Nesse período, o 

empregador é obrigado a pagar à vítima uma indenização equivalente aos salários e 

demais vantagens remuneratórias, com base no que ela recebia na data do 

infortúnio. Se a vítima, além do emprego fixo, tinha outro trabalho como autônomo, 

serão considerados os dois ganhos para o pagamento da indenização. 

Da incapacidade permanente, total ou parcial, cuida o art. 950 do Código 

Civil, que diz: 

 

Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu 
ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a 
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao 
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do 
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 

 

Da sua leitura decorre o pagamento de despesas com tratamento da vítima, 

lucros cessantes, pensão mensal e outros prejuízos que venha a sofrer. 
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Para o cálculo da pensão civil na incapacidade parcial, os juízes 

consideraram, regra geral, o percentual de incapacidade atestado por perícia 

médica, porque se trata de questão técnica, que somente um especialista no 

assunto pode resolver, depois de examinar a vítima, o ambiente de trabalho e outras 

condições inerentes ao caso, sempre levando em conta o trabalho para o qual a 

vítima se inabilitou (e não outro). Por isso é importante a perícia judicial a cargo de 

um auxiliar de confiança do juiz. 

Também deve ser levada em conta a depreciação sofrida pela vítima, 

devendo o juiz valer-se do parecer técnico, mas também de uma avaliação que lhe 

permita, com base nos demais elementos dos autos e na experiência do que 

ordinariamente acontece, arbitrar a pensão para mais ou para menos em relação ao 

percentual indicado pelo perito. 

A perícia é importante, como dito acima, mas, de acordo com o que 

dispõe o art. 950 do Código Civil, deve o juiz levar em consideração outros fatores 

que envolvam o caso concreto: se a redução da capacidade foi parcial ou total para 

a função que a vítima exercia e, se existe possibilidade de reabilitação para outra 

função pelo INSS, a idade da vítima, a maior ou menor dificuldade no mercado de 

trabalho, se a diminuição da capacidade laborativa repercutirá na estagnação 

profissional e na perda de oportunidades no mercado de trabalho. 

O que se deve levar em conta, na forma do art. 950 do CC, para fixação 

da pensão civil, é o trabalho que exercia a vítima no dia do acidente, não a 

possibilidade de ela vir a exercer outra profissão ou ofício compatível com o defeito 

ou inabilitação para a atividade atual. 

É certo que em determinados casos a vítima pode, após o acidente, 

exercer outra atividade diferente daquela para a qual se inabilitou, mas também, 

como na prática acontece, poderá ela encontrar muitas dificuldades para se realocar 

no mercado de trabalho, principalmente quando há grande oferta de mão de obra 

disponível. A falta de qualificação do trabalhador e a idade mais avançada são 

fatores que dificultam o reingresso da vítima no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: 

 

a indenização compreenderá, em princípio, pensão correspondente ao valor 
que deixou a vítima de receber em virtude da inabilitação. Não justifica seja 
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reduzida apenas pela consideração, meramente hipotética, de que poderia 
exercer outro trabalho

211
. 

 

Há decisões judiciais negando o pagamento da pensão civil no caso da 

vítima continuar trabalhando na empresa onde se acidentou, entendimento esse que 

fere a lei (CF, art. 5º, V e X e CC, art. 950), que assegura a indenização por dano 

material proporcional ao agravo, cuja natureza é reparatória, enquanto que o salário 

tem caráter alimentar exclusivo. Contrário a esse entendimento citamos a decisão 

seguinte, do C. TST: 

 

