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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo precípuo o estudo da aplicação das alíquotas 

previstas no Seguro Acidente de Trabalho, como forma de não só contribuir para o custeio da 

seguridade social trabalhista, mas também garantir, incentivar e ampliar a higidez inserida no 

meio ambiente de trabalho. Para tanto o estudo inicia delineando o conceito de meio ambiente 

de trabalho, em conformidade com a doutrina trabalhista, previdenciária, normas pátrias e 

contornos internacionais, sua evolução história, as características que determinam seu 

equilíbrio e a definição de poluição ambiental laboral. Ressalta, também, os efeitos negativos 

da poluição ambiental laboral para a previdência, bem como os benefícios acidentários 

destinados a afastar o risco social ao segurado acidentado e sua família. Ato contínuo, a 

dissertação se volta no estudo a responsabilidade acidentária do empregador, apresentando 

sua construção conceitual e demais institutos relacionados com o acidente laboral e Justiça 

Acidentária Previdenciária. Por derradeiro o estudo apresenta o Seguro Acidente de Trabalho 

em nosso ordenamento pátrio, determinado por percentis em três alíquotas únicas, as quais 

apresentam singela variação ante implementação do Fator Acidentário de Prevenção, fazendo 

uma comparação com o direito comparado Italiano, ante o uníssono entendimento da União 

Europeia dos bons resultados apresentados pelo sistema acidentário laboral empregado na 

Itália e quanto a diminuição da ocorrência de acidentes de trabalho e a sua capacidade 

arrecadatória de custeio. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente de Trabalho. Acidente de Trabalho. Justiça Social. Risco 

Social. Previdência Acidentária. Seguro Acidente do Trabalho. Fator Acidentário de 

Prevenção. Norma Acidentária Laboral Italiana.  

  



 

ABSTRACT 

 

The main objective of this dissertation is the study of the application of the rates provided for 

in the Work Accident Insurance, as a way of not only contributing to the cost of labor social 

security, but also guarantee, encourage and increase the hygiene inserted in the work 

environment. In order to do so, the study begins by outlining the concept of the working 

environment, in accordance with the labor doctrine, social security, homeland norms and 

international outlines, its evolution history, the characteristics that determine its equilibrium 

and the definition of environmental pollution at work. It also stresses the negative effects of 

environmental pollution on labor and social security benefits, as well as the accidental 

benefits aimed at eliminating social risk to the injured insured and his family. Continuous, the 

dissertation turns in the study the accident liability of the employer, presenting its conceptual 

construction and other institutes related to the labor accident and Social Security Justice. 

Lastly, the study presents the Work Accident Insurance in our country order, determined by 

percentiles in three single rates, which present a simple variation before implementation of the 

Accident Prevention Factor, comparing it with the Italian comparative law, before the unison 

understanding of the European Union of the good results presented by the accidental 

employment system employed in Italy and the decrease in the occurrence of accidents at work 

and their costing collection capacity. 

 

Key words: Work Environment. Work accident. Social Justice. Social Risk. Acidity Welfare. 

Accidental Benefits. Work Accident Insurance. Accident Prevention Factor. Italian Labor 

Accident Standard..  
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INTRODUÇÃO 

Mencionado formalmente por nossa Constituição Social de 1988, o meio ambiente do 

trabalho compõe o “habitat” laboral, onde o ser trabalhador exerce seus afazeres diários e, 

ante a carga horária de trabalho a qual é submetido, passa a maior parte de sua vida produtiva, 

buscando sustento próprio de sua família. Porém, para que o trabalhador possa prover seu 

labor de forma salutar, este ambiente deve resguardar sua segurança e saúde, protegendo-o de 

todas as formas de degradação e/ou poluição passíveis de macular o bem-estar físico e 

psíquico do trabalhador. 

Com a finalidade de proteção do trabalhador, foram aprovados diversos instrumentos 

normativos, tanto no plano internacional quanto nacional, para a erradicação da poluição 

ambiental laboral, mantendo um meio ambiente de trabalho hígido. 

Nesta seara, nosso ordenamento jurídico delimitou o entendimento sintetizado na Lei 

9.795 de 27 de abril de 1999, a qual, em seu artigo 1º, aduz que a educação ambiental 

representa todos os processos e medidas pelos quais os indivíduos e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos específicos e gerais, habilidades e competências, com o 

intuído de conservação do meio ambiente de uso comum, necessário à sadia qualidade de vida 

e à sustentabilidade. 

Tal inteligência está intimamente ligada a um dos princípios balizadores no 

neoconstrutivismo proclamado em nossa Carta Magna promulgada em 1988, qual seja, o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Não se pode falar na plenitude do princípio em 

baila, se não observamos um ambiente de trabalho comum ecologicamente equilibrado, que 

preserve a vida, moradia, saúde, educação, psíquico e social. 

Entretanto, o meio ambiente do trabalho tem sua abrangência para além da seara do 

Direito do Trabalho, uma vez que está inserido no contexto de um dos maiores e mais graves 

problemas da atual sociedade globalizada e de alta tecnologia, qual seja, a questão ambiental. 

Os problemas ambientais suscitados pela atual sociedade de risco global não se limitam às 

agressões e degradação sistemática do meio ambiente natural, mas atinge, sobretudo, o ser 

humano, em todos os seus ambientes artificialmente construídos, desde o espaço urbano das 

cidades, até o espaço laboral das atividades produtivas. 
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É cediço que a busca por um meio ambiente de trabalho saudável é matéria que vem 

sendo abordada há muito tempo pelo ordenamento jurídico trabalhista. A Organização 

internacional do Trabalho aprovou na 67ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho 

de Genebra em 1981, a Convenção Internacional de número 155, a qual entrou em vigor no 

plano internacional em 11.08.83, estabelecendo e fortificando vários normativos, com o 

intuito de resguardar a segurança e a saúde no ambiente laborativo. 

A intensificação do fenômeno de normatização dos direitos trabalhistas tem ligação 

direta com a transição de uma nova forma de Estado, que desenvolva a ideia de igualdade e 

proteção, denominado Estado Social de Direito. Tal desenvolvimento fora alavancado por um 

grande acontecimento histórico de importância fundamental, a Revolução Industrial, 

deflagradora de profundas consequências e transformações sociais, econômicas, culturais, 

políticas e, principalmente, no meio ambiente de trabalho. 

De fato, existem vários trabalhos no campo internacional que apontam que a evolução 

econômica de um país só apresenta relevância ante a diminuição da ocorrência de fatalidades 

e acidentes no âmbito do meio ambiente laboral.
1
 Ademais, não podemos negar que a 

implementação da segurança e saúde no meio ambiente de trabalho acabam por fomentar o 

crescimento econômico da empresa e de toda sociedade. Conforme estudo realizado pela 

Associação Internacional de Segurança Social, foi observado que a cada euro investido em 

segurança no trabalho, retorna-se um ganho de 2,2 Euros (ROP – Return of Prevention).
2
 

Neste prisma é notório que a poluição do meio ambiente de trabalho, apresenta-se 

como a principal causadora do acidente de trabalho e morte dos trabalhadores, sendo 

obstáculo para o crescimento econômico de um país, devendo este criar mecanismos jurídicos 

que venham a promover níveis salutares de saúde e segurança no meio ambiente laboral. 

                                                
1
 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Occupational safety and health: Synergies between security 

and productivity, Governing Body Paper GB.295/ESP/3, Geneva: 2006, espec. p. 8 ss.; INTERNATIONAL 

LABOUR ORGANIZATION. Safe and healthy workplaces: Making decent work a reality. Geneva: 2007. p. 5 

ss.; LAMM F., MASSEY C., PERRY M. Is there a link between workplace health and Safety and Firm 

Performance and Productivity, in New Zealand Journal of Employment Relations, 2006, v. 32, n. 1, p. 75 ss.; 

DE GREEF M., VAN DEN BROEK K. Quality of the Working Environment and Productivity: Research 

Findings and Case Studies, European Agency for Safety and Health at Work, Belgium, 2004. Observando os 

apontamentos indicados, a Europa criou o projeto HESAPRO (Health and Safety at Work in relation with 

Productivity; www.hesapro.org), com objeto de coleta de dados referente o impacto acidentário no âmbito 

laboral. Os apontamentos demonstraram os efeitos devastadores dos acidentes de trabalho para produtividade 

da empresa, impedindo o pleno desenvolvimento econômico. (HESAPRO, The link between productivity and 

health and safety at work. Background research paper, 2013, p. 8 ss.). 
2
 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION (ISSA). Calculating the International Return on 

Prevention for Companies: Costs and Benefits of Investments in Occupational Safety and Health, Final Report, 

Geneva: 2012, p. 2 ss. 

http://www.hesapro.org/
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Com o intuito de custear a Seguridade Acidentária, nosso Ordenamento Jurídico, 

seguindo os postulados em outros países, criou o SAT - Seguro Acidente do Trabalho, o qual 

detém embasamento em nossa Carta Magna no inciso XXVIII do artigo 7°, sendo direito do 

trabalhador estar abrangido por seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador. 

Tal contribuição tem raízes antigas, estabelecidas no governo do então presidente Getúlio 

Vargas, porém, só obteve maior relevância jurídica a partir da Lei 5.316, de 14.09.67 que 

estatizou o seguro e o colocou na administração da previdência social. Inúmeras alterações 

ocorreram posteriormente, sendo as mais relevantes aquelas promovidas pela Lei 6.367/76 e 

pelo Decreto 79.037/76. 

Denota-se importante salientar que o SAT abrange, em nosso ordenamento jurídico, 

não só forma de custeio de benefício acidentário ao empregado, pois o bem maior, que é a 

saúde do trabalhador, já foi dilapidado, mas sim sua importante finalidade financeira para 

penalizar o empregador, através da constrição patrimonial a altura da sua omissão de medidas 

protetivas ao meio ambiente do laboral submetidos aos seus empregados.  

Para tanto, foi necessário a implementação do FAP – Fator Acidentário de Prevenção, 

o qual reduz a alíquota de SAT devida pelo empregador em até 50% (cinquenta por cento) em 

caso de ampliação da higidez ambiental laboral, bem como, majora a alíquota de SAT e 100% 

(cem por cento) em caso de reincidência de acidentes de trabalho no ambiente da empresa. 

O doutrinador Paulo Rogério Albuquerque Oliveira
3
 aduz que o método de proteção ao 

trabalhador implementado pelo SAT, observa pressupostos filosóficos e estatísticos. Ainda, 

explica que a metodologia aplicada procura buscar o que aconteceu, se acontecerá de novo, a 

causa do acidente será a mesma, o acaso existe na hipótese, o acidente se distribui 

aleatoriamente e alcança a todos os demais trabalhadores. 

Na teoria, o SAT aliado com o FAP seriam medidas infalíveis tanto para justa 

arrecadação da Previdência Acidentária, quanto para o incentivo de implementação de 

medidas fomentadoras da higidez ambiental laboral, contudo, ao se verificar os dados 

apresentados pelo Ministério da Previdência Social, observa-se que ainda nos dias atuais 

existem grandes índices de benefícios acidentários pagos pela Justiça Social, ante a ocorrência 

de acidentes de trabalhos. 

                                                
3
 OLIVEIRA, Paulo Rogério Alburquerque de. Uma sistemática sobre a saúde do trabalhador: do exótico ao 

esteriótico. São Paulo: LTR, 2011. p. 184. 
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Neste prisma reside a problemática estudada na presente dissertação, pois, será que a 

implementação do Seguro Acidente de Trabalho, bem como o Fator Acidentário de 

Prevenção, obtiveram sucesso na erradicação ou diminuição dos acidentes de trabalho 

ocorridos no âmbito das empresas? É o que será examinado ao longo deste trabalho. 

Para tanto, o estudo realizado buscará em seu primeiro capítulo delimitar o conceito de 

meio ambiente de trabalho, em conformidade com a doutrina trabalhista, previdenciária e 

normas pátrias, vislumbrando, como não poderíamos deixar de ressaltar, os contornos 

internacionais, sua evolução história e suas características que determinam seu equilíbrio e a 

definição de poluição ambiental laboral. 

Ainda no primeiro capítulo será apresentado ponto de suma relevância no estudo 

ambiental trabalhista, qual seja, a desregulamentação laboral que está sendo fomentada 

normativamente nos dias atuais, a qual poderá desrespeitar a dignidade da pessoa humana na 

relação empregatícia. Com o intuito de superar a matéria, pondera-se pela extensão da 

aplicação das normas sanitárias, para fiscalização e penalização na poluição ambiental, a qual 

prejudica a saúde do grupo de trabalhadores expostos a este meio ambiente. 

Outrossim, para o segundo capítulo se fez imperioso investigar a relação 

previdenciária acidentária do meio de trabalho e a sua proteção social, delimitando o conceito 

de acidente de trabalho, as formas de comunicação deste acidente à Previdência Social, a 

importante implementação do Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP, como ampliação da 

Justiça Social e os benefícios previdenciários acidentários destinados aos segurados que foram 

acidentados no ambiente de labor poluído. 

Superada a formulação da relação acidentária previdenciária, o Terceiro capítulo do 

trabalho apresenta a responsabilidade acidentária laboral, ponderando o conceito de 

responsabilidade acidentária na seara trabalhista, a importante padronização de índices de 

eficiência da política voltada à preservação da saúde do trabalhador, como forma de 

materializar o justo enquadramento das alíquotas de SAT e FAP. 

Ainda no terceiro capítulo, fora demonstrado a teoria do risco laboral objetivo e 

responsabilidade indenizatória, passando pelos danos ocasionados pelo acidente de trabalho à 

seguridade social e a busca, através da utilização da Ação Regressiva pelo INSS, de reparação 

financeira dos custos dispendidos pela previdência acidentária, ante a ocorrência comprovada 

de negligência de normas de segurança e saúde do trabalho por parte do empregador. 
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Por fim, o quarto capítulo estuda a eficiência ou ineficiência do Seguro Acidente de 

Trabalho como forma de implementação do meio ambiente de trabalho sadio ao trabalhador, 

apresentado a essencialidade da dupla função arrecadadora e incentivadora de higidez 

ambiental do SAT, a implementação do FAP na tentativa de justiça de arrecadatória, 

observando o sistema “bônus vs males”, o enquadramento do SAT por CNPJ ante a atividade 

preponderante economicamente desenvolvida.  

Com intuito de apresentar os institutos determinantes para aplicação do SAT, a fim de 

comprovar sua eficiência prática, o último capítulo ainda apresentou o enquadramento 

empresarial do SAT ante a utilização das tabelas da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas - CNAE e NTEP e a definição das alíquotas do SAT por percentis comparando-a 

com o custeio utilizado pelo normativo seguratório acidentário da Itália. 

Desse modo, diante de um quadro de incerteza quanto a eficácia concreta do Seguro 

Acidente de Trabalho, bem como seus institutos, da erradicação acidentária laboral ou 

implementação de meio ambiente de trabalho hígido ao laborista a ele submetido, serão 

utilizadas as metodologias dialética e dedutiva de pesquisa, a partir da análise bibliográfica, 

normativa e de dados fornecidos por órgãos oficiais, com o escopo de buscar solucionar a 

problemática proposta. 
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CAPÍTULO 1 - MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

1.1  O CONCEITO NORMATIVO E DOUTRINÁRIO DE MEIO 

AMBIENTE DO TRABALHO  

Como é cediço no meio jurídico, o direito laboral surge com objetivo precípuo de 

estudar, interagir e regulamentar as relações existentes entre empregados e empregadores 

durante a fruição de obrigações recíprocas fundadas no contrato de trabalho. Para tanto, nas 

palavras do doutrinador Arion Sayão Romita
4
, sua atuação foca-se em primar pela  

 

[...] relação de trabalho clássica, com origem em um contrato livremente celebrado 

por sujeitos de direito postos em pé de igualdade formal. A debilidade econômico-

social do trabalho é compensada por uma superioridade jurídica emergente de uma 

rede de proteção legislativa tão completa quanto possível, cuja violação enseja o 

rápido restabelecimento pela enérgica ação da Justiça do Trabalho, sempre pronta a 

estender o seu manto protetor sobre o desvalido social. 

 

Em comparação com a evolução histórica dos costumados campos do direito privado, 

o direito do trabalho ainda é considerado um ramo jurídico novo, certo que, conforme 

observado pela autora Maria do Rosário Palma Ramalho
5
, “a sua origem é quase 

unanimemente fixada pela doutrina no final do século XIX e é corrente a sua caracterização 

como produto da Revolução Industrial e da massificação de processos produtivos que lhe 

correspondeu”. 

Diante da jovialidade do ramo jurídico laboral, seu aprimoramento e especialização 

está em fervorosa evolução constante, certo que um dos institutos trabalhistas que vem 

ganhando grande relevância normativa é o estudo e tipificação legal do meio ambiental de 

trabalho, o qual, o empregado permanece exposto durante a realização de suas atribuições 

laborativas durante grande parte de sua vida produtiva. 

Para uma correta construção da definição de Meio Ambiente de Trabalho, faz-se 

necessário partir do princípio que tal direito é enquadrado doutrinariamente
6
 como um direito 

fundamental de terceira geração, os quais abrangem a solidariedade e fraternidade, tornando-

se imprescindível para o digno convívio social humano e merecendo a devida guarida do 

Estado em seus normativos pátrios. 

                                                
4 
ROMITA, Arion Sayão. A Terceirização e o Direito do Trabalho. Revista LTR, v. 56, n. 3, mar. 1992, p. 275. 

5 
RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Da Autonomia Dogmática do Direito do Trabalho. 1. ed. Coimbra: 

Almedina, p. 2. 
6 
MESSA, Ana Flávia. Resumo de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Editora Rideel, 2010. 
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A proteção ao meio ambiente do trabalho é direito constitucionalmente garantindo de 

grande relevância nas relações trabalhistas e sociais de nossa coletividade. Posto isto, com 

intuito de materializa-lo, nossa Carta Magna dispõe além do Capítulo VI, que versa “Do meio 

ambiente”, é do título VIII, que trata “Da ordem Social”, vários outros artigos que positivam e 

regulam a garantia ambiental, como, por exemplo, no artigo 225, in verbis: 

 

Art. 225. 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 dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.
7 

 

A norma Constitucional posiciona-se pelo direito ambiental não como um direito 

nivelado a todos os demais ramos do direto, mas lhe concede caráter de norma fundamental 

pela interpretação combinada dos artigos 1º, inciso III, que trata da dignidade da pessoa 

humana, com o artigo 225, caput, supracitado.  

A definição conceitual de meio ambiente, não se restringe pelo entendimento 

ecológico de fauna e flora, mas também interpretação que permitiu dar ênfase hermenêutica 

para o meio ambiente laborista, veio com o advindo do artigo 3°, inciso I, da Lei 6.938/91, a 

qual instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, determinando que meio ambiente é “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Sobre o tema o doutrinador Paulo de Bessa Antunes
8
 pondera sobre a complexidade de 

estudo e classificação do Direito Ambiental trabalhista, vejamos:  

 

Não se pode pensar a proteção jurídica do meio ambiente sem considerar dados 

relevantíssimos que são trazidos para o interior do universo do Direito por outros 

ramos do conhecimento humano. Dentre estes vários conhecimentos que 

influenciam a construção do Direito Ambiental podem ser destacados a biologia, a 

química, a meteorologia, as ciências sociais, etc. Muitas vezes, o jurista recorre a 

conceitos de outras ciências para que possa dar solução a um problema, que, 

aparentemente, estava alicerçado em uma questão puramente jurídica. Conclui: as 

normas de Direito Ambiental, muitas vezes, necessitam de um preenchimento que é 

feito por portarias e outros atos administrativos, cujo conteúdo é fornecido por 

disciplinas não jurídicas. Decorre daí a imperiosa necessidade de que o jurista, ao 

tratar de questões ambientais, tenha conhecimento de disciplinas que não são a sua. 

 

                                                
7
 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. 
8 
ANTUNES, Paulo de Bessa apud FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. op. cit., p. 31. 



19 

 

 

Neste prisma, vários doutrinadores demonstram seus entendimentos conceituais de 

Meio Ambiente do Trabalho, em suas peculiaridades, complementando e aprimorando o 

entendimento normativo de tal bem tutelado constitucionalmente em nosso ordenamento 

jurídico pátrio. 

Para o doutrinador José Afonso da Silva
9
, o meio ambiente do trabalho corresponde ao 

“complexo de bens imóveis e móveis de uma empresa e de uma sociedade, objeto de direitos 

subjetivos privados, e de direitos invioláveis da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores que o frequentam”. 

Observando linha conceitual mais restrita, o doutrinador Amauri Mascaro do 

Nascimento
10

 manifesta entendimento que:  

 

[...] o meio ambiente de trabalho é, exatamente, o complexo máquina-trabalho; as 

edificações, do estabelecimento, equipamentos de proteção individual, iluminação, 

conforto térmico, instalações elétricas, condições de salubridade ou insalubridade, 

de periculosidade ou não, meios de prevenção à fadiga, outras medidas de proteção 

ao trabalhador, jornadas de trabalho e horas extras, intervalos, descansos, férias, 

movimentação, armazenagem e manuseio de materiais que formam o conjunto de 

condições de trabalho etc. 

 

Seguindo linha mais ampla, abrangendo o cotidiano vivenciado pelo trabalhador, o 

doutrinador Julio Cesar de Sá da Rocha
11

, caracteriza o meio ambiente de trabalho como a 

“ambiência na qual se desenvolvem as atividades do trabalho humano. Diante das 

modificações por que passa o trabalho, o meio ambiente laboral não se restringe ao espaço 

interno da fábrica ou da empresa, mas se estende ao próprio local de moradia ou ao ambiente 

urbano”.  

Ao observar a conceituação demonstrada pelo autor Julio Cesar de Sá
12

, verifica-se 

interessante interpretação pela qual entende que o meio ambiente de trabalho corresponde 

local onde o trabalhador encontra-se exposto, refletindo diretamente na vida pessoal do 

laborista, inclusive, no seu próprio local de moradia. De fato, em que pese a inevitável 

consequência de reflexos pessoais do meio ambiente do trabalho na vida do trabalhador, tal 

                                                
9
 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003. p. 5. 

10
 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. A defesa processual do meio ambiente do trabalho. Revista LTr, 

63/584. 
11

 ROCHA, Júlio César de Sá da. A defesa processual do meio ambiente do trabalho: dano, prevenção e 

proteção jurídica. São Paulo: Ed. LTr, 2002. p. 30. 
12

 ROCHA, Júlio César de Sá da. A defesa processual do meio ambiente do trabalho: dano, prevenção e 

proteção jurídica. São Paulo: Ed. LTr, 2002, p. 30. 
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posicionamento irrestrito apresenta-se como corrente minoritária na doutrina trabalhista. Não 

obstante, este reflexo é latente, certo que conforme entendimento apresentado por Sebastião 

Geraldo Oliveira, o trabalhador não almeja somente saúde em sentido estrito, mas sim o 

trabalho como meio de garantia de qualidade de vida, ultrapassando a visão simplória que o 

resguardo de higidez no local de seu labor, já seria satisfatório para o laborista, vejamos: 

 

As primeiras preocupações foram com a segurança do trabalhador, para afastar a 

agressão mais visível dos acidentes do trabalho; posteriormente, preocupou-se, 

também com a medicina do trabalho para curar as doenças; em seguida, ampliou-se 

a pesquisa para a higiene industrial, visando a prevenir as doenças e garantir a saúde 

do trabalhador, na busca do bem-estar físico, mental e social. Agora, pretende-se 

avançar além da saúde do trabalhador: busca-se a integração deste com o homem, o 

ser humano dignificado, que tem vida dentro e fora do ambiente do trabalho, que 

pretende, enfim, qualidade de vida.
13

 

 

Para Rodolfo de Camargo Mancuso
14

, o meio ambiente do trabalho conceitua-se no 

“habitat’ laboral, isto é, tudo que envolve e condiciona, direta e indiretamente, o local onde o 

homem obtém os meios para prover o quanto necessário para a sua sobrevivência e 

desenvolvimento, em equilíbrio com o ecossistema.” 

Já o doutrinador Celso Antonio Pacheco Fiorillo
15

,  desenvolve um enfoque 

interessante quanto a classificação do meio ambiente de trabalho, não relacionado com a 

contraprestação financeira necessariamente existente na relação empregatícia, definindo-o 

como “local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou 

não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que 

comprometem a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente de 

condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, celestistas, 

servidores públicos, autônomos etc.)”.  

Sandro D’Amato Nogueira
16

, demonstra de forma clara o objetivo precípuo do Direito 

Ambiental do Trabalho, quando afirma que o que se procura salvaguardar na proteção ao meio 

ambiente do trabalho é o homem, enquanto ser vivo, das formas de degradação e poluição do 

meio ambiente onde exerce o seu labuto, que é essencial à sua qualidade de vida, tratando-se 

de um direito difuso. 

                                                
13 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 2. ed. São Paulo: LTr, 1998. 
14 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública trabalhista. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2002. p. 59. 
15 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. rev. at. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 81-82. 
16

 NOGUEIRA, Sandro D’Amato. Meio ambiente do trabalho: o princípio da prevenção na vigilância e na 

saúde ambiental. São Paulo: LTr, 2008, p. 26. 
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Posto isto, ponto incontroverso apresentado pelos doutrinadores seria que Meio 

Ambiente do Trabalho é aquele local que encontra relação direta com o ambiente cotidiano ao 

qual o trabalhador está exposto, quando no exercício de sua prestação de serviço ao seu 

empregador, ou no deslocamento deste, o qual obtém proveito consensual desta força de 

trabalho. 

Faz-se primordial diferenciar a proteção do meio ambiente de trabalho das normas 

estampadas no direito do trabalho, certo que, a proteção ao meio ambiente objetiva legislar no 

socorro à saúde e segurança do laborista de forma erga omnes, resguardo a este o devido 

acesso a um meio ambiente hígido e digno para prestação do seu labor. Já o direito do 

trabalho edifica regras abocadas exclusivamente ao vínculo empregatício de subordinação 

existente entre empregado e empregador, normatizando e limitando tal relação. 

1.2  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO AMBIENTAL  

É cediço que nem sempre o trabalho fora visto como meio de realização pessoal e 

integração social, ao contrário, sabemos que na antiguidade o trabalho braçal era exercido 

exclusivamente por escravos, denotando mais baixo nível social inserido naquela aristocracia. 

Talvez por este histórico, conforme posicionado pelo doutrinador José Claudio Monteiro de 

Brito Filho, “O trabalho chegou a ter tido como motivo de degradação humana.”
17

, por esta 

ultrapassada máxima, a saúde e higidez no trabalho não detinha relevância para criação de 

ramo de direito próprio. 

Para Heisenbeg
18,

  

 

A consideração da natureza como algo distinto do mundo divino só começou a 

firmar-se a partir do século XVIII.  A natureza, não mais cenário participante da 

vida divina e humana, tornou-se objeto indiferente e homogêneo das experiências 

científicas. O termo natureza passou a designar muito mais uma descrição científica 

da natureza, do que ela mesma. As montanhas, as plantas, os rios, as fontes, os astros 

celestiais e os próprios animais foram morrendo e desaparecendo aos poucos do 

cenário humano, reduzidos a equações matemáticas, fórmulas científicas, esquemas 

racionais e pragmáticos, elementos físicos do universo.  

 

A partir deste momento histórico, começa-se a falar em "ecossistema" e as qualidades 

que este deveria propiciar para o homem que ali está inserido. 

                                                
17

 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho com redução à condição análoga à de escravo: análise 

a partir do tratamento decente e de seu fundamento, a dignidade da pessoa humana, cit., p. 133. 
18 

HEISENBEG. Werner Karl. La Nature dans la Psyque Contemporaine. Paris: Galimard, 1962. 
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A nomenclatura ecologia foi primeiramente determinada pelo biólogo Alemão Ernst 

Haeckel
19

, o qual envidou esforços para o estudo da influência do ambiente sobre os animais e 

definindo-a como “a investigação das relações totais do animal tanto com seu ambiente 

orgânico como inorgânico". 

É fato que o meio ambiente de trabalho está fatidicamente inserido no 

desenvolvimento e aprimoramento do estudo do meio ambiente como todo, certo que, nos 

moldes do ambiente natural, este necessita de resguardo através de legislação própria que lhe 

dê a devida guarida e imponha suas garantias mínimas. 

A intensificação do fenômeno de normatização dos direitos trabalhistas tem ligação 

direta com a transição de uma nova forma de Estado, que desenvolvia a ideia de igualdade e 

proteção, denominado Estado Social de Direito. Tal desenvolvimento fora alavancado por um 

grande acontecimento histórico de importância fundamental, a Revolução Industrial do fim do 

século XVIII, deflagradora de profundas consequências e transformações sociais, econômicas, 

culturais, políticas e, principalmente, no meio ambiente de trabalho e nas relações trabalhistas. 

Nosso país, como todo o mundo, demorou em demasia para iniciar a edificação das 

normas ambientais laborais, haja vista o domínio patronal do campo legislativo pátrio, certo 

que, nas palavras de Hertz Jacinto Costa
20

, “a nossa evolução legislativa não se fez sem 

tropeços, pela simples razão de que a matéria acidentária jamais foi questão prioritária em 

nosso Parlamento e havia, ademais, a resistência patronal, entendendo que isso diminuía os 

lucros”. 

O período da revolução industrial foi marcado pelas condições desumanas e 

degradantes do habitat laboral, certo que direitos considerados como elementares no 

ordenamento jurídico de hoje, eram complementarmente desconsiderados neste período 

obscuro da evolução da sociedade.
21

  

                                                
19

 HAECKEl, Ernst Heinrich Philipp August. Generalle Morphologie der Organismen. 1866. p. 32. 
20

 COSTA. Hertz Jacinto. Manual de Acidente do Trabalho. 6. ed. Curitiba/PR: Editora Juruá. p. 45. 
21 

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. 4. ed. São 

Paulo: LTr, 2010. p. 30.   
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Em meados do século XX, o “Direito Internacional dos Direitos Humanos
22

” ganhou 

destaque no âmbito mundial, ante os terríveis acontecimentos ocorridos na fluência da 

Segunda Guerra mundial, necessitando de construção de um novo modelo mundial social, o 

qual tivesse como prisma os direitos humanos e seus valores éticos sociais. Neste contexto 

que inicia-se o movimento por parte da categoria laboral, em busca da proteção jurídica dos 

trabalhadores
23

, dando início ao conflito de classes. 

Neste período histórico esboçam-se os primeiros regramentos versando sobre a 

segurança do laborista, sem a criação específica de um ramo próprio voltado para o 

ordenamento trabalhista, implicação diretamente correlacionada aos acontecimentos gerados 

pela “consciência coletiva”, movimento gerado pelos próprios trabalhadores no início do 

século XX. 

A classificação e conceituação do fenômeno histórico da criação e amadurecimento 

da consciência coletiva, foi desenvolvida pelo sociólogo francês Émile Durkheim24, o qual 

inovou hermeneuticamente determinando que tal movimento seria um aglomerado de atos, 

características balizadoras do sensos comum de uma faceta da sociedade intimamente ligada 

por interesses afins,  velando para uma padronização de práticas, normas, atos culturais e 

sociais, pela sociedade que estão inseridos.  

As inquietações da Organização das Nações Unidas com o tema e todos os seus 

desdobramentos, acabam por originar uma organização internacional batizada como World 

Health Organization – WHO (Organização Mundial da Saúde - OMS), ramificação das 

Nações Unidas com objetivo precípuo de cuidar a temática em âmbito mundial. O ato 

constitutivo de criação fora ratificado em 22 de julho de 1946, na fluência da Conferência 

Internacional da Saúde, tendo como seu artigo primeiro dar a OMS o escopo primordial de 

garantir o nível mais elevado de saúde para todos os seres humanos. 

Com a aceleração de regulamentação ambiental no mundo, em 1953 a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT editou a Recomendação Internacional de n° 97, pela qual 

determinava como objetivo precípuo do Estado a “Proteção da Saúde dos Trabalhadores”, 

                                                
22

 “Direitos Internacionais dos Direito Humanos – classificação epistemológica utilizada por diversos 

doutrinadores, incluindo a Drª Flávia Piovesan, a qual defende que os direitos humanos transformam-se em 

tema de interesse internacional, implicando nova análise sobre o valor da soberania do Estado. 
23 

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. 4. ed. São 

Paulo: LTr, 2010. 
24 

DURKHEIM, E. Da divisão do trabalho social. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 

http://www.infoescola.com/biografias/emile-durkheim/
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incentivando na formação de médicos do trabalho, ramo da medicina especializado no estudo 

e combate das doenças laborais. 

Já no ano de 1959, a Organização Internacional do Trabalho – OIT realizou a 

Conferência Internacional do Trabalho, que culminou na aprovação da Recomendação n° 112, 

a qual tratava especificamente dos “Serviços de Medicina do Trabalho”. Tal Recomendação 

acabou por alavancar inúmeras pesquisas quanto as doenças laborais e a eficácia de seus 

tratamentos por parte dos médicos do trabalho. 