EMENTA: RECURSO DE REVISTA. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE POR 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2) DOENÇA 
OCUPACIONAL. PENSIONAMENTO. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA 
CAPACIDADE LABORAL. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DE 
ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA PREVISTA EM NORMA COLETIVA. 
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ART. 950 DO CCB. A lei civil fixa 
critérios relativamente objetivos para a fixação da indenização por 
danos materiais. Esta envolve as “despesas de tratamento e dos lucros 
cessantes até o fim da convalescença” (art. 1.538, CCB/1.916; art. 949, 
CCB/2002), podendo abranger, também, segundo o novo Código, a 
reparação de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido (art. 
949, CCB/2002), bem como é possível que tal indenização atinja ainda o 
estabelecimento de “uma pensão correspondente à importância do 
trabalho, para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu” (art. 
1.539, CCB/1916; art. 950, CCB/2002). Nesse contexto, a incapacidade 
temporária se evidencia na hipótese de o empregado acidentado ou 
acometido por doença ocupacional/profissional, após período de tratamento, 
receber alta médica e retornar ao trabalho, sem qualquer sequela, perda ou 
redução da capacidade laborativa. O art. 949 do CC prevê para tal hipótese 
o direito à reparação até o fim da convalescença. Assim, nessa situação, o 
empregado deverá ser indenizado pelo valor equivalente à remuneração, 
desde que presentes os pressupostos para responsabilização civil do 
empregador (arts. 186 e 927 do CC). Depois da convalescença ou da 
consolidação das lesões, decidindo-se pela incapacidade para o trabalho, o 
valor que era devido pelo empregador como reparação dos lucros 
cessantes passa a ser pago a título de pensão vitalícia. No caso em 
comento, o Regional consignou que, conforme conclusão pericial, as 
doenças do Reclamante (tendinite do supra-espinhal, do subescapular do 
ombro esquerdo e pelo dedo em gatilho na mão direita e o agravamento do 
quadro de fibromialgia) decorreram do trabalho na Reclamada, na função 
exercida desde 1999, sem pausas nem rodízio de funções, com 
carregamento de peso e utilização de ferramentas vibratórias e movimentos 
antiergonômicos. O Regional consignou que o Reclamante ficou 
incapacitado parcialmente para o trabalho. Nesse sentido, manteve a 
determinação de reintegração, com readaptação, calcado em previsão, em 
norma coletiva, de estabilidade acidentária. Contudo, o Regional entendeu 
ser incompatível o pagamento da pensão mensal com a reintegração. No 
entanto, nos termos do art. 950 do Código Civil, não há 
incompatibilidade, já que a pensão mensal decorre do direito do 
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empregado à compensação pela redução, total ou parcial, da 
capacidade laborativa, natureza indenizatória diversa, portanto, da 
remuneração percebida em face da reintegração, a qual decorre da 
contraprestação pelo labor despendido. Precedentes. Recurso de revista 
conhecido e provido, no aspecto

212
 (grifados). 

 

Assim, porque as indenizações de direito comum têm natureza reparatória 

e são independentes do pagamento de salários, de natureza alimentar, deve ser 

assegurado à vítima que sofre incapacidade para o trabalho o pagamento da pensão 

civil desde a ocorrência dos danos e enquanto viver, na forma da lei civil. 

Da mesma forma, o pagamento de pensão civil é independente do 

recebimento de prestações previdenciárias, como nesse sentido está pacificada a 

jurisprudência do STF pela Súmula 229 e assim vem caminhando a jurisprudência 

do C. TST, como ilustra a ementa seguinte: 

 

EMENTA: PENSIONAMENTO MENSAL. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. Há que se distinguir que o simples 
fato de o juiz determinar o pensionamento de uma obrigação civil decorrente 
de ato ilícito não se confunde com a obrigação decorrente da previdência 
social, mediante atuação estatal e, que supõe contribuição do segurado. 
São, portanto, obrigações jurídicas distintas, uma decorrente da 
infortunística laboral pelo fator risco e outra decorrente de lesão por ato 
ilícito. Assim, não há que se falar em impossibilidade de cumulação ou em 
enriquecimento ilícito. Precedentes

213
. 

 

4.3.2. Reparação por morte da vítima 

 

Neste caso aplica-se o art. 948 do Código Civil brasileiro, o qual 

estabelece que: 

 

No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras 
reparações: 
 
I — no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e 
o luto da família; 
II — na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, 
levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 
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No inciso II, diz o Código que a prestação de alimentos será devida 

durante a provável vida da vítima, não estabelecendo um limite máximo. Assim, 

cabe ao juiz fixar a pensão levando em conta a expectativa de vida do brasileiro, que 

vem aumentando a cada ano por conta das melhorias das condições de vida e dos 

avanços da medicina. Neste caso, o marco inicial é a morte da vítima e o final, para 

pagamento da pensão a quem o morto devia alimentos, será estabelecido levando-

se em conta a duração provável de sua vida, conforme o disposto no inciso II do art. 