Ocorre que ao final da Segunda Guerra Mundial, observou-se a necessidade de 

reformular a atuação elevada na medicina do trabalho, a qual, até aquele momento, se 

restringia a atuar apenas nos sintomas da doença, não se aprofundando no combate as razões 

de desenvolvimento da injúria. Com a base nos ideários expostos na Declaração do Direito do 

Homem e do Cidadão
25

 firmada na França em 26 de agosto de 1798, a ordem mundial passou 

a propor o estudo para erradicação das causas que acarretavam as enfermidades laborativas e 

os acidentes. Neste enfoque que inicia-se o novo ramo de Saúde Ocupacional.
26

 

Posto isto, ultrapassava-se a ideia limitada pregada pelo Estado Liberal de direito, 

pela qual os direitos fundamentais deveriam restringir somente na liberdade e igualdade, 

agora, o direito ambiental começara a galgar patamares relevantes nos normativos mundiais, 

sobretudo, com a assinatura da Declaração do Meio Ambiente, formalizada pela Conferência 

das Nações Unidas, em Estocolmo, datado de junho de 1972. 

Ensina Guilherme Figueiredo
27 

 que diante das efervescentes mudanças normativas 

no âmbito mundial, a qualidade do meio ambiente, incluindo o habitat laboral, sofreram 

                                                
25

 Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o 

esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção 

dos Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim 

de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente 

seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a 

qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; 

a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se 

dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. (In Textos Básicos sobre Derechos 

Humanos. Madrid. Universidad Complutense, 1973, traduzido do espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva. 

APUD. FERREIRA Filho, Manoel G. et. al. Liberdades Públicas. São Paulo: Ed. Saraiva, 1978.) 
26 

MENDES, René Costa; DIAS, Elizabeth. Da medicina do Trabalho a saúde do trabalhador. Revista de saúde 

pública, São Paulo. v. 25. p. 2. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101991000500003&lng=pt&nrm=iso>.  
27

 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direito ambiental e a saúde dos trabalhadores. 2. ed. São Paulo: 

LTr, 2007. p. 24.   
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drásticas mudanças, e há o surgimento do Direito ambiental, que adquire sua maioridade nas 

décadas de 60 e 70 a partir da citada Convenção de Estocolmo. 

Segundo o doutrinador José Afonso da Silva, a Conferência de Estocolmo “abriu 

caminho para que as Constituições supervenientes reconhecessem o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um direito fundamental entre os direitos sociais do 

Homem”.
28

 Tal interpretação se dá ante a magnitude alcançada pela citada Conferência de 

âmbito global, a qual envida esforços para debate, conscientização e formalização de 

declaração que demostra os prejuízos advindos da poluição ambiental, ante a nova visão da 

importância do equilíbrio ambiental. É de se observar que tais normativos se elevam, certo 

que somente sua regulamentação no âmbito infraconstitucional não se mostra mais 

satisfatório, merecendo que os normativos maiores dos Estados, as Constituições Federais, 

aprovem o caráter fundamental destes normativos.  

A Organização Internacional do Trabalho aprovou na 67ª reunião da Conferência 

Internacional do Trabalho de Genebra em 1981, a Convenção Internacional de número 155, a 

qual entrou em vigor no plano internacional em 11.08.83, estabelecendo e fortificando vários 

normativos, com o intuito de resguardar a segurança e a saúde no ambiente laborativo. 

Observando a relevância mundial inaugurada, no Brasil, em 1943, a Consolidação 

das Leis do Trabalho sinalizou, em seu artigo 164, pela alusão da criação dos Serviços 

Especializados em Segurança e Higiene do Trabalho, lamentavelmente não regulamentando 

seu funcionamento em plenitude, certo que tal importante ente acabou por não ser 

implementado pelos dirigentes nacionais. 

Não obstante, já engatinhavam em nosso ordenamento jurídico, normas de cunho 

ambiental como, por exemplo, a legislação portuguesa que vigorou até o início da vigência do 

Código Civil em 1916, o qual detinha preocupações ambientais mais acentuadas.  

Após este período, existiu uma massificação quanto normas de tutela ambiental, 

ingressando novas sistemáticas de proteção específica sobre os fatores ambientais. Exemplo 

desta massificação foi o período da década de 1960, pelo qual advieram várias normas diretas 

sobre prevenção e degradação ambiental. 
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Nosso país apontou em ato governamental de grande relevância após o encerramento 

da Conferência Internacional de Estocolmo, certo que, neste período foi instituído pelo 

Decreto Lei nº 73.030 de 30 de outubro de 1973, a Secretaria Especial de Meio Ambiente - 

SEMA, a qual é criada, nos moldes do artigo 1º do Decreto em baila, como órgão autônomo 

de administração direta, orientada para a conservação do meio ambiente e o uso racional dos 

recursos naturais. Tal órgão seria a fase embrionária do Ministério do Meio Ambiente. 

Neste período ficou constatado uma ampliação da proteção à saúde, principalmente 

com ênfase não somente a regulamentação as atividades causadoras de enfermidades ao 

homem, mas também a atividades que ocasionavam degradação ao meio ambiente, criando 

uma visão de transcendência de direitos, ou seja, que era necessário resguardar o direito não 

só para a sociedade atual, mas também da sociedade do amanhã.  

No ano de 1981 foi criada a PNMA – Política Nacional do Meio Ambiente, editada 

pela Lei de número 6.938 de 31 de agosto de 1981, considerada como marco da edificação 

ambiental nacional. Tal normativa criou as bases principiológicas para todo ordenamento 

ambiental em nosso país. Segundo seu artigo 2º, tal política detinha como objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

A inovação da PNMA foi evidente em seu texto, haja vista que tal política, antes 

mesmo do preceito constitucional implementado pela Constituição Cidadã de 1988, já 

mencionou a figura da dignidade da pessoa humana em pleno equilíbrio com o meio ambiente 

que este estaria inserido. 

Outro marco para a evolução do meio ambiente como um todo, alavancando a 

criação de normativos no âmbito ambiental, foi a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, a qual 

apresentou termos para uma coabitação equilibrada dos elementos econômicos, ambientais e 

sociais de uma Nação. Defendeu que se os países não se organizassem para o equilíbrio 

pretendido, não haveria como garantir a sustentabilidade do desenvolvimento de toda 

sociedade.  

Seguindo em seu aprimoramento, ato de grande relevância para evolução do direito 

ambiental foi o advindo da Lei 7.347 de 24 de julho de 1985, a qual versou sobre a 
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possibilidade de utilização da Ação Civil Pública como forma processual de resguardo do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Tal instrumento ainda é utilizado nos 

dias de hoje, quando na busca do Mistério do Trabalho e Emprego pelo combate a degradação 

do meio ambiente de trabalho.  

Em nosso ordenamento jurídico, antes do advindo da Constituição Cidadã de 1988, 

foram emanados normativos espaçados os quais detinham regramento direcionados para o 

local de prestação de serviços dos empregados e valores gerais que davam corpo às primeiras 

definições pátrias de meio ambiente de trabalho, com relevância para a Consolidação das Leis 

do Trabalho, especificadamente no Capítulo direcionado à Segurança e Medicina do Trabalho. 

Outra norma de relevância para o resguardo do meio ambiente, com relevância na 

punição do poluidor, foi a criação da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, a qual dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. Este marco legal acabou por asseverar a punição por poluição ambiental, criando 

certa garantia também quanto o restabelecimento ao ambiente degradado. 

A Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, a qual, em seu artigo 1º, aduz que a educação 

ambiental representa todos os processos e medidas pelos quais os indivíduos e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos específicos e gerais, habilidades e competências, 

com o intuído de conservação do meio ambiente de uso comum, necessário à sadia qualidade 

de vida e à sustentabilidade. 

Tal inteligência está intimamente ligada a um dos princípios balizadores do 

neoconstrutivismo proclamado em nossa Carta Magna promulgada em 1988, a qual 

reivindicou capítulo exclusivo ao meio ambiente de trabalho, classificado mundialmente 

como um dos textos mais avançados quanto a órdem ambiental, influenciando, nesta seara, a 

criação de normas menores, como Constituições Estaduais e Leis Orgânicas com 

preocupações ecológicas. 

Com ênfase no direito ambiental, a vanguarda de nossa Constituição é evidente, certo 

que em outros países com tradição de evolução precoce normativa, o direito ambiental é 

deixado para a linha normativa infraconstitucional. Exemplo do mencionado é a França, que 

mantém o resguardo ambiental ainda longe de sua constituição. Outros ordenamentos 

internacionais como Estados Unidos e Itália, detêm proteção ambiental no patamar 
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infraconstitucional, como era exemplo de nossas Constituições anteriores à Constituição de 

1988. 

O nosso ordenamento pátrio, desde a Constituição de 1946, com ênfase no artigo 

157, inciso VIII, consagrou a higiene e a segurança do trabalho como forma de implementar 

melhorias para os trabalhadores, seguida pela Constituição de 1967, em seu artigo 158, inciso 

IX e pela Emenda nº 1 de 1969 que modificou o artigo 165, inciso IX. Os artigos em baila 

detinham como objetivo resguardar o valor do trabalho e do trabalhador, refletindo 

diretamente no meio ambiente em que ele estaria inserido. 

Ademais é de salientar que a Constituição de 1988 consagrou o trabalho como 

fundamento do Estado e ordem social brasileira, meio transformador e garantidor da 

dignidade plena do cidadão, pautado pelo bem-estar social e acesso à justiça social a todos os 

residentes em nosso território nacional. Neste cotejo reside o dever constitucional de 

ampliação da higidez do meio ambiente de trabalho, ante o seu reflexo direto nos direitos 

fundamentais dos trabalhadores, bem como, não menos importante, a sua saúde física mental.  

1.3  DAS CARACTERÍSTICAS DO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO  

Em que pese a limitação imposta pela linha conceitual majoritária doutrinária, a qual 

limita o meio ambiente como habitat natural, em rápida leitura da norma Constitucional 

verifica-se, com ênfase no artigo 225, seu aspecto absoluto e genérico protecionista. Neste 

sentido, o meio ambiente equilibrado deve incluir como corolário o equilíbrio ambiental 

laborista como aquele que propicia qualidade de vida ou existência digna ao trabalhador, certo 

ser neste ambiente que o homem passa a maior parte da sua vida produtiva. 

Corroborando o indicado, o doutrinador Sebastião Geraldo de Oliveira
29

 afirma que: 

O meio ambiente do trabalho está inserido no meio ambiente geral (art. 200, VIII, da 

Constituição da República), de modo que é impossível alcançar qualidade de vida, 

sem ter qualidade de trabalho, nem se pode atingir meio ambiente equilibrado e 

sustentável ignorando o meio ambiente do trabalho. Dentro desse espírito a 

Constituição de 1988 estabeleceu expressamente que a ordem econômica deve 

observar o princípio de defesa do meio ambiente (art. 170, VI). 
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Nestes olhares temos por característica do meio ambiente laboral equilibrado aquele 

que zele pela saúde e vida digna do trabalhador, independente do custo financeiro que seja 

dispendido para a manutenção desta característica fundamental. 

Não podemos desmerecer a relevância epistemológica, para caracterização do 

ambiente laboral equilibrado, do artigo 12° do Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações 

Unidas, em 19 de dezembro de 1966, o qual foi regulamentado no Brasil através do Decreto 

n° 591 de 6 de julho de 1992, pelo qual considera os mais altos padrões de saúde como direito 

universal do homem como princípio universal da “máxima saúde possível”, senão vejamos: 

 

Artigo 12. 1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as 

pessoas de gozar do melhor estado de saúde física e mental possível de atingir. 2. As 

medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a assegurar o 

pleno exercício deste direito deverão compreender as medidas necessárias para 

assegurar: a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o 

são desenvolvimento da criança; b) O melhoramento de todos os aspectos de higiene 

do meio ambiente e da higiene industrial; c) A profilaxia, tratamento e controlo das 

doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras; d) A criação de condições 

próprias a assegurar a todas as pessoas serviços médicos e ajuda médica em caso de 

doença. 

 

José Afonso da Silva
30

 conceitua sustentabilidade como: 

 

[...] a proteção ambiental, abrangendo a preservação da natureza em todos os seus 

elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico, visa 

tutelar a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como uma 

forma de direito fundamental da pessoa humana [...] Esse novo direito fundamental 

foi reconhecido pela Declaração do meio Ambiente, adotada pela conferência das 

Nações Unidas, em Estocolmo, em junho de 1972, cujos vinte e seis princípios 

constituem  prolongamento da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

 

O direito moderno não limita a prioridade ao direito a vida a somente sua manutenção 

fisiológica. Atualmente, o direito à vida ganha contornos de qualidade de vida ou vida digna, 

ampliando o sentido fundamental basilarmente consagrado em nossa carta maior.  

José Afonso da Silva
31

 destaca bem esta simetria quando diz que “o problema da tutela 

jurídica do meio ambiente se manifesta a partir do momento em que sua degradação passa a 

ameaçar, não só o bem-estar, mas a qualidade de vida humana, se não a própria sobrevivência 

do ser humano”. 
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Diante do exposto fica evidenciado que os valores necessários para se garantir a 

segurança e saúde no meio ambiente de trabalho extrapolam a própria instalação física, certo 

que devem observar além de um ambiente de trabalho seguro e saudável, condições que 

resguardem o bem-estar do trabalhador em sua dignidade e devem oferecer o 

desenvolvimento social e realização pessoal deste, haja vista estar o labor diretamente 

responsável pela qualidade de vida galgada pelo ser humano, certo que, a ocorrência do 

mínimo desequilíbrio já afetaria diretamente a qualidade de vida deste. Abraçando o 

entendimento conceitual do direito ambiental abarcando o ambiente laborista, resta certa a 

necessidade de harmonia entre meio ambiente hígido e qualidade de vida. 

1.4  O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO COMO DIREITO DIFUSO  

Entendendo ser o meio ambiente de trabalho equilibrado integrante do meio ambiente 

como um todo, este merece classificação normativa como direito fundamental difuso, o que 

nos permite abrange-lo como aquele direito de interesse transindividual de caráter 

indisponível, direcionado a grupo de pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de 

fato.  

Como corolário e óbvio, não se pode estudar o meio ambiente de trabalho com visão 

puramente individualista, haja vista a aplicação de normas jurídicas erga omines é princípio 

constitucional que deve nortear as relações jurídicas laborais como um todo. 

A integralidade ao direito a saúde do trabalhador consiste em dispêndio igualitário de 

tratamentos e medidas destinadas aos laboristas indivisivelmente, com fulcro no princípio da 

igualdade e do respeito das necessidades sociais, sinônimo de universalidade objetiva
32

, 

protegendo o maior número possível de riscos expostos na função exercida pelo trabalhador, 

ainda que lhe falte previsão legal. 

A criação da transindividualidade dos direitos se pautou pela proteção a questão social, 

ante a massificação da sociedade pregada pelo liberalismo, certo que a preponderância do 

poder econômico se sobrepôs e encolheu grande parte dos direitos individuais, necessitando 

da união das classes oprimidas quando na luta de reconhecimentos de interesses e direitos 

comuns coletivos. 
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Um dos melhores exemplos de direitos comuns seria justamente o artigo 81 do Código 

de Defesa do Consumidor, senão vejamos: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.  

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;  

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 

de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;  

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 

de origem comum. 

 

Os citados enquadram-se como direitos fundamentais de solidariedade ou de terceira 

geração, materializam-se de forma coletiva, ultrapassando a ideia de direcionamento 

individualizado do homem como titular singular do direito, conforme ponderado por Sarlet
33

, 

procurando dar guarida a sociedade como um grupo carente de proteção e resguardo de 

direitos de titularidade coletiva ou difusa. 

Na visão do doutrinador José Marcelo Menezes Vigliar
34

, o qual cita ainda a 

disposição dos autores Mauro Cappelleti e Bryant Gath, pondera sobre direitos difusos: 

 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em sua obra ímpar e pioneira (ao menos do ponto 

de vista sistemático, que demonstra uma preocupação científica na delimitação do 

conceito dos interesses transindividuais) que discute os problemas do amplo e 

efetivo acesso à justiça, lembram que “interesses difusos” são interesses 

fragmentados ou coletivos, tais como o direito ao ambiente saudável, ou à proteção 

do consumidor. O problema básico que eles apresentam - a razão de sua natureza 

difusa – é que ninguém tem o direito a corrigir a lesão a um interesse coletivo, ou o 

prêmio para qualquer indivíduo buscar essa correção é pequeno demais para induzi-

lo a tentar uma ação. [...] Um exemplo simples pode mostrar por que essa situação 

cria especiais barreiras ao acesso. Suponhamos que o governo autorize a construção 

de uma represa que ameace de maneira séria e irreversível o ambiente natural. 