948, do novo Código Civil.  

Para o cálculo da pensão não se leva em conta a expectativa de vida da 

vítima ao nascer, mas a expectativa de sobrevida do acidentado, quando do evento 

que lhe tirou a vida, como decorre do art. 29 da Lei n. 8.213/91, que trata da 

expectativa de sobrevida do brasileiro ou do fator previdenciário para efeito de 

aposentadoria por tempo de serviço. Esse critério é o mais preciso e adequado para o 

caso, pois considera a expectativa de sobrevida no momento da morte e é o adotado 

para efeito de aposentadoria pelo INSS. O § 7º do art. 29 aludido diz que: “O fator 

previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o 

tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a forma constante do 

Anexo desta lei.” O § 8º do mesmo artigo completa o entendimento, afirmando:  

 
Para efeito do disposto no § 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na 
idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade 
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — 
IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. 

  

A aplicação desse critério leva em conta a idade da vítima no dia em que 

ocorreu a morte. Depois, aplica-se a expectativa de sobrevida da vítima na tabela do 

IBGE, se homem ou mulher, adicionada à idade dela quando do falecimento.  

Aplica-se, por analogia, o tratamento igualmente dado pela Previdência 

Social em relação à pensão paga aos dependentes da vítima, na forma do art. 77 e 

§ 1º da Lei n. 8.213/1991, in verbis: 

 

Art. 77 — “A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será 
rateada entre todos em parte iguais”. 
 
§ 1º — “Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à 
pensão cessar”. 
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4.3.3. Termos inicial e final do pagamento da pensão civil 

 

Em relação ao pagamento da pensão à vítima incapacitada 

permanentemente para o trabalho, parcial ou totalmente, o Código Civil não 

especifica o seu termo inicial.  

Considerando, todavia, a finalidade da responsabilidade civil, que é 

recompor integralmente os prejuízos causados à vítima, quando se tratar de 

acidente típico, o início é a data do dano, para que haja reparação integral. O 

pagamento da pensão civil tem por finalidade suprir a perda causada pela sequela 

do acidente, mesmo permanecendo na função habitual, porque o trabalhador deixa 

de almejar e conquistar progressão na carreira, como é natural na maioria dos 

casos. Nessa senda é a jurisprudência do STJ, in verbis: 

 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE NO TRABALHO. 
INCAPACIDADE. PENSÃO. DATA INICIAL. A pensão devida à vítima de 
acidente no trabalho que fica incapacitada para a atividade laboral deve ser 
paga desde a data do evento

214
. 

 

Já no caso de doença ocupacional (profissional ou do trabalho), a solução 

é mais complicada. Nesse caso, o juiz deve basear-se no laudo médico, se este 

esclarecer explicitamente a data da incapacidade laboral da vítima em razão da 

doença, o que nem sempre acontece. 

Por outro lado, se não houver esse esclarecimento, deve ser fixado marco 

inicial da pensão com base noutros elementos constantes dos autos. 

Quanto ao termo final para pagamento da pensão por incapacidade 

permanente para o trabalho, total ou parcial, aplica-se o Código Civil, que no art. 950 

diz: 

 

Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu 
ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a 
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao 
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do 
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu” 
(grifados). 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - STJ. Responsabilidade civil. Acidente no trabalho. 
Incapacidade. Pensão. Data inicial. REsp. 488700/2002/SP. 4ª Turma. Relator: Min. Ruy 
Rosado de Aguiar. DJU. Brasília,25 de agosto de 2003, p. 320. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ>. Acesso em 20 fev. 2018. 
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Assim, a pensão pela perda ou redução da capacidade de trabalho é 

vitalícia, devida por toda a vida da vítima, não se aplicando a tabela do IBGE sobre 

expectativa de sobrevida. 