Muitas pessoas podem desfrutar da área ameaçada, mas poucas – ou nenhuma – 

terão qualquer interesse financeiro em jogo. Mesmo essas, além disso, 

provavelmente não terão interesse suficiente para enfrentar uma demanda judicial 

complicada. Presumindo-se que esses indivíduos tenham legitimação ativa (o que é 

freqüentemente um problema), eles estão em posição análoga à do autor de uma 

pequena causa, para quem a demanda judicial é anti-econômica. Um indivíduo, além 

disso, poderá receber apenas indenização de seus próprios prejuízos, porém não dos 

efetivamente causados pelo infrator à comunidade. 
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Neste prisma, a característica difusa do direito ambiental tem fulcro em seu caráter de 

proteção ao “ao gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como 

valor supremo em termos de existencialidade concreta”
35

, lhe dando caráter indivisível, ou 

seja, pertencente a todos de forma irrestrita, mas não direcionada a ninguém especificamente.  

Por conseguinte, ante a sistemática implementada por essa nova ordem do direito ao 

final do século XX, não mais persiste o entendimento simplista de somente existência de 

relação jurídica quando em tela dois sujeitos de direitos, mas sim a obrigação latente de 

respeito a direitos de ordem pública diluídos na sociedade em sua totalidade. 

Reforçando o caráter difuso de tal direito, o doutrinador Raimundo Simão
36

 esclarece 

que o meio ambiente do trabalho adequado e seguro é um direito fundamental do cidadão 

trabalhador (lato sensu).” Não é um mero direito trabalhista vinculado ao contrato de trabalho, 

pois a proteção daquele é distinta da assegurada ao meio ambiente do trabalho, porquanto esta 

última busca salvaguardar a saúde e a segurança do trabalhador no ambiente e em que 

desenvolve as suas atividades”.  

Em mesmas linhas o nobre doutrinador, Celso Antonio Pacheco Fiorillo
37

, entende que 

“a salvaguarda do homem trabalhador, enquanto ser vivo, das formas de degradação e 

poluição do meio ambiente onde exerce seu labuto, que é essencial à sua sadia qualidade de 

vida, é, sem dúvida, um direito difuso”. 

Nosso judiciário também delineou classificação ao resguardo ambiental, certo que o 

Supremo Tribunal Federal
38

 no Recurso Extraordinário 627.189 SP, manifestou-se na pessoa 

do Ministro Celso de Mello, com arrimo em douta lição expendida pelo Doutrinador Celso 

Lafer
39

 e Paulo Affonso Leme Machado
40

, conceituando o direito ambiental equilibrado como 

de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste, de modo 

subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a 

especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de 

preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações, evitando-se, desse modo, que 
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irrompam, no seio da comunhão social, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo 

desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade desse bem essencial de uso 

comum de todos quantos compõem o grupo social. 

Com o entendimento de direito ambiental com contornos difusos indivisíveis, que se 

pode galgar a criação e evolução de direitos mestiços interligados entre si, como o próprio 

direito humano, o qual trata normas de cunho civil, econômico, social, político, sem se abster 

a um único indivíduo, os quais prezam pela ordem social ou bem-estar social como um todo. 

Neste sentido, a doutrinadora Edna Cardozo Dias
41

 apresenta um enfoque dos direitos 

globais emergentes, vejamos: 

 

O caminho da justiça social nos leva a uma ética ecológica. Esta é muito mais que a 

moral. A ética moralista se revelou insuficiente para conter a avalanche de 

tendências destrutíveis. Ela é criada pela pressão social, enquanto a ética ecológica é 

criada pela sabedoria indissociada da dimensão do amor e do serviço, pela liberdade 

de escolha e responsabilidade, pelos valores intrínsecos do certo-errado e pela lei 

natural. Por ela expressamos o comportamento justo e a maneira correta de o ser 

humano se relacionar com os outros seres vivos, com o planeta e com seus 

semelhantes. 

 

Tal posicionamento, o qual impõe o direito ambiental de forma erga omnes e como 

obrigação ética do Estado e da própria sociedade privada, precisa ganhar força no 

entendimento conceitual pátrio, vez que a tutela deste direito deve resguardar a finalidade 

precípua de proteção à saúde a qual está inexoravelmente ligada ao direito a vida, sendo 

direcionado a toda coletividade, presente e futura, de forma metaindividual, materializando a 

dignidade e prosperidade da pessoa humana. 

1.5  A POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO  

O entendimento conceitual de meio ambiente de trabalho, sempre estará relacionado 

com a existência de um ecossistema ao qual o trabalhador está inserido. Este ecossistema 

necessita ser resguardado para assegurar condições mínimas de higidez, implementando, 

assim, qualidade de vida ao empregado, certo que qualquer influência negativa, interna ou 

externa, que venha a poluir o meio ambiente, acaba por refletir diretamente na vida do 

trabalhador ou sua qualidade plena. 
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Cristiane Derani
42

 definiu o movimento do Direito Ambiental como transversal que 

“perpassa todo o ordenamento jurídico, não lhe cabendo delimitação rígida e estática. A ele é 

característico o movimento próprio das sociedades que integra.”. Neste sentido a inter-relação 

entre saúde e ambiente tem resguardo constitucional no artigo 225 da Constituição Federal, ao 

aduzir que o meio ambiental hígido é essencial à sadia qualidade de vida. 

O estudioso Patryck de Araújo constrói o entendimento de direito ambiental como “um 

complexo de posições de garantias, todas vinculadas no sentido a proporcionar a defesa e a 

organização de bases adequadas para a construção de níveis adequados e suficientes de 

qualidade de vida no interesse das presentes e futuras gerações”.
43

 O conceito elevado pelo 

doutrinador observa não só o mínimo ambiental para o cidadão, mas também a luta para 

garantir esse mínimo salutar para as gerações futuras. 

Como consequência do entendimento de Patryck, fica patente que o danoso 

desequilíbrio ambiental acaba por tornar o local fatidicamente inadequado para uma 

frequência humana, incombatível com a higidez pregada em nosso ordenamento jurídico. Tal 

ordenamento jurídico pátrio prioriza, sem sombra de dúvidas, o homem sobre os meios de 

produção, como fundamento da ordem econômica esculpido no artigo 170 da Constituição 

Federal.  

Como é cediço, o artigo 5° em seu caput, resguarda o direito supremo de nosso 

ordenamento jurídico, qual seja, o direito à vida, porém, para a preservação do próprio direito 

à vida, denota-se primordial a promoção e proteção da saúde no meio ambiente de trabalho. 

Posto isso, o equilíbrio deste meio ambiente sempre terá como prisma a manutenção da saúde 

do trabalhador, certo que, no aspecto jurídico institucional, integra a Seguridade Social 

brasileira, abarcando, no aspecto jurídico subjetivo, como direito social de caráter 

fundamental humano, conforme ensinamento de Gustavo Filipe Garcia.
44

 

Ocorre que a massificação da mão de obra trabalhadora acaba por fomentar fenômeno 

lastimável para sociedade como todo, já previsto a muito tempo por Karl Marx, seria a 

“coisificação” do trabalhador, certo que, diante da exacerbação de diminuição dos custos de 
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produção e busca desenfreada por lucro desmedido, o empregador acaba por relegar 

paradigmas fundamentais como a vida, a saúde, a dignidade humana do trabalhador. 

Com o processo de “coisificação” fica latente que “o acidente de trabalho decorre de 

uma tecnologia de produção ou de serviços em total desacordo com o equilíbrio do meio 

ambiente”.
45

 

Vólia Bomfim Cassar46 apresenta em seus estudos a decorrência dos desrespeitos das 

normas trabalhistas, ocasionando a poluição do meio ambiente de trabalho e suas 

consequências ao trabalhador: 

 

As doenças profissionais, os acidentes de trabalho, as enfermidades físicas e 

psíquicas e a redução da capacidade laborativa muitas vezes decorrem das más 

condições em que o trabalho se realiza ou do ambiente hostil de trabalho. Acresça-se 

a isso as jornadas excessivas, a postura inadequada na execução do serviço, a 

mecanização do trabalho; a supressão ou redução das pausas e descansos; a falta de 

alimentação adequada; a cobrança de maior produtividade; as tarefas repetitivas; os 

agentes químicos, físicos e biológicos do ambiente de trabalho. Todos esses fatores 

abalam a saúde do empregado. 

 

Voltando a citar o filósofo Karl Marx, sua teoria apontava que a inter-relação entre 

capital, trabalho e alienação, resulta em processo de coisificação da sociedade, ou seja, as 

relações seriam ajustadas pela capacidade de aglomeração de bens e capital. Desta 

necessidade fomentada pelo capitalismo que nasce o fenômeno de desrespeito às normas 

ecológicas no que consiste o meio ambiente do trabalho, certo que o custo para sua 

implementação e manutenção, via de regra, denota-se elevado, inviabilizando um maior 

acumulo de capital. 

Com essa faceta, a problemática ambiental enfrentada pelo mundo capitalista 

ultrapassa a fronteira de violência ao meio ambiente natural, mas sim, a todos os ambientes 

artificialmente criados pelo homem, em especial para este estudo, o espaço laboral a qual o 

trabalhador encontra-se exposto a maior parte de sua vida produtiva. 

D’Amato Nogueira
47,

, classifica o
 
risco como a “probabilidade de ocorrência de um 

evento causador de danos às pessoas e ao meio ambiente de forma leve ou grave, temporária 
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ou permanente, parcial ou total.” Neste sentido, a poluição ambiental também é gerada pelo 

auxílio de agentes que vêm a prejudicar a saúde do trabalhador, tais como a poluição física no 

ambiente do trabalho, tendo como exemplo o ruído, temperaturas extremas, pressões 

anormais, radiações ionizantes e não-ionizantes. Ainda a poluição química, compreendida em 

poeiras, fumos, gases e vapores. Ainda, quanto poluição ambiental laboral, temos a poluição 

biológica, compreendida dentre outros, entre o contato do trabalhador com bactérias, fungos, 

helmintos, protozoários e vírus. 

Salienta-se que a diminuição dos riscos inseridos na relação trabalhista, no que 

consiste o meio ambiente de trabalho, integram de forma material o conteúdo da legislação 

trabalhista por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Tal premissa se dá pela leitura 

do artigo 7º inciso XXII da Constituição Federal, que nos ensina: 

 

Art. 7 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

(...) 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança;
48

 

 

Ainda, de forma expressa, nossa Carta Magna cita o meio ambiente do Trabalho no 

artigo 200, inciso VII, determinando ser atribuição do Sistema Único de Saúde – SUS, 

auxiliar na proteção do ambiente, incluindo-se o ambiente de trabalho nesta abrangência, 

vejamos: 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei: 

[...] 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
49

 

 

Ocorre que nossa doutrina pátria, conforme demonstrado adiante, se posiciona por tal 

importante bem jurídico de forma a considerá-lo como componente primordial do Estado 

Social Democrático de Direito, sendo balizar da República sua implementação e garantia a 

todos os trabalhadores. 
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A poluição do meio ambiente de trabalho, segundo Júlio Cesar de Sá da Rocha
50

, deve 

ser entendida como a “degradação da salubridade do ambiente que afeta diretamente a saúde 

dos próprios trabalhadores”. Inúmeras situações alteram o estado de equilíbrio do ambiente: 

os gases, as poeiras, as altas temperaturas, os produtos tóxicos, as irradiações, os ruídos, a 

própria organização do trabalho, assim como o tipo de regime de trabalho, as condições 

estressantes em que ele é desempenhado (trabalhos noturnos, em turnos de revezamento), 

enfim, tudo aquilo que prejudica a saúde, o bem-estar e a segurança dos trabalhadores.  

Simplificando o entendimento apresentado, podemos abranger como poluição 

laborista qualquer modificação prejudicial ao equilíbrio hígido ambiental no local de trabalho, 

a qual gera consequências negativas ao trabalhador. Assim, a não observância às normas de 

segurança e saúde, caracterizam-se como atentado ao nosso ordenamento jurídico 

constitucional, ante o desrespeito ao Normativo Maior que define como diretriz do Estado 

Brasileiro a proteção do meio ambiente de trabalho. 

Norberto Bobbio, traduz um ensinamento interessante quanto a evolução do Direito de 

modo geral, pelo qual, alerta sobre os novos perigos que surgem com a evolução humana e 

seu progresso tecnológico, certo da necessidade de inovação ou surgimento de novas regras 

que visem resguardar a integridade do trabalhador, pois “os direitos não nascem todos de uma 

vez. Nascem quando devem e podem nascer”.
51

  

Sobre estes novos perigos citados pelo doutrinador Norberto Bobbio, observamos a 

Convenção Internacional de número 155, emanada pela Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, pela qual fora estabelecido normas e princípios a respeito de segurança e 

saúde dos trabalhadores e do meio ambiente, dispondo ainda sobre o risco ergonômico 

laboral. Ponto crucial em tal normativo apresenta-se no artigo 3°, alínea “e”, o qual estabelece 

que a saúde não pode ser definida apenas como ausência de doenças, abrangendo também os 

elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a 

segurança e higiene no trabalho. 

Outro ponto que merece destaque, foi o apresentado pelo doutrinador Octavio Ianni
52

 

o qual afirma que “a mundialização dos mercados de produção, ou forças produtivas, tanto 
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provoca a busca de força de trabalho barata em todos os cantos do mundo como promove as 

migrações em todas as direções”.  

Deixando de lado o fenômeno da migração, a qual, em que pese ser por muitas vezes 

negativas ao trabalhador, não é enfoque desta dissertação, mas observando que por via de 

regra a busca desenfreada por parte dos empregadores de barateamento do processo produtivo 

laboral, acaba por fomentar não só a redução da contrapartida remunerativa do empregado, 

mas também ao descaso e inobservância de regras de segurança e saúde as quais necessitam 

de investimentos financeiros para sua implementação e manutenção, culminando na poluição 

do meio ambiente de trabalho. Tais condições prejudiciais a que os trabalhadores estão 

expostos, em sua maioria, poderiam ser abrandadas, ou até mesmo erradicadas, pela tomada 

de medidas protetivas por parte dos gestores das empresas, que por omissão, ou por 

conveniência financeira, deixam seus empregados desprotegidos.  

O artigo 3º da Constituição Federal afirma que a jornada de trabalho diária é de 8 

horas, podendo alcançar 44 horas semanais. Neste giro, insurge-se que o trabalhador passa 

grande parte de sua vida em seu local de labor, exposto a poluição deste meio ambiente. Tal 

fato merece guarida do Estado, certo que é de suma prioridade voltar o olhar para a 

importância de lhe ser dada tutela jurídica, a fim de garantir condições mínimas de higidez e 

salubridade, visando à incolumidade física e psíquica daquele que labora. 

Os reflexos contraproducentes causados pela degradação do meio ambiente do 

trabalho acabam por ocasionar embaraços diretos a vida do trabalhador, e por consequência, 

ao seu seio familiar. Porém, é notório que além de influenciar a intimidade do trabalhador, a 

degradação do meio ambiente do trabalho atinge toda a sociedade, ante o acometimento de 

acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, as quais oneram de forma substancial o 

equilíbrio financeiro do INSS.  

Neste momento se faz necessário delimitar que a degradação no meio ambiente de 

trabalho, não se mistura com o trabalho perigoso ou insalubre, certo que estes não são defesos 

em nosso ordenamento jurídico. A degradação é justamente a omissão do empregador em 

desenvolver medidas que visem redução ou cessação dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança. Com a amplitude da lesão gerada pela 

poluição do meio ambiente do trabalho, o qual macula direito universal da sociedade, pairam 
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dúvidas se o combate a essa poluição ambiental não poderia ser realizada com a aplicação da 

norma de saúde sanitária pátria. 

1.5.1 O direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado como norma sanitária  

O artigo 23 da Constituição Federal
53

 determina que é de competência da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas, delegando, em seu parágrafo único, a criação de leis 

complementares que deveriam abranger normas para a cooperação entre a União e os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, com ênfase  ao equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar em âmbito nacional. 

A aplicação do conceito de meio ambiente de trabalho como direito difuso, baliza-se 

com a implementação da saúde humana em conjunto com outros princípios constitucionais 

que são atingidos pela poluição deste habitat laboral, refletindo indivisivelmente aos 

trabalhadores ali expostos. Observa-se que a Agenda 21
54

, ratificada pelo nosso País como 

resultado da Conferência da ONU de 1992, abarca a ideia de desenvolvimento sustentável, 

princípio do poluidor pagador e o princípio da precaução, objetivando a proteção da saúde 

humana.  

Com amplitude da problemática, far-se-á necessário determinador quais os métodos 

utilizados para implementar, preservar e combater a poluição ambiental laboral, bem como, 

quem seria o órgão estatal responsável por essa importante atuação fiscalizadora.   

1.5.2 Competência e poder de polícia do Estado na fiscalização ambiental  

A legislação trabalhista determina no artigo 155 da CLT, que a competência 

fiscalizadora para coordenar a inspeção do trabalho no que consiste a aplicação e 
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implementação de normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho seria do Ministério 

do Trabalho e Emprego, vejamos: 

  

Art. 155 - Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de 

segurança e medicina do trabalho: 

[...] II - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais 

atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o 

território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho; 

 

Assim o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, detém a árdua tarefa de fiscalizar 

e orientar em referência as condições do meio ambiente de trabalho, tendo verdadeiro poder 

de polícia em sua atuação administrativa precípua, restringindo e corrigindo os atos 

individuais adstritos ao poder de gestão do empregador, no passo que estes venham a ferir 

direitos sociais dos trabalhadores. 

Sobre o tema Hely Lopes Meireles
55

 conceitua o Poder de Polícia como: “a faculdade 

de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, 

atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”. Neste 

sentido, o Estado detém plena liberdade quando na aplicação de seu poder de fiscalizar, 

aplicando multas, embargos e interdições dos estabelecimentos laborais, os quais apresentem 

poluição ambiental prejudiciais aos trabalhadores ali expostos. 

Ainda sobre o poder de polícia inerente a atuação fiscalizadora do Ministério do 

Trabalho e Emprego, o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo apresenta dois aspectos 

inerentes a esse desempenho, a atuação em “sentido estrito” e atuação em “sentido amplo”, 

vejamos: 

 

relacionando-se unicamente com as intervenções, quer gerais ou abstratas, como os 

regulamentos, quer concretas e específicas (tais as autorizações, as licenças, as 

injunções), do Poder Executivo destinadas a alcançar o mesmo fim de prevenir e 

obstar ao desenvolvimento de atividades particulares contrastantes com os interesses 

sociais. Esta acepção mais limitada responde a noção de polícia administrativa”
56

, já 

o sentido mais amplo “refere-se, pois, ao complexo de medidas do Estado que 

delineia a esfera juridicamente tutelada da liberdade e da propriedade dos 

cidadãos.
57
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Na visão do doutrinador retro mencionado, o Poder Público atua de forma mais 

específica ou estrita, quando fiscaliza determinado grupo específico, como exemplo sua 

atuação fiscalizadora em determinada empresa. Já quando seus atos estariam direcionados 

para coletividade, sem apresentar restrição de atuação, através dos poderes Executivo e 

Legislativo, atua no sentido amplo. 

Os meios de atuação do Estado, quando na fiscalização do meio ambiente de trabalho, 

são mencionados pelo Doutrinador do Hely Lopes Meireles
58

, vejamos: 

 
Atuando a polícia administrativa de maneira preferentemente preventiva, ela age 

através de ordens e proibições, mas, em, sobretudo, por meio de normas limitadoras 

e sancionadoras da conduta daqueles que utilizam bens ou exercem atividades que 

possam afetar a coletividade, estabelecendo as denominadas limitações 

administrativas. Para tanto, o Poder Público edita leis e os órgãos executivos 

expedem regulamentos instruções [...] 

 

Fato que a atuação preventiva mencionada pelo doutrinador, infelizmente não vem 

sendo implementada de forma sadia pelo Ministério do Trabalho e Emprego, haja vista que 

este não possui estrutura humana e previsão orçamentária inadequada para amplitude da 

necessária atribuição, portanto, não tem obtido o êxito esperado quanto a prevenção da 

degradação ambiental.
59
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Em se tratando de saúde ambiental, fica latente que tal instituto de proteção universal 

relaciona-se com ordem de saúde pública, como observado por Raimundo Mendonça
60,

 

quando aduz que: “doenças emergentes e reemergentes surgem e ressurgem, sendo os maiores 

prejudicados aqueles cidadãos mais vulneráveis. Estas temáticas de saúde pública e coletiva 

são estudadas na área de saúde ambiental”.  

 Neste prisma, enquadrada a poluição ambiental laboral como matéria de saúde 

pública, ante os reflexos negativos gerados a saúde dos trabalhadores expostos, combinada 

com a falta de atuação plena do Ministério do Trabalho, quanto a fiscalização e aplicação de 

sanções administrativas e judiciais que visem coibir a violência ao direito universal dos 

trabalhadores afetados, questiona-se sobre a possibilidade de aplicação das normas sanitárias 

e a atuação e fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no 

combate aos malefícios ocasionados pela poluição ambiental laboral. 

1.5.3 A possibilidade de utilização da norma sanitária e fiscalização da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no combate a poluição 

ambiental trabalhista. 

O artigo 7º, inciso XII da Constituição Federal pondera ser direito do trabalhador a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 

Sobre a proteção do trabalhador, referente a saúde, o Doutrinador Oliveira
61

 pondera 

que Convenção Internacional número. 155 da OIT em seu artigo 3º, defini “saúde, com 

relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também os 

elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a 

segurança e a higiene no trabalho”. 

Assim resta ampliado o conceito de saúde, relacionando saúde do trabalhador como 

espécie do gênero saúde, “havendo canais de interação entre a saúde, no enfoque do Direito 

Social (Previdência e Trabalho), com a saúde pública na visão do Direito Sanitário no campo 

do Direito Administrativo
62

” 

Com a ampliação conceitual, padeceu a necessidade de tutela do Estado ante o direito 

constitucional à saúde, nas palavras de Figueiredo, tem-se o escopo desse novel direito: 

                                                                                                                                                   
no-or%C3%A7amento-do-minist%C3%A9rio-do-trabalho-poder%C3%A1-fechar-ag%C3%AAncias-e-

ger%C3%AAncias-em-todo-o-brasil/>. Acesso em: 8 nov. 2017. 
60
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 “Direito do Social surgiu com a finalidade precípua de promover a proteção da vida e da 

saúde dos trabalhadores. Ele foi, em sua origem, um ramo do Direito diretamente vinculado 

à promoção da saúde e de um meio ambiente sadio. As primeiras normas de Direito do 

Trabalho - num evidente paralelo com as normas de Direitos Humanos - diziam respeito a 

obrigações negativas (direito à integridade física e mental, de não praticar atos que 

pudessem colocar em risco a saúde do trabalhador) e a obrigações positivas (de serem 

tomadas as providências cabíveis para a proteção e preservação da saúde do trabalhador, 

aqui incluídas as medidas de prevenção de enfermidades).” - sublinhado. 

Ainda, nas palavras de Paulo Rogério, “o Direito do Previdenciário-Trabalhista, 

Sanitário e Assistencial (Seguridade Social) estatuem normas legais e princípios, que têm 

como escopo proporcionar melhores condições de trabalho e de vida aos trabalhadores, 

conferindo-lhes dignidade Humana perante si; aos superiores; aos colegas e à sociedade em 

geral.
63

” 

A atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), está delimitada 

genericamente no artigo 6° da Lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999, vejamos: 

 

[...] tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por 

intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e 

serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, 

dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, 

aeroportos e de fronteiras. 

 

Uma vez que a norma pátria delegou a ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

o objetivo de promover e proteger a saúde humana, com preponderância também na 

preservação do meio ambiente como um todo, tendo por base que a poluição do meio 

ambiente de trabalho gera malefícios diretos para o trabalhador, resta o nexo de atuação e 

aplicação da norma sanitária quando a questão ambiental trabalhista.  

Com a evolução normativa ambiental, o significado de meio ambiente deixa de ter a 

conotação restrita de elementos naturais físicos e biológicos, abordando com grande 

relevância as relações sociais trabalhistas. Nesta seara o parágrafo 3° do artigo 6° da Lei 

8.080 de 19 de setembro de 1990, a qual afirma: 

 

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 

sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 

recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo: 
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ao exotérico. São Paulo: Ltr, 2011. p. 71 
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Se a legislação em testilha menciona de forma expressa que a saúde do trabalhador 

deve se materializar em virtude de atividades promovidas pela vigilância sanitária, que 

objetivem promover e proteger a saúde da população e serem capazes 

de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde do trabalhador, intervindo nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente trabalho poluído pelo empregador, não pairam 

dúvidas da competência trabalhista elevada a ANVISA.  

Ainda, respaldando constitucionalmente tal conclusão, o próprio artigo 23
64

 estabelece 

ser de competência de todos os entes federativos, a proteção e promoção da saúde, dando 

ênfase a responsabilidade comum de proteção do meio ambiente e combate da poluição em 

qualquer de suas formas. 

Dar competência fiscalizadora e atuante a vigilância sanitária, no campo do meio 

ambiente de trabalho e seus desdobramentos ligados a saúde do trabalhador, não apresenta 

mera discussão semântica de atribuições, mas sim trata-se de importante ampliação 

epistemológica de serviço a saúde da população laborativamente ativa, que poderá gozar de 

ações de interventivas de importante órgão articulador Nacional. 

Ademais, infelizmente nos dias de hoje o campo normativo laboral mundial passa por 

um grande movimento de desregulamentação normativa, fomentado pela influência 

ultraliberal, que implementa nos Estados Federativos o “shopping law
65

”. Diante disto, a 

atuação ampliativa da ANVISA, fiscalizando e aplicando a norma sanitária na relação 

trabalhista, no que consiste o meio ambiente de trabalho e saúde do trabalhador, vem para 

reforçar o combate aos desrespeitos que geram vários males e prejuízos para sociedade como 

um todo.   

1.6   DESREGULAMENTAÇÃO NORMATIVA TRABALHISTA E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS NO MEIO AMBIENTAL LABORAL  

Ponto relevante quanto a poluição do meio ambiente de trabalho, seria a poluição 

ocasionada pela desregulamentação normativa que vem ocorrendo nos ordenamentos jurídicos 
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mundiais. Observa-se que desconstrução do primado do trabalho, com ampla influência do 

neoliberalismo do final da década de setenta, acabou por fomentar a criação de blocos 

econômicos sem fronteiras, os quais seriam geridos pela circulação de capital.
66

 

A derrogada das normas trabalhistas acaba por fomentar um fenômeno lastimável no 

âmbito laboral, certo que, diante do vacatio legis, a formulação das regras fica a cargo 

unilateralmente do empregador, o qual busca resguardar interesses próprios e financeiros 

nesta composição. 

Fato que de forma mais desordenada, nas últimas décadas, a evolução tecnológica 

trouxe a competitividade internacional dos mercados de trabalho, com frenéticas 

transformações em todas as facetas da sociedade ativamente econômicas.  

Tal preocupante alteração na política mundial, que vem refletindo negativamente na 

relação empregatícia, bem como, na higidez do meio ambiente de trabalho, foi narrada pelo 

autor Wilson de Souza Campos
67

, o qual afirma que a “capacitação em tecnologia e em 

recursos humanos passaram a ser elementos de importância maior do que considerações 

geopolíticas relacionadas aos fatores tradicionais de poder como recursos naturais”. 

Não querendo eximir a relevância da capacitação tecnológica, mas de fato essa 

necessita observar o respeito ao trabalhador, a não derrogada dos postos de trabalhos, e a 

exposição desnecessária da mão de obra assalariada ao risco social, ante a perda de sua fonte 

de subsistência ou, de forma mais grave, a perda de sua saúde física pela falta de investimento 

nos postos de trabalhos tradicionais. 

Conforme ensinamento do doutrinador Sandro D’Amato Nogueira
68

, o que se procura 

salvaguardar é o homem, enquanto ser vivo, das formas de degradação e poluição do meio 

ambiente onde exerce o seu labuto, que é essencial à sua qualidade de vida, tratando-se de um 

direito difuso. 

A globalização neoliberal ou ultraliberal, acabou por fomentar uma agregação dos 

mercados entre os países a nível mundial, observando, pura e simplesmente, interesse 
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econômico do mercado, não mais o bem-estar social fomentado pela maioria das 

Constituições nacionais.  

Amauri Mascaro Nascimento
69

 observou a desconstrução do primado social do 

trabalho em sua obra, apontando: 

 

A substituição dos empregados por softwares, diante da alta produtividade das 

empresas com o emprego de eficientes meios tecnológicos, fez com que se tornasse 

desnecessário um grande número de empregados e isso caracteriza o desemprego 

estrutural, comprometendo, assim, os princípios que se encontram consagrados na 

constituição como o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana. 

 

A consequência lógica desta substituição é a submissão do trabalhador a condições de 

trabalhos degradantes ou não ideais, conforme observado por Goldschimidt:
70

 

 

Além de serem os trabalhadores substituídos por máquinas, também perdem o 

emprego por não possuírem condições de acompanhar essas mudanças, devido à 

crescente sofisticação de seus equipamentos. Isso, de certo modo, aumenta e leva-os 

a se submeterem às condições humildes, considerando seus salários e as más 

condições de trabalho, para garantir-lhes a subsistência. 

 

Assim, a principal função do Direito do Trabalho em edificar a função social do 

contrato de trabalho, acaba abandonada pelo Estado que prioriza cada vez mais o poder 

econômico mundial, preterindo a proteção social e a própria dignidade humana dos 

trabalhadores. 

A redução ou desconstrução de normas de segurança ou direitos trabalhistas, acabam 

por convergir no “desmonte do Estado e sua desarticulação, a retirada de direitos, a 

desarticulação social, o individualismo e o consumismo”.
71

 

O desmonte Estatal reside na insegurança dos direitos dos trabalhadores, certo que, 

importando quanto a qualidade do meio ambiente e condições laborais ideais, o empregador 

poderá optar pela forma mais barata e conveniente de oferta, pouco importando a dignidade 

da mão de obra, certo pela falta de controle Estatal quanto a omissão normativa. A respeito 

disto, Rodrigo Goldschimidt
72

 afirma: 

  

[...] verifica-se que medidas legislativas de âmbito nacional e internacional 

caminharam para o lado da flexibilização das relações de trabalho, sobretudo no que 
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tange aos critérios de admissão, pagamento de salário, compensação de jornada e 

ainda os de alteração, suspensão e rescisão do contrato de trabalho. A flexibilização, 

tal como é apregoada hoje, é um primeiro passo na trajetória de total 

desregulamentação do direito do trabalho, fenômeno esse que faz parte do 

receituário neoliberal que propugna pela diminuição do custo operacional e pela 

destituição dos direitos sociais. A flexibilização importa na  precarização das 

relações de trabalho, tudo em nome do que se convencionou chamar de 

modernização e competitividade, que mal conseguem esconder os reais intentos da 

concentração ainda maior de capital. 

 

 Observa-se que a flexibilização ou desconstrução do bem-estar social trabalhista, é 

fomentado pelo neoliberalismo da década de 1970, que prega como objetivo precípuo, gerar 

maior produtividade econômica e novas ofertas de postos de trabalhos, preterindo ou 

flexibilizando os custos dos direitos sociais trabalhistas.
73

 

Porém, fica o questionamento sobre os reais limites do poder de gestão do 

empregador, ante as delimitações legais com ênfase as normas trabalhistas direcionadas ao 

empregado e ao meio ambiente laboral como um todo.
74

 

1.6.1 Conflito do poder diretivo e da ordem econômica ante a justiça social  

O artigo 2º. da CLT conceitua empregador como sendo a empresa individual ou 

coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, contrata, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviços. Quando se faz alusão à direção, no que consiste em poder 

diretivo, a doutrina pátria a define como poder hierárquico de comando sobre a atividade 

exercida pelos empregados partes da relação laboral devidamente estabulada. 

Nos moldes delineados pela Doutrinadora Rita Sanseverino
75

, o poder diretivo 

consiste na faculdade, para o empregador, de determinar as normas, de caráter 

prevalentemente técnico, as quais o trabalhador deve subordinar-se no cumprimento de suas 

obrigações. Mas precisamente: com o exercício do poder diretivo, o empregador dá uma 
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75

 SANSERINO, Rita. Corso di Diritto Del Lavoro. Padova, 1937. p. 250 e Diritto del Lavoro. Padova, 1949, 

p.153, In: REIS, Nelio. Alteração de Contratode Trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: 1968. p. 55. 



48 

 

destinação concreta, (sobretudo em relação à matéria, mas igualmente quanto ao lugar e 

tempo) à energia de trabalho (física e intelectual) em que o trabalhador é contratualmente 

obrigado a colocar e conservar a disposição da empresa a que ele depende. 