A expectativa de vida como termo final somente tem aplicação quando a 

vítima falece ou, não falecendo, pleiteia o pagamento de indenização de uma só vez. 

Nesse sentido vem trilhando a jurisprudência do C. TST, in verbis: 

 

EMENTA: PENSÃO MENSAL. IDADE LIMITE. LIMITAÇÃO TEMPORAL 
AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. O Código Civil não traz limitação 
à pensão pela idade do lesado ou pela provável duração de sua vida 
quando se trata de acidente em que não houve morte do ofendido. Se a 
vítima sobreviveu ao acidente, e sendo verificada a incapacidade, o 
pensionamento deve se estender pela duração de sua vida, não 
prosperando a tese de limitação. Nesse contexto, a vítima de lesões 
permanentes, como in casu, tem direito à pensão mensal vitalícia. 
Considerando o princípio da reformatio in pejus, e atento aos limites do 
pedido, mantém-se a decisão Turmária que fixou em 70 anos a idade limite. 
Recurso de embargos parcialmente conhecido e não provido

215
. 

 

A recomposição da pensão civil deve levar em conta os reajustamentos 

salariais da respectiva categoria profissional da vítima. 

 

4.3.4. Pagamento da pensão em parcela única 

 

Assegura o parágrafo único do art. 950 do Código Civil que:“O 

prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de 

uma só vez” (grifados).Por essa disposição legal é faculdade da vítima preferir 

receber uma pensão mensal enquanto viver ou o pagamento dos valores 

correspondentes de uma só vez.  Essa é a regra geral, como nesse sentido decidiu 

o E. TRT2, in verbis: 

 

EMENTA: PENSIONAMENTO MENSAL. ARBITRAMENTO DO QUANTUM. 
MAJORAÇÃO. CONVERSÃO EM PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. A 
teor do art. 950 do CC/02, a pensão mensal vitalícia pressupõe a perda ou 
redução permanente da capacidade laborativa do trabalhador, porquanto 
sua finalidade é a de manter o mesmo padrão de vida que detinha o 
empregado antes do acidente de trabalho ou doença profissional 
equiparada. In casu, há inconteste inabilitação da recorrente para o ofício 
para o qual foi contratada na empresa, consoante se infere do laudo 
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 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho – TST. Recurso de Revista n° TST-E-RR-50200-
75.2005.5.02.0221. 5ª Turma. Relator: Min. Horácio Raymundo de Senna Pires. Brasília, 18 de 
novembro de 2011. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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pericial. Em situações desse jaez, o pensionamento deve ser arbitrado no 
valor equivalente a 100% da última remuneração percebida na empresa, à 
luz do princípio da restitutio in integrum positivado no art. 950 do CC/02. In 
fine, considerando que a autora postulou a conversão do pensionamento 
mensal em parcela única, atrai-se a incidência do parágrafo único do art. 
950 do CC/02 que dispõe “o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a 
indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”. Constitui direito 
subjetivo do acidentado perceber a indenização por dano material na 
forma de pensionamento mensal ou recebê-la em parcela única, 
aplicando-se, assim, o Enunciado nº 381 do Conselho da Justiça Federal, 
aprovada na IV Jornada de Direito Civil, que estabelece que “o lesado pode 
exigir que a indenização, sob forma de pensionamento, seja arbitrada e 
paga de uma só vez, salvo impossibilidade econômica do devedor, caso 
em que o juiz poderá fixar outra forma de pagamento, atendendo à condição 
financeira do ofensor e aos benefícios resultantes do pagamento 
antecipado”. Em face do acima exposto, dá-se provimento ao apelo obreiro 
para majorar a pensão mensal vitalícia para o valor equivalente a 100% da 
última remuneração percebida na empresa, cujo pagamento deve ser 
efetuado em parcela única

216
. (grifados). 