Já Maurício Godinho Delgado
76

 aduz que o poder empregatício é o conjunto de 

prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e tendencialmente concentradas na figura do 

empregador, para exercício no contexto da relação de emprego. 

Tem-se, em definição semelhante, Gustavo Garcia
77

 explica que ao se verificar que o 

poder de direção, tendo por fundamento legal o art. 2º, caput, da CLT, pode ser conceituado 

como aquele que autoriza o empregador a organizar, controlar e disciplinar a prestação de 

serviços pelo empregado, a qual ocorre, assim, de forma subordinada.  

Com o exercício de seu labor, o empregado merece subordinação aos comandos 

emanados por parte de seu empregador, sem de fato se desgarrar aos direitos 

Constitucionalmente e infraconstitucionalmente garantidos aos empregados que estão 

subordinados. Tal relação fica vinculada pelas normas contratuais estipuladas entre as partes, 

as normas laborais constitucionalmente constituídas, convenções coletivas ou acordos 

coletivos, emanados pelos sindicatos representativos das categorias, dentre outras.  

Diante disso, o poder diretivo não é ilimitado, mas deve ser exercido nos limites 

previstos em lei e no sistema jurídico, em consonância com os direitos e garantias a que fazem 

jus os empregados.  

Para Nilson Nascimento
78

 o poder de organização consiste em uma faculdade atribuída 

ao empregador ao se harmonizar fatores de produção, trabalho e capital. Essa harmonia não 

pode primar pelo capital, ou seja, lucro desmedido por parte do empregador, uma vez que o 

trabalho se denota ferramenta de desenvolvimento de todo sistema humano.  

Não se pode impor o poder diretivo de gestão empresarial, se este está eivado de vícios 

positivos ou negativos. A imposição da ordem pública, quais sejam os direitos e garantias 

fundamentais do trabalhador, é fator primordial na relação contratual trabalhista. 
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Nesta seara, se denota a importância de resguardar o meio ambiente de trabalho do 

trabalhador, certo que simples medidas como realização de palestras orientadoras, concessão 

de EPI’s, observância de não estar o empregado a jornada de trabalho estafante, dentre outras 

medidas, são nortes a serem seguidos pelos empregadores. Lembramos que no que consiste 

aos direitos fundamentais, vale salientar que a dignidade da pessoa humana, consagrada na 

Constituição Federal de 1988, é o pilar de sustentação do ordenamento jurídico brasileiro. 

No seio das relações trabalhistas os direitos fundamentais detêm maior risco de 

desrespeito por parte do empregador, tendo que a hierarquia de mando imposta pelo contrato 

de trabalho formulado entre as partes, acaba por desequilibrar a relação existente. Assim, cabe 

ao Estado fiscalizar, combater e criar mecanismos de incentivo, no caso de medidas positivas, 

ou penalização ao empregador poluidor ou não observador das normas de segurança do meio 

ambiente do trabalho. 

Observado a perspectiva dada pelo Doutrinador, Sergio Pinto Martins
79

, que impõe 

óbice ao poder diretivo do empregador em limites externos, impostos pela Constituição, as 

leis, norma coletiva, contrato, e limites internos, contemplando a boa-fé objetiva e o exercício 

regular do direito, a relação fica muito mais próxima da ideal.  

Leda Maria Messias da Silva
80

 comenta que se faz necessário, ainda, impor ao senso 

comum que o trabalhador não pode ser quantificado quanto coisa ou número, nem mesmo 

uma mera engrenagem fria da linha de produção que gera lucro ao empregador. O homem 

necessita do trabalho para sua sobrevivência, mas em nome dessa sobrevivência não pode 

sujeitar-se à indignidade, pelo trabalho ou por relações de trabalho, ao interagir com o seu 

empregador ou tomador de serviços. O trabalho digno, decente, que não valoriza a máquina 

mais do que ao homem, deve ser a tônica de uma sociedade mais justa, com menos 

desigualdades. 

Dando a devida importância no princípio da livre iniciativa, o qual, é contemplado 

pelo artigo. 170 da CF/88, quanto a liberdade que propicia ante a gestão empresarial do poder 

diretivo, denota-se crescente o número de empresas predatórias ao meio ambiente de trabalho 

hígido, certo que, nos moldes dos ensinamentos do doutrinador Jorge Luiz Souto Maior
81

, a 
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degradação do meio ambiente fundada em lucro desmedido acaba por ceifar a saúde do 

trabalhador exposto a essa degradação. 

Guerra Filho
82

 afirma que a essência um direito fundamental versa em um domínio 

que não pode ser maculado, mesmo em ocasiões de choque entre princípios diversos, em que 

haverá de se restringir um deles. Assim, mesmo que precise fomentar um outro princípio, o 

intérprete não pode desrespeitar o núcleo essencial.  

Para tanto o princípio da proporcionalidade pós-positivista tem o condão de garantir a 

guarida aos direitos fundamentais, ocasionando a harmonia entre princípios que porventura 

estão em colisão quanto a sua utilização prática. 

Postulado o conflito entre os princípios aqui apresentados, a utilização da 

proporcionalidade, por si só, acaba por fomentar a prática de subjetividade do operador
83

, 

sendo imperioso que se verifique, através de fórmula matemática, o sopesamento entre eles. 

Com base nesta máxima, a ponderação matemática é estudada pelo jusfilósofo alemão Robert 

Alexy
84

, procura dar objetividade ao conflito de princípios, pendendo, ainda que não 

afastando a subjetividade do operador da fórmula, a materialização de pesos ponderados para 

cada princípio, culminando em resultado de soberania de um sobre o outro. 

1.6.2 Aplicação da ponderação “fórmula peso” de Alexy ante a persistência de 

conflitos de princípios  

Em geral a fórmula de Alexy pondera que quando dois princípios estão em conflito, 

sendo necessário avaliar qual deles que, ao ser aplicado, macula com menor gravidade o 

outro. Posto isto, defende-se uma verificação qualitativa aos princípios, tendo como o 

resultado o seu cumprimento ou não, nos moldes da possibilidade apresentada na 

problemática concreta. 

Delimitando a utilização da fórmula de Alexy no conflito estudado em baila, 

verificamos o confronto de dois interesses: o objetivo empresarial de usufruir de forma plena 
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seu poder de gestão, maximizando seus lucros em seus atos, em contrassenso o direito social 

do empregado em usufruir de um meio ambiente de trabalho hígido e adequado no seu dia a 

dia. 

Para tanto a fórmula de Alexy
85

 observa três variáveis:  

 

a) o peso abstrato dos princípios em conflito;  

b) a interferência que a realização de um princípio causa no outro e vice versa; e  

c) quais as evidências disponíveis para fundamentar, racionalmente, as 

considerações relativas à aludida interferência, uma vez que as afirmações 

produzidas quanto a esse aspecto do problema (o grau de interferência) são 

afirmações descritivas e, portanto, que exigem, em nome da racionalidade, o suporte 

de evidências empíricas. 

 

Conforme Robert Alexy, a fórmula utilizada seria a seguinte: 

 

Wi,j = Wi.Ii.Ri  

            Wj.Ij.Rj 

 

Onde:  

 

Wi indica o peso abstrato do princípio Pi; 

Wj = o peso abstrato do princípio Pj 

Ii = o grau de interferência que a conduta (voltada a realizar o princípio Pj) causa em 

Pi;  

Ij = o grau de interferência que a omissão da conduta (voltada a realizar o princípio 

Pi) causa em Pj;  

Ri = as evidências sobre a interferência em Pi (e o peso abstrato de Pj)  

Rj = as evidências sobre a interferência em Pj (e o peso abstrato de Pi)  

Wi,j = o peso relativo de Pi (e de Pj), resultado a ser atingido com o uso da Formula 

de Alexy. 

 

O resultado da aplicação da fórmula se materializa em valores numéricos, que 

resultam nas seguintes hipóteses: 

a) se o resultado for maior que 1, é de ser considerado preponderante o princípio 

correspondente à primeira letra na expressão [Wi,j], ou seja, o princípio Pi;  

b) se o resultado for menor que 1, é de ser considerado preponderante o princípio 

correspondente à segunda letra na expressão [Wi,j], ou seja, o princípio Pj; e  
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c) se o resultado for igual a 1, então terá sido impossível decidir, racionalmente, a 

preponderância de um princípio sobre o outro, de modo que a solução demandará uma análise 

subjetiva do intérprete. 

Iniciando a análise pelo peso abstrato, tais princípios materializam-se como valores 

cuja aplicação se constitui na forma de um comando de otimização, devido ao grande 

universo de possibilidades de condutas para atender a sua realização. Para tanto, damos a nota 

de menor relevância (1), de relevância moderada (2) e de grande relevância ou séria 

relevância (4).  

Dessa forma, no item Wi e Wj indicou-se o valor de peso abstrato para o sopesamento 

máximo (4) para ambos, tendo por base que ambos estão abrangidos em nosso ordenamento 

jurídico pátrio com peso abstrato severo. 

Ao grau de interferência que a conduta do empregador em não observar normas de 

proteção ao meio ambiente de trabalho, causam ao seu trabalhador e a degradação deste meio, 

atribui-se o valor máximo de gravidade Ij (4). Em contrapartida, o observância das normas 

que primam pela higidez do ambiente de trabalho por parte do empregador, diminuem 

infimamente o poder diretivo do empregador, atribuindo o indicativo leve de Ii(1).  

 Por fim, para melhor avaliar o grau de interferência ou evidência, observam-se as 

evidências do caso. É notório a grande influência sobre a degradação do meio ambiente do 

trabalho, ante medidas diretas do empregador, recebendo valor máximo Rj(4). Por fim, a 

observância das regras de manutenção ou melhora do meio ambiente do trabalho em nada 

repercute negativamente no poder diretivo, para tanto, atribuísse a valor leve Ri (1). 

Aplicando a fórmula vejamos o resultado: 

 

Wi, Wj = 4x1x1 = 0,0625 

                4x4x4 

 

Tendo em vista o resultado da fórmula de Alexy ter obtido pontuação menor que 1, o 

princípio preponderante a ser observado é justamente à segunda letra na expressão [Wi,j]. 

Sendo assim, ao ferir a dignidade do trabalhador com o intuito de maximizar os lucros da 

empresa, diminuindo os gastos impostos pelo empreendedorismo, desrespeitando normas de 

segurança do trabalho, a qual, envida esforços para manutenção do meio de ambiente de 
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trabalho sadio, o empregador excede seu poder diretivo maculando normas fundamentais 

constitucionais. Tal conduta denota-se desarrazoada com base na fórmula matemática.  

Posto isto, na visão da ponderação de Alexy
86

, não se pode colocar a ordem econômica 

ou poder diretivo a frente da justiça social, certo do que as medidas para segurança ambiental, 

mesmos que onerosas, devem ser tomadas pelos empregadores como forma garantidora da 

dignidade da pessoa humana do trabalhador, esculpida nos direitos sociais normativamente 

estabelecidos.  

1.7  A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO AMBIENTE DE 

TRABALHO  

A ideia da dignidade da pessoa humana é instituto que ganhou contorno ainda na 

antiguidade, certo que à época era materializada na distinta posição social do indivíduo 

inserida na sociedade oligárquica. Ocorre que na sociedade contemporânea, a qual abandonou 

a prática oligárquica a longos anos, constrói-se um conceito de dignidade pautado no bem-

estar físico e psicológico proporcionado pela observância da moral e da ética inter-relacionais. 

Tal importante instituto fundamental esteve presente de forma ambígua no preâmbulo 

do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, o qual afirmava que a tal 

revolução baseada na intervenção militar e supressão de direitos individuais e políticos, 

objetivava dar ao País um regime que resguardasse a ordem democrática, baseada na 

liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias 

contrárias às tradições do povo brasileiro
87

. Não obstante o marco legislativo, na prática 

verificou-se que tal dignidade positivada, não chegou a ser colocada em prática, ante as 

atrocidades acometidas na seara dos direitos humanos e sócias deste período histórico de 

nosso país.  
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Com o advindo de nossa Constituição Cidadã de 1988, o princípio da dignidade da 

pessoa humana deixa de compor somente o preâmbulo constitucional, aparecendo 

expressamente no artigo 1° inciso III
88

 como instituto básico de nosso ordenamento jurídico, 

certo este ser fundamento precípuo e essencial do Estado Democrático de Direito. Tal 

princípio é elemento direcionado ao cidadão individualmente, sendo que todos os elementos 

do Estado, seja público ou privado, deverão criar medidas para materialização de tal instituto. 

Ingo Wolfgang Sarlet
89

 reforça o caráter ao mesmo tempo individual e coletivo do 

princípio da dignidade humana, como: 

 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos 

da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

 

Oscar Vilhena Vieira
90

 aponta que a razão da dignidade humana funda-se em:  

 

[...] habilitar o ser humano a construir parâmetros morais, como a concepção de que 

as pessoas devem ser tratadas com dignidade pelo simples fato de serem pessoas; de 

que não podem ser tratadas como meios ou meros instrumentos na realização de 

nossos desejos, mas que têm desejos e anseios próprios, que devem ser respeitados. 

 

Na seara trabalhista, não obstante a necessidade da restrição normativa para proteção 

direta da incolumidade do trabalhador, o meio ambiente do trabalho abarca uma problemática 

que vai além da norma laboral, certo que, o lucro desmedido almejado como objetivo 

supremo da sociedade moderna, resultante da forte influência do capitalismo predatório 

ultraliberal, acabou por derivar a ruína da questão ambiental.  

Por essa razão os efeitos negativos da degradação meio ambiente, tanto no âmbito 

trabalhista, quanto no meio ambiente como um todo, apresentam origens similares, atingindo 
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indiretamente o ser humano, quer como trabalhador, quer como indivíduo inserido na 

sociedade de risco global, maculando a ideia de manutenção plena de sua dignidade. 

Os direitos humanos, os quais contemplam a dignidade plena, na busca da necessária 

evolução temporal, acabam por apresentar exacerbado aprimoramento e mutabilidade ante as 

peculiaridades de cada época evolutiva, bem como, ao anseio necessário da sociedade em 

transformação. Nos primórdios tal direito detinha classificação como direito individual, 

resguardando somente normas civis e políticas. Nos dias de hoje, a corrente doutrinária tem 

dado nova roupagem aos direitos humanos, enquadrando-o como direitos universais e 

indivisíveis
91

, necessitando da conjugação de direitos civis e políticos, com outros ramos do 

direito, como o social, econômico e, principalmente, o ambiental.  

Deste feito, o estudo dos direitos humanos não pode ser restringido a um patamar 

singular e restritivo, mas sim a uma visão macro e conjecturada de várias normas de carácter 

totalitárias e transindividuais. 

Para Adelson Silva dos Santos
92

 “o direito fundamental ao meio ambiente do trabalho 

equilibrado, está na essência do reconhecimento da dignidade da pessoa humana que encontra 

expressão inicial na proteção ao direito à vida”. Tal visão já calcula a necessidade de inter-

relacionamento de direito a princípio autônomos, mas que para sua materialização acabam por 

se somar. 

Observando o pilar de igualdade coletiva, nossa Carta Magna traz em seu prefácio a 

Justiça Social como uma dos “[...] valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 

sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias [...]”
93

. Nota-se que no desenrolar do 
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texto magno, fica patete que tal definição nada mais é do que a personificação da Justiça 

Social como princípio básico normativo resguardando o direito a vida sobre todos os demais. 

Este conteúdo basilar, o qual entendemos por ser Justiça Social, não pode ser desvinculado 

pelo legislador derivado ou pelo aplicador do direito, traduzindo-se como núcleo essencial dos 

limites relacionais.  

Ademais, a Justiça Social na forma de princípio norteador acaba por constituir uma 

formulação genérica, de caráter normativo, destinada não apenas a tornar logicamente 

compreensível a ordem jurídica e a justificar ideologicamente essa mesma ordem, mas, 

também, a servir como fundamento para a interpretação ou para a própria criação de normas 

legais.
94

 

O trabalhador, a depender das peculiaridades necessárias pela atribuição profissional 

exercida, encontra-se exposto a situação de risco de vida, pondo em prova a sua dignidade 

pessoal. Neste sentido nosso ordenamento jurídico não se omite em deter limitação legal e 

compensatória por essa exposição, certo que, o objetivo precípuo deve ser sempre tornar o 

risco exposto ao trabalhador, medida transitória ou esporádica, munindo-os dos devidos 

Equipamentos de Proteção Individual –EPI, que visem garantir a incolumidade física do 

trabalhador. 