 

Também como regra, a opção pelo pagamento único é da vítima, não se 

estendendo aos seus dependentes. Assim entende o C. TST, como se vê da 

decisão a seguir ementada: 

 

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS. DECISÃO PUBLICADA NA 
VIGÊNCIA DA LEI N. 11.496/2007. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL 
DEVIDA AOS DEPENDENTES DO EMPREGADO FALECIDO. 
PAGAMENTO DE UMA ÚNICA VEZ. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
ATUAL CCB. INAPLICABILIDADE. A previsão do parágrafo único do art. 
950 do atual CCB, de opção do ofendido para que a indenização seja 
arbitrada e paga de uma só vez, não se estende aos dependentes do 
empregado morto, porquanto o caput do referido dispositivo disciplina 
apenas a situação em que o empregado sobrevive ao acidente

217
. 

 

Contudo, essa regra comporta exceção, porque a finalidade da opção 

pelo pagamento de uma só vez para quem vem a juízo pedir a indenização, é 

garantir a efetividade do pagamento nos casos em que o réu possa não cumprir com 
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 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2
a
 Região – TRT-2. Pensionamento mensal. 

Arbitramento do quantum. Majoração. Conversão em parcela única. Possibilidade. 
Processo 0001393-17.2012.5.02.0435-4. 4ª Turma. Relatora: Desa. Maria Isabel Cueva Moraes. 
Santo André, 08 de outubro de 2013. Disponível em: <https://trt-
2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24842136/recurso-ordinario-ro-13931720125020-sp-
00013931720125020435-a28-trt-2?ref=juris-tabs>. Acesso em: 18 fev. 2018. 

217
 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho – TST. Recurso de embargos. Decisão publicada na 
vigência da lei n. 11.496/2007. Indenização por dano material devida aos dependentes do 
empregado falecido. Pagamento de uma única vez. Processo E-RR 83100-82.2005.5.20.0004. 
Relator: Min. Horácio Senna Pires. SBDI – DEJT.  Brasília, 03 de setembro de 2010. Disponível 
em:<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight
=true&numeroFormatado=RR%20-%2083100-
82.2005.5.20.0004&base=acordao&numProcInt=213738&anoProcInt=2006&dataPublicacao=03/0
9/2010%2007:00:00&query=>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
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a obrigação. Assim, deve ser analisado cada caso em relação às suas 

peculiaridades. 

Acolhida a opção pelo pagamento único, o juiz deverá considerar o tempo 

de sobrevida provável da vítima e o seu estado de saúde para fixar o quantum 

finalmente devido.  

Não havendo pedido do autor pelo pagamento da pensão de uma só vez, 

pode o juiz fixá-lo desta forma em situação excepcional, a fim de garantir o 

cumprimento da sentença, diante, por exemplo, da situação de instabilidade 

econômico-financeira do réu, que pode levar à sua inadimplência em relação ao 

pagamento mensal da pensão. 

Na prática forense, quando se acolhe o pagamento da pensão em 

parcela única, alguns juízes e tribunais têm aplicado um redutor em cima do valor 

final calculado, tendo como fundamento o próprio art. 950, parágrafo único, do CC, 

que diz que a indenização será arbitrada. Esse percentual de redução varia entre 

10% a 30%, conforme o caso e o entendimento do julgador, considerando o 

período longo ou curto de tempo das parcelas vincendas. As decisões seguintes 

são ilustrativas sobre o assunto: 

 

EMENTA: [...] considerando que a reclamante postula o pagamento em 
parcela única, e que em tal modalidade se está antecipando parcelas que 
seriam diluídas ao longo do tempo, importante é a aplicação de um redutor 
em tal valor, que deve girar em torno de 10%, conforme usualmente 
arbitrado por esta Turma julgadora [...]

218
.(grifados). 

 
EMENTA: [...] conforme faculta o parágrafo único do art. 950 do Código 
Civil, devendo a indenização ser paga em uma única parcela. No caso, 
aplicando-se um redutor de aproximadamente 20%, o arbitramento 
previsto no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil resulta no valor da 
indenização por danos materiais de R$ 113.727,43, o qual deve ser 
corrigido desde a data do acidente (25-01-2007), considerando que o valor 
base de cálculo foi a remuneração da época" (TRT da 4ª Região, 5a. 
Turma, 0093900-96.2009.5.04.0030 RO, em 28/07/2011, Desembargador 
Clóvis Fernando Schuch Santos - Relator. Participaram do julgamento: 
Desembargador Leonardo Meurer Brasil, Juiz Convocado João Batista de 
Matos Danda - grifados)

219
. 
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 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho- TRT da 4ª Região. 6
a
.Turma.Processo 0034400-

25.2009.5.04.0281 RO. Relator: Juiz Convocado José Cesário Figueiredo Teixeira. Participaram 
do julgamento: Desembargadora Maria Inês Cunha Dornelles, Desembargadora Maria Cristina 
Schaan Ferreira, em 11 de maio de 2011. 

219
 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho- TRT da 4ª Região. 5

a
. Turma. Processo 0093900-

96.2009.5.04.0030 RO. Relator: Des. Clóvis Fernando Schuch Santos -. Participaram do 
julgamento: Desembargador Leonardo Meurer Brasil, Juiz Convocado João Batista de Matos 
Danda, em 28 de julho de 2011. 
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EMENTA: [...] Levando-se em conta, ainda, o redutor normalmente aplicado 
por este Colegiado para as hipóteses de condenação de pagamento em 
parcela única, de 30% (trinta por cento), chega-se ao valor de R$ 
18.258,00" (TRT da 4ª Região, 8a. Turma, 0000408-16.2010.5.04.0030 RO, 
em 22/09/2011, Desembargadora Ana Rosa Pereira ZagoSagrilo - Relatora. 
Participaram do julgamento: Desembargador Denis Marcelo de Lima 
Molarinho, Juíza Convocada Maria Madalena Telesca - grifados)

220
. 

 
EMENTA: DOENÇA OCUPACIONAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. 
PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. A 
indenização paga em parcela única, na forma do art. 950, parágrafo único, 
do CC tem como efeito a redução do valor a que teria direito o obreiro em 
relação à percepção da pensão paga mensalmente. Recurso de revista 
conhecido e provido, no tema

221
. 

 

 Ocorre que essa redução do valor integral é descomedida e injusta, pois 

“indenizar pela metade é responsabilizar a vítima pelo resto; limitar a reparação é 

impor à vítima que suporte o resto dos prejuízos não indenizados”222.  
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 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho- TRT da 4ª Região. 8
a
.Turma.Processo 0000408-

16.2010.5.04.0030 RO. Relatora: Desembargadora Ana Rosa Pereira ZagoSagrilo. Participaram 
do julgamento: Desembargador Denis Marcelo de Lima Molarinho, Juíza Convocada Maria 
Madalena Telesca,em 22 de setembro de 2011. 

221
 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho – TST. 3

a
. Turma. Doença ocupacional. Pensão mensal 

vitalícia. Pagamento em parcela única. Valor da indenização.Processo RR - 5600-
28.2007.5.05.0281. Relator: Min. Mauricio Godinho Delgado. Data de Julgamento: 25/06/2014. 
DEJT, Brasília,01 de julho de 2014. 

222
 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
1998,apud José Afonso Dallegrave Neto. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 6.ed. 
São Paulo: LTR, 2017. p. 175. 
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CONCLUSÃO 

 

A quantificação dos danos materiais decorrentes da infortunística do 

trabalho no Brasil, da maneira que é estruturada hoje, vem permitindo de forma 

equivocada que o poder judiciário trabalhista construa decisões que não propiciam a 

reparação na exata proporção do dano causado às vítimas de acidentes do trabalho 

e doenças ocupacionais, conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 5º da 

Constituição Federal e pelos artigos 944, 948. 949 e 950 do Código Civil Brasileiro. 

A importância da indenização civil no âmbito da infortunística reside no 

fato de que o dever de reparar, oriundo da responsabilidade civil do empregador é 

instrumento jurídico hábil a coibir o grande número de acidentes de trabalho e 

doenças ocupacionais no país, pelo que, se a indenização não for proporcional ao 

dano sofrido pela vítima, tal objetivo não será alcançado. 