Observa-se, na leitura do artigo 7° incisos XXIII e XXVIII
95

, que a Constituição 

Federal preocupa-se tanto em resguardar a dignidade do trabalhador, quanto o direito a sua 

segurança, priorizando minorar os riscos inerentes ao labor, aprimorar o equilíbrio ambiental e 

reparar este laborista pela não observância destas regras. Neste sentido há previsão direta de 

possibilidades de riscos ambientais inerentes as atribuições exercidas, porém, o que  

apresenta-se gravoso seria quando o risco ambiental é ocasionado pela mera omissão do 

empregador, o qual não observar normas de segurança do trabalho por comodidade ou 

economia financeira.  
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O direito ambiental do trabalho hígido e equilibrado, denota-se como princípio 

axiológico de não danosidade parcial ou irreversível à saúde e a incolumidade física do 

trabalhador. Somente através do meio ambiente de trabalho decente, viabilizado pela 

existência da dignidade humana como princípio Constitucional, que o trabalhador usufruirá de 

normas plenas à saúde e segurança do trabalhador.  

Celso Antônio de Melo
96

 define que os princípios devem ser observados como 

balizares da norma derivada, sendo fundamento de sistema jurídico ou “mandamentos 

nucleares do sistema jurídico”. Neste feito, quando o legislador constituinte enquadra a 

Justiça Social como princípio prefacial de nossa Constituição, tal instituto deve ser irradiado 

para toda norma pátria criada, harmonizando a inspiração, compreensão e finalidade desta.  

As normas devem sempre se submeter a carga de princípio que as lhe tem sede, 

guardando o devido valor fundamental da ordem jurídica, sem enquadramento de situação 

específica, mas sim a regulamentação do mundo jurídico como um todo. Não obstante a 

importância do preâmbulo Constitucional, bem como, dos princípios que lá residem, Celso 

Antônio Bandeira de Mello
97

 aduz que a essência da Justiça Social pode ser visualizada não 

só no preâmbulo Constitucional, mas também em artigos que, de alguma maneira, lhe 

guardam correspondência, caso do art. 3°, da Constituição Federal, que demonstra em seus 

incisos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, do art. 170, da 

Constituição Federal, que traz os conceitos de ordem econômica, valorização do trabalho 

humano, livre iniciativa, existência digna, Justiça Social e, ainda, o art. 193 que trabalha com 

os objetivos do bem-estar e que expressamente menciona a justiça social.  

Assim, ainda que desconstituído de poder normativo coercitivo, o preâmbulo 

constitucional denota-se de suma importância para o ordenamento jurídico pátrio, certo que 

vem para nortear de forma interpretativa, todo texto de nossa Carta Magna, criando corpo o 

tão importante princípio de nosso ordenamento jurídico.  

No olhar de Canotilho
98

, o local exato para positivação jurídica dos Direitos Humanos 

é na Constituição pátria, os direitos fundamentais são-no, enquanto tais, na medida que se 

encontram resguardados nas Constituições e deste reconhecimento derivam consequências 

                                                
96 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 
97 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social. Revista de 

Direito Público, v. 14, n. 57/58, p. 233-256, jan./jun. 1981. 
98 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: 

Almedina, 1999. 



58 

 

jurídicas próprias. Scarlet
99

 afirma que “os direitos e garantias fundamentais podem, com 

efeito, ainda que de modo e intensidades variáveis, ser reconduzidos de alguma forma à noção 

de dignidade da pessoa humana, já que todos remontam a ideia de proteção e 

desenvolvimento das pessoas, de todas as pessoas”. 

Eros Roberto Grau
100

 pondera que a relevância da nova sistemática interpretativa 

constitucional implementada pela Constituição Social de 1988, é justamente a ideia que a 

Justiça Social, faceta dos Direitos Humanos, devendo ser observada como finalidade à todos, 

sendo certo que, de forma ainda utópica, a ordem Econômica deve trabalhar sempre para esta 

convergência, a de garantir o bem-estar social. Em outros termos, é a justiça social que deve 

conformar o fim da ordem econômica de assegurar existência digna a todos.  

A existência digna baliza-se no importante princípio da dignidade humana, certo este 

buscar como bem maior proteger o ser humano contra qualquer forma de desprezo, certo pois 

na seara trabalhista, o trabalhador não pode ser considerado como mercadoria, mas sim um 

ser humano com necessidades básicas para seu desenvolvimento salutar. Como muito bem 

observado pelo doutrinador Immanuel Kant
101

: [...] Mas o homem não é uma coisa, este e ser 

que necessita de amparo social e é detentor de direitos como homem. 

Os Direitos Humanos, para o escritor Norberto Bobbio
102

, consistem em direitos 

nascidos de forma gradativa no seio da sociedade, partindo de uma concepção individualista, 

elevando-se posteriormente a uma composição a toda comunidade mundial intimamente 

ligada, cujo o primeiro anúncio formalizado se deu através da Declaração Universal dos 

Direitos dos Homens.  

O labor degradante enquadra-se naquele onde os direitos mínimos não são fornecidos 

ao trabalhador em sacrifício à dignidade humana, tendo como exemplo os direitos citados 

pelo Doutrinador Raimundo Simão
103

:  
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art. 196, caput; 200; art. 7º inc. VIII, XVII e XIV (limite de jornada), XV (descanso 

semanal remunerado), XVII (férias), XVIII (licença-gestante), XXII (redução dos 

riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança) e 

XXXIII (proteção ao trabalho do menor), e ainda, arts. 154 a 201 da CLT, além das 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Para fins deste estudo, a dignidade da pessoa humana materializa-se no equilíbrio e 

higidez do meio ambiente de trabalho e relação trabalhista. Nos moldes do ensinamento do 

Ilustre Ministro Maurício Godinho Delgado
104

,“os direitos fundamentais são prerrogativas ou 

vantagens jurídicas estruturantes da existência, afirmação, e projeção da pessoa humana e de 

sua vida em sociedade.” O doutrinador ainda salienta que: “o princípio da dignidade da pessoa 

humana traduz a ideia de que o valor central das sociedades, do Direito e do Estado 

contemporâneos é a pessoa humana. Há uma centralidade em torno do ser humano, no qual 

subordinam-se os princípios, regras, medidas e condutas práticas”.
105

  

Observa-se no inciso IV do artigo 1º e no artigo 6° da Constituição Federal, a 

descrição do valor social do trabalho como um fundamento precípuo da República Federativa 

do Brasil, bem como, a consignação que o trabalho é um direito social de todos. Neste 

sentido, cabe ao Estado envidar esforços para garantir o trabalho para a população, como 

forma de extensão social para população brasileira. 

Ainda no artigo 7º de nossa Carta magna, fica evidente a importância de manutenção 

do empregado para o trabalhador, ante a previsão de direito à relação de emprego protegida 

contra despedida arbitrária, com cominação financeira em caso de rescisão contratual 

arbitrária. Tal proteção é essencial com intuito de resguardar a manutenção de relação 

empregatícia, certo que esta é a forma mais certa de acesso à dignidade e a ordem social.   

Corroborando com o explicitado, o doutrinador Ingo Wolfang Sarlet
106

 aponta que 

 

[...] a dignidade (da pessoa) humana constitui um conceito em permanente processo 

de reconstrução, tratando-se de uma noção históricocultural em permanente 

transformação quanto ao seu sentido e alcance. A dignidade humana abrange a ideia 

em torno de um bem-estar ambiental indispensável a uma vida digna, saudável e 

segura, assim, pode-se conceber a indispensabilidade de um patamar mínimo de 

qualidade ambiental para a concretização da vida humana em níveis dignos. 
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Entendido o preceito da dignidade da pessoa humana, faz-se como necessário salientar 

que nos moldes do artigo 194 da Constituição Federal, a Seguridade Social, aqui enquadrada 

como materialização da dignidade cidadã, é compreendida como um conjunto de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade como um todo, as quais são destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, a Previdência e Assistência Social. Neste sentido, o 

resguardo a saúde é dever não só do Estado, mas sim de todos, incluindo assim o empregador, 

o qual é defeso de macular a incolumidade física e psíquica de seu empregado, poluindo o 

meio ambiente laboral e ferindo a dignidade da pessoa humana. 

Neste cotejo, o resguardo do meio ambiente do trabalho denota-se manutenção da 

dignidade humana, abrigando, sem o receio de aparentar extravagante, a vida do trabalhador, 

sendo ao mesmo tempo paradigma a ser buscado pelos entes públicos e privados, 

concretizando seus atos norteados por esse normativo. Levando em consideração o caráter 

vital da manutenção do meio ambiente do trabalho, denota-se como direito e dever de todos, 

envidar esforços para materialização de tal direito, bem como ser obrigação indivisível do 

Estado tutelá-lo.  

A indivisibilidade da tutela ambiental fundamenta-se no balizar direito a dignidade da 

pessoa humana contida como preceito Republicano, bem como, no respeito ao trabalho, 

manifestação de caráter coletivo que eleva a atividade produtiva do trabalhador, a qual 

alavanca não só sua vida privada, mas também a sociedade como um todo. Tal digno labor 

não deve ser realizado em condições ambientais poluídas, sob pena de desrespeito ao direito 

fundamental, em detrimento do prejuízo produtivo de toda sociedade. 

Conclui-se, deste modo, que ambiente laborativo deve possibilitar o resguardo a 

incolumidade física e psíquica do laborista, devendo o empregador envidar todos os esforços 

ativos e financeiros necessários para equilibrar o meio produtivo com a higidez ambiental 

salutar necessária, preceito ordenado em nossa Carta Magna. Tal tratativa guarda respaldo 

moral e legal, atingindo de forma direta o bem maior a ser protegido, qual seja, o instituto 

insolúvel da saúde e a vida do trabalhador. 
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CAPÍTULO 2 - A RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA DO MEIO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

2.1  ACIDENTE DE TRABALHO  

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, estima que a cada ano 2,34 milhões 

de trabalhadores têm suas vidas ceifadas em virtude de ocorrências inter-relacionadas com a 

atividade laboral, indicando, ainda que por volta de 2 milhões dessas mortes seriam causadas 

por doenças pertinentes com a prestação do labor.
107

 

O Anuário Estatístico da Previdência Social
108

 demonstra os dados acidentários 

trabalhistas pelo período de 2007 a 2013
109

, os quais apontam que o posicionamento exarado 

pela Organização Internacional do Trabalho infelizmente é uma realidade da sociedade 

brasileira, vejamos: 

GRÁFICO 1: ACIDENTES DE TRABALHO REGISTRADOS 2007-2011 

 
Fonte: MPAS. 
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Com uma média de setecentos mil registros de acidentes de trabalho por ano, o Brasil 

ocupa atualmente o 4º lugar no mundo em ocorrência de acidentes de trabalho, atrás somente 

de China, Índia e Indonésia. Os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social apontaram 

em 2015 um total de 612,6 mil acidentes, dentre os quais 2500 levaram o trabalhador à 

morte.
110

 

É de se observar que tais números alarmantes ainda não representam a realizada 

acidentária em nosso país, certo que conforme observado pelo Doutrinador Oliveira
111

, a 

garantia de estabilidade empregatícia acabou por fomentar a omissão de dados por parte do 

empregador: 

 

Avalia-se que as comunicações só atingem por volta de 50% dos acidentes 

efetivamente ocorridos, principalmente a partir de 1991, quando o art. 118 da Lei n. 

8.213 instituiu a garantia de emprego por doze meses, após a cassação do auxílio-

doença acidentário. 

 

Para contextualizar um panorama mundial acidentário, em pesquisa realizada pela 

National Census of Fatal Occupational Injuries
112

, fora verificando que as taxas de 

mortalidade por acidentes do trabalho nos Estados Unidos - EUA, pelo ano de 2013, 

apresentaram 4.405 (quatro mil quatrocentos e cinco) acidentes do trabalho, com uma taxa de 

ocorrência de acidentes fatais de 3,2 por 100.000 trabalhadores em tempo integral.  

Já em nosso país no ano de 2013 ocorreram 2.797 (dois mil setecentos e noventa e 

sete) acidentes fatais, com uma taxa de mortalidade alcançando 6,53 por 100 mil segurados. 

Esta simples comparação já mostra que, ainda que os acidentes sejam subnotificados em 

nosso país, temos uma taxa de mortalidade bastante elevada. É de salientar que há países com 

taxas acidentárias fatais muito inferiores que os Estados Unidos - EUA, que é um país sem 

base legal trabalhista fortificada, ante sua essência ultraliberal. 

Não há dúvidas que a degradação do meio ambiente de trabalho acaba por propiciar 

local de labor perigoso ao trabalhador a ele exposto, certo que, os perigos criados por este 

ambiente, por diversas vezes, resultam a gerar ao laborista lesões corporais, enfermidades 
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funcionais temporárias, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho e até 

mesmo a morte deste cidadão.
113

 

O acidente de trabalho foi disciplinado em nosso ordenamento jurídico somente 1918, 

quando da aprovação do projeto de lei sobre acidentes laborais, organizados pela Comissão 

Especial de Legislação Social, tendo como relator o Deputado Andrade Bezerra. A partir deste 

surgiu o Decreto 3.724 de 15 de janeiro de 1919, posteriormente aletrado pelo Decreto 13.493 

de 5 de março de 1919, findando na regulamentação do Decreto 13.498 de 12 de março de 

1919. 

Nota-se que a grande modificação advinda pela regulamentação em testilha, foi 

justamente a especialização da norma sobre o infortúnio laboral, certo que anteriormente 

todas as questões advindas desta seara, eram mitigadas pelas normas vigentes do direito 

comum.  

Posteriormente vários normativos foram emanados com intuito de versarem sobre 

acidente de trabalho, culminando no entendimento conceitual explanado na lei 8.213 de 24 de 

julho de 1991, a qual define o acidente de trabalho como o que ocorre pelo exercício do 

trabalho, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, 

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

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (art. 19, Lei nº 8.213/91).  

Ocorre que a legislação laboral evoluiu para ampliar a classificação de acidente de 

trabalho, mormente como aduzido no artigo 20 da Lei nº 8.213/91, conforme se vê a seguir: 

 

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. 

 

Posto isto, a legislação pátria passou a expandir proteção acidentária também as 

doenças profissionais ou doenças do trabalho, haja vista o notável nexo causal existente entra 
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o acometimento da enfermidade ao trabalhador, com o próprio exercício da função inerente ao 

labor. 

O § 2º do art. 20 aponta que, extraordinariamente, constatando-se que a doença não se 

encontra mencionada nos incisos I e II, porém, foi ocasionada pelas peculiaridades inerentes 

ao exercício da função laboral, tendo nexo direto com o trabalho, obrigatoriamente a 

Previdência Social deve considerá-la como doença ocupacional. 

Reside a necessidade de diferenciar acidente de trabalho de doença laboral, certo que, 

para acometimento da primeira, restaria presente a subtaneidade do acontecimento do sinistro 

ao empregado, gerando lesão, a princípio, não esperada pelas partes envolvidas. Já no caso da 

doença ocupacional, o desencadeamento da enfermidade se dá de forma lenta, relacionada 

pela prestação do serviço laboral, o qual acomete lesão física ou psicológica ao empregado. 

Ante as duas formas de enfermidade vinculadas ao trabalho, José Dellegrave
114

 

ponderou por sua diferenciação:  

 

Para configurar o nexo causal entre a doença e o trabalho, basta à prova da prestação 

do serviço já as doenças profissionais são aquelas enfermidades vinculadas 

à determinada profissão, e não à forma como a atividade é realizada. A doença 

profissional é vinculada a uma atividade ou profissão, conhecida como doença típica 

do trabalho, com presunção legal (presunção juris et de jure). 

 

Ainda, sobre a matéria se faz imperioso mencionar o artigo 21 da Lei 8.213 de 1991, o 

qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e equipara como acidente de 

trabalho várias ocorrências ligadas ao labor do empregado, senão vejamos:  

 

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: 

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua 

capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua 

recuperação; 

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

consequência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro 

de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada 

ao trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro 

de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
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e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força 

maior; 

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de 

sua atividade; 

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; 

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

proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta 

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

do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; 

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer 

que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

 

Imperioso demonstrar o § 1º do art. 21, o qual aponta que: 

 

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de 

outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é 

considerado no exercício do trabalho. 