Tendo em vista que as estatísticas demonstram que o quadro brasileiro 

de acidentalidade relacionada ao trabalho é uma questão preocupante e 

considerando a perspectiva econômica, que apresenta íntima relação entre o 

desenvolvimento econômico e a saúde e segurança do trabalho, torna-se 

imprescindível que o Direito encontre mecanismos eficazes para enfrentar a 

problemática da infortunística no caminho da redução dos números acidentários. 

O Brasil, como ressaltado nesta pesquisa, construiu ao longo do tempo 

importante arcabouço legal de proteção ao meio ambiente do trabalho e à saúde dos 

trabalhadores, todavia, o aspecto normativo, por si só, não se revelou suficiente para 

reverter a situação do elevado número de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho no país.  

A verdade é que, da maneira como vem sendo aplicada a legislação, os 

seus efeitos resultam em uma benesse para os infratores da lei, uma vez que, em 

muitos casos, reparar o dano se torna mais vantajoso para o empregador do que 

adotar medidas de prevenção dos riscos ambientais.  

As punições às empresas que não cumprem as normas ambientais do 

trabalho não solucionam a questão da infortunística no Brasil, porque os valores das 

indenizações têm sido brandos e não propiciam a reparação dos danos na exata 

proporção dos agravos sofridos pelas vítimas. 
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Esse fator torna o Brasil atraente para empresas multinacionais 

instalarem suas plantas, transferindo para cá as atividades de maior risco e menor 

valor econômico, estimulando a inobservância das normas que protegem a saúde e 

a segurança dos trabalhadores. 

Assim, para aumentar o nível de segurança nos ambientes de trabalho, o 

Direito do Trabalho e seus instrumentos devem avançar no sentido de criar normas 

mais rígidas que, de fato, estimulem a cultura da prevenção por parte das empresas. 

Por outro lado, devem ser criadas taxas e multas mais rigorosas que 

reparem na medida certa o valor gasto pelo Estado com os acidentes do trabalho e 

as doenças ocupacionais.  

Devem ser criados também, mecanismos de informação para 

conscientizar os trabalhadores acerca dos comportamentos arriscados e dos riscos 

existentes no meio ambiente de trabalho. Nesse particular, é possível implantar 

programas educacionais a partir das escolas e inserir informações na programação 

da grande mídia, cuja tarefa cabe ao Estado. 

Essas medidas devem ser conduzidas tendo por finalidade o 

desenvolvimento normativo, econômico e, precipuamente, humanístico, norteado 

pelo direito à vida digna, à saúde e ao valor social do trabalho. 

Por isso, o objetivo singelo inserido nesta pesquisa científica é buscar a 

melhoria das condições de trabalho, bem como o desenvolvimento econômico e social 

do país por intermédio da redução no número de acidentes do trabalho e das doenças 

ocupacionais.  

Acreditamos que o instituto da responsabilidade civil, consubstanciado no 

dever de indenizar a vítima na medida certa, juntamente com outras medidas, é 

instrumento hábil a atingir tal finalidade, a exemplo do que ocorreu na Itália. 

Para tanto, a reformulação da quantificação dos danos materiais por meio 

do sistema de tabelamento próprio poderá, como nos parece, garantir uma evolução 

jurídica e, por conseguinte, econômica progressista, no plano do ressarcimento dos 

danos materiais, assegurando uma influência no sentido de as empresas adotarem 

medidas preventivas, em vez de arcarem com as pequenas indenizações. 

Trata-se a quantificação dos danos materiais decorrentes de acidentes e 

de doenças ocupacionais na Justiça do Trabalho, portanto, de um tema relevante 

para os empregados, empregadores, sociedade, sindicatos, operadores do direito, 
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Sistema Único de Saúde, Previdência Social, Ministério Público do Trabalho, 

Ministério do Trabalho e Emprego, Advocacia Geral da União e setores da 

economia, administração e também para o setor da educação, porque os estudantes 

de hoje serão os empregadores e empregados do amanhã. 

Finalmente, a questão dos acidentes do trabalho e das doenças 

ocupacionais, com as suas graves consequências econômicas, sociais e humanas é 

uma questão de ordem pública, que a todos interessa. 
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