 

Não preterindo os demais institutos, merece relevância a alínea “d” do inciso IV, a 

qual aponta no percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela, qualquer 

que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, se equipararia 

como acidente de trabalho. Interessante salientar que a construção legal que eleva como 

acidente de trabalho o sinistro ocorrido durante o deslocamento da residência para o trabalho 

e vice versa, se deu pelo entendimento que tal injúria somente ocorrera devido à necessidade 

de deslocamento para o efetivo exercício do trabalho, a qual, acaba por provocar lesão 

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

temporária, da capacidade para o trabalho (CUNHA, 2009, p. 10).
115

 

Oliveira
116

 ensina que para entender o conceito de acidente do trabalho, se faz forçoso 

constatar um seguimento necessário: trabalho de um empregado, durante o qual ocorre 

acidente, que provoca lesão ou perturbação funcional, que acarreta a incapacidade para o 

trabalho, podendo esta ser total, parcial ou temporária (trabalho → acidente → lesão ou 

perturbação funcional → incapacidade). Tal acidente inevitavelmente deve provocar injúria 

corporal, limitação funcional transitória ou permanente da capacidade laborativa, ou, em 

casos extremados, a morte do empregado nas palavras do doutrinador José Cairo Júnior.
117
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Cesarino Júnior
118

 destrincha o conceito de acidente de trabalho, apontado elementos 

fundamentais para seu enquadramento, como sendo: 

 

Um evento casual, prejudicial para a capacidade laborativa e relacionado com a 

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

casualidade, nocividade, incapacitação e relação com o trabalho (nexo etiológico). 

 

É fato que nosso normativo acidentário pátrio, não obteve êxito em delimitar todos os 

sinistros laborais, fulminando “todas as hipóteses que podem ocasionar a incapacidade para o 

labor.”
119

 Fato que a especificidade da relação contratual em conjunto com a imprevisibilidade 

dos fatos geradores do sinistro, acabaram por fomentar uma subdivisão acidentária 

classificatória, dividindo-se assim os acidentes em novos enquadramentos, quais sejam, 

acidentes de tipo e acidentes de trajeto. 

Conforme definição de Brandão
120

, acidente tipo: “É assim, um evento, em regra, 

súbito, ocorrido durante a realização do trabalho por conta alheia, que acarreta danos físicos 

ou psíquicos à pessoa do empregado, capazes de gerar a morte ou a perda, temporária ou 

permanente, de sua capacidade laboral”. 

Os acidentes de trajeto, também chamados “acidentes in itinere”, estão 

regulamentados no art. 21 da Lei 8.213/91, já citado anteriormente, com o embasamento que 

tal modalidade acidentária detém relação com o acidente de tipo, uma vez que o primeiro 

também advém da disponibilidade do empregado ao empregador, inerente a fruição da relação 

empregatícia. 

  Com o intuito de demonstrar um panorama acidentário em nosso país, a Previdência 

Social apresentou o anuário estatísticos do ano de 2008, referente aos índices percentuais dos 

tipos de acidentes de trabalho, vejamos: 
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GRÁFICO 2: ACIDENTES 

 
Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social, 2008

121
 

 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria n. 104/2011, define as terminologias 

adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 

2005 (RSI 2005)
122

, certo de que, doença significa uma enfermidade ou estado clínico, 

independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano 

significativo para os seres humanos. 

Russomano entende que a “enfermidade profissional é um estado patológico ou 

mórbido, ou seja, perturbação da saúde do trabalhador que normalmente vai se instalando 

insidiosamente e se manifesta internamente, com tendência de agravamento”. 
123

 

Como muito bem observado pelo artigo 19§ 1° da Lei 8.213 de 1991, não podemos 

considerar como doenças ocupacionais, as doenças degenerativas ou aquelas inerentes a grupo 

etário, doenças que não produzam incapacidade laborativa ou 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. 
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Nota-se que em nosso ordenamento Pátrio, em caso de acidentes ocorridos no âmbito 

da relação empregatícia, se faz obrigatória a emissão para a Previdência Social da competente 

guia de CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, por parte do empregador.
124 

 A CAT 

possui previsão normativa no art. 22 da Lei nº 8.213, de 1991, e no art. 336 do Decreto nº 

3.048, de 1999.  

No ano de 2011 o doutrinador José Pastore
125

 realizou estudo avaliando e 

quantificando o custo anual dos acidentes do trabalho no Brasil. Tal matéria demonstrou que, 

para o empregador, o gasto com acidente de trabalho alcançou o montante de R$ 41 bilhões 

de reais. Já para a Previdência Social foram ocasionados o gasto de R$ 14 bilhões (inclusive 

aposentadorias especiais). Por último, para os próprios trabalhadores e suas famílias o custo 

acidentário chegaria a R$ 16 bilhões. Com isso, o impacto dos acidentes e doenças laborativas 

alcançariam 71 bilhões por ano, equivalente a cerca de 9% da folha salarial do país. Mais 

relevante que tais custos é o sofrimento para o trabalhador e suas famílias, que não pode ser 

quantificado financeiramente.  

2.2  A COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO NO DIREITO 

PÁTRIO  

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) consiste em documento emitido pelo 

empregador, com o intuito de informar para Previdência Social a ocorrência de acidente de 

trabalho, acidente de trajeto ou doença ocupacional relacionada diretamente com a execução 

do labor do empregado. Tal documento ganhou forma, primeiramente, com o advento da Lei 

5.316 de 1967, que integrou o seguro acidente de trabalho na previdência social, sendo 

revogada com a publicação da Lei 6.367 de 19 de outubro de 1976, que normatizou o Seguro 

Acidente de Trabalho, deixando-o a cargo do extinto INPS. 

Com o advento da Lei 8.213/91, os artigos 19 a 21A, legislaram sobre o acidente de 

trabalho, trazendo um importante passo para o tão necessário acolhimento social do 

trabalhador acidentado, qual seja: a apuração realizada por perícia do nexo técnico 
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(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
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epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da 

empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade.
126

 

Inclusive, a matéria acidentária foi enumerada de forma específica pelos artigos 286 e 336 do 

Decreto nº 3.048/1999 - Regulamento da Previdência Social; e 106, § 7º, 355, 356, 357, 358, 

359 e 360 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010. 

Ocorrendo sinistro com o trabalhador, a priori, denota-se como obrigação do 

empregador a emissão da devida Comunicação de Acidente de Trabalha – CAT, no 1º 

(primeiro) dia útil subsequente ao do acometimento acidentário e, em caso de falecimento do 

trabalhador, de forma imediata ao sinistro. Tal documento é emitido ao INSS, com a descrição 

minuciosa da sistemática de fatos ocorridos, necessários para atendimento previdenciário e 

trabalhista, demonstrando, inclusive, os dados epidemiológicos do meio ambiente do trabalho.  

Com intuito de demonstrar a escalada crescente de emissão de CAT’s, fomentada 

obviamente por acidentes de trabalho, no ano de 2015 fora elaborado boletim quadrimestral
127

 

pelo Ministério da Previdência Social, o qual demonstra a emissão das comunicações de 

acidente de trabalho pelo período de 2010 a 2014, vejamos o gráfico 1 abaixo: 

GRÁFICO 3: QUANTIDADE DE CAT EMITIDA POR ANO. PERÍODO 2010-2014 

 

De acordo com os dados fornecidos no gráfico acima, foram emitidas 3.317.932 de 

CAT pelo período de 2010 a 2014, tal emissão representa um considerável aumento de 68,9% 

de CAT emitidas em um período de 4 anos. Via de regra os estudos demonstraram que de fato 

o acometimento de acidente de trabalho vem se elevando no decorrer do tempo, mas também, 

conforme observado pelo trabalho apresentado pelo Ministério da Previdência Social, que a 
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formalização da informação acidentária trabalhista também teve uma forte implementação na 

relação laboral. 

Nota-se que a emissão de CAT releva-se de grande importância para o trabalhador, 

certo que somente após a comunicação do acidente que o INSS poderá dar seguimento ao 

amparo que é dado ao trabalhador acidentado ou vítima de doença ocupacional, ou, no caso de 

morte do trabalhador, a devida guarida previdenciária à família da vítima, conforme 

ensinamento dos artigo 22 e 23 de Lei 8.213/1991. 

Em casos definidos como acidente de trabalho, nota-se que a inobservância da emissão 

da CAT por parte do empregador dentro do prazo definido em lei, qual seja, até o primeiro dia 

útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de falecimento, de forma imediata (art.336 do 

decreto 3.048/99 - Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 26/11/2001), acarreta em aplicação 

de multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, por acidente 

que tenha deixado de comunicar, sendo aumentada progressivamente pela reincidência. 

Importante mencionar que a norma insculpida no art. 331, §1º da Instrução Normativa 

nº 77/2015 do INSS, estabelece que a CAT emitida pelo empregador fora do prazo entabulado 

pela legislação, porém, antes de se iniciar qualquer procedimento administrativo ou ato de 

fiscalização, acaba por excluir a incidência da aludia multa penalizadora. 

Ocorre que deixar a emissão de documento de tamanha relevância ao empregado à 

cargo exclusivamente de seu empregador, o qual irá sofrer as consequências normativas e 

contributivas de tal informação acidentária, demonstrava-se temerário. Diante disto, a 

legislação pátria acabou por permitir que o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade 

sindical competente, o médico do próprio trabalhador, ou ainda, qualquer autoridade pública 

poderia comunicar o acidente à Previdência Social, conforme artigo 22 da Lei 8213/1991.  

Contudo, na ocorrência da CAT ser emitida por pessoa estranha a do empregador, a 

Previdência Social concedia apenas o auxílio-doença, impedindo, de imediato, que o 

trabalhador tivesse a estabilidade no emprego prevista no art. 118 da Lei n. 8.213/1991
128

, a 

obrigação do empregador sobre os depósitos do FGTS do funcionário afastado e o acesso aos 

benefícios previdenciários próprios do acidente do trabalho.  
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Nesse passo, persistiria o ônus do empregado comprovar o nexo da sua enfermidade 

com o labor executado, requerendo a conversão do benefício auxílio-doença para auxílio-

doença acidentário, processo longo e penoso para ele que, muitas vezes, encontrava-se com 

sua saúde física debilitada. 

Ainda, com intuito de viabilizar o direito acidentário ao trabalhador, o Decreto n. 

6.042/2007, altera o entendimento originário do art. 337 do Decreto n. 3.048/1999, vez que 

destinava como competência do médico perito do INSS determinar se a doença era 

ocupacional ou não, levando em consideração caso a caso. Para tanto, cruzava-se o 

diagnóstico da doença, nos moldes da Classificação Internacional de Doença – CID, com o 

labor exercido pelo trabalhador enfermo. Tal técnica tinha como nomenclatura, Nexo Técnico 

Previdenciário – NTP. 

2.3  DO ADVENTO DO NEXO TÉCNICO EPIDEMOLÓGICO COMO 

AMPLIAÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL ACIDENTÁRIA   

A Medida Provisória de número 316/2006, convertida na Lei n. 11.430/2006, passa a 

determinar que a perícia médica do INSS considere como caracterizada a natureza acidentária 

da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho 

exercido e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 

motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças – CID. 

Tal Medida Provisória inovou no sentido de inverter o ônus da prova em determinados 

casos, ao solicitar o enquadramento automático como doença ocupacional, patologias que se 

desenvolvem com larga ocorrência em determinados ambientes de trabalho e funções 

exercidas. 

Segundo o site da Previdência Social
129

, a enumeração do NTEP tem fulcro em 

estudos científicos complementados com bases estatísticas e epidemiológicas. Posto isto, a 

medicina pericial realizada pelo INSS agrega elevada instrumentalização em suas perícias, as 

quais determinam o futuro do trabalhador, quando da natureza previdenciária ou acidentária 

de suas enfermidades, bem como seus desmembramentos legais.  
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Pois bem, a mudança, à primeira vista, não parecia trazer grande inovação do já 

utilizado Nexo Técnico Previdenciário – NTP, porém, quando o critério passa a levar em 

consideração dados estatísticos epidemiológicos da coletividade que exerce a mesma função 

laborativa, em contrapartida da que não exerce tal função, assim, determinando se a doença 

acometida pelo trabalhador tem o caráter ocupacional ou não, este passa a demonstrar de 

forma mais fidedigna a realidade periciada. 

O especialista na área, Paulo Rogério Albuquerque, discorre em sua nota técnica sobre 

o NTEP que a investida coletiva da epidemiologia clínica demonstra-se muito superior a 

abordagem individual em matéria de saúde do trabalhador, uma vez que visualiza a categoria 

numa tomada só, ao invés de um único trabalhador, certo que se soma a todos os casos 

registrados no INSS de milhões de trabalhadores e empresas.
130

 

À época, a nota técnica em testilha ilustrou de forma brilhante quanto à fórmula do 

NTEP: 

NTEP = NTP + Evidências Epidemiológicas 

  

Conforme elucidado pelo doutrinador, a sistemática implementada observa o 

enquadramento dado a enfermidade pelo médico (CID), com o labor preponderante da 

empresa, o que seria o antigo NTP. Porém, acrescenta-se ainda a observância em somatória 

com ocorrência estatística dentro da Classificação Nacional de Atividade - CNAE. 

A Classificação Nacional de Atividade Econômica é uma categorização delineada com 

o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades produtivas do país, desta 

forma, o CNAE visa classificar a atividade econômica da empresa enquadrando-a, não só 

tributariamente, mas também quanto ao risco ambiental a que expõe o trabalhador. 

Além da alteração quanto à ampliação do enquadramento da enfermidade laborativa 

muito mais extensa em comparativo com toda categoria, o NTEP ainda trouxe a já 

mencionada inversão do ônus da prova ao empregador, ante a presunção relativa do 

enquadramento. Para tanto, agora cabe ao empregador impugnar a relatoria da perícia, 

demonstrando as suas razões, admitindo prova em contrário. 
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A intenção do NTEP seria visualizar o diagnóstico não de forma micro, ou seja, 

somente o trabalhador, mas de forma macro, toda categoria a que ele pertence, tentando 

entender as interações entre os labores diários do trabalhador, o meio ambiente em que está 

inserido e o aparecimento, a constância e a gravidade das doenças acometidas.  

Sobre o tema, a psicóloga Maria Elizabeth Antunes Lima, trouxe ponto interessante no 

Boletim da Saúde (2006)
131

, afirmando que a investigação diagnóstica compreende a busca de 

evidências epidemiológicas que revele a incidência de alguns quadros em determinadas 

categorias profissionais ou grupo de trabalhadores, o resgate da história de vida de cada 

trabalhador e as razões que apontam para o seu adoecimento, o estudo do trabalho real, a 

identificação dos mediadores que permitem compreender concretamente como se dá a 

passagem entre a experiência vivida e o adoecimento e uma complementação com 

informações decorrentes de exames médicos e psicológicos.  

Os doutrinadores Jardim e Glina,
132

 sugerem a necessidade de investigação 

diretamente na análise ocupacional, nos seguintes parâmetros:  

 

1. O trabalho: os relacionamentos (incluindo os externos ao trabalho), o 

conhecimento e o controle que o trabalhador dispõe sobre o processo de trabalho, a 

natureza e o conteúdo das tarefas, o reconhecimento social que o trabalho lhe 

concede e a descrição detalhada das atividades realizadas.  

2. As condições de trabalho: temperatura, vibração, umidade, exposição à 

substâncias químicas e biológicas, ruído, ventilação, equipamentos, dentre outros.  

3. A organização do trabalho: horário, turno, escalas, pausas, horas-extras, ritmo, 

políticas de pessoal, tipo de vínculo, intensidade e quantidade de trabalho (a 

organização de trabalho é responsável principalmente pelas repercussões na saúde 

psíquica dos trabalhadores). As autoras propõem, ainda:  

4. Identificar as exigências físicas (esforços, movimentos repetitivos, postura), 

mentais (atenção, memória, quantidade de informações a processar) e psicoafetivas 

(relacionamentos, vínculos).  

5. Levantar as percepções dos trabalhadores sobre os riscos.  

6. Localizar os momentos em que o trabalhador começa a perceber as mudanças e os 

problemas associados a essas.  

7. Informar-se sobre condições de vida (família, moradia), uso de drogas, doenças 

pré-existentes.  

8. Considerar a história clínica e a história do trabalho em relação à história de vida.  

9. Levantar a avaliação do trabalhador sobre sua trajetória profissional e as 

repercussões sobre a sua saúde. 
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Tais itens trariam uma definição mais próxima do diagnóstico da doença acometida 

pelo trabalhador e, se esta estaria estritamente ligada ao exercício do labor exercido e ao meio 

ambiente de trabalho a que este estaria submetido por seu empregador. 

Com a determinação da relação da enfermidade e a atividade profissional exercida, 

restou possibilitado a criação de uma matriz com inter-relação de códigos CNAE e códigos 

CID, os quais serviriam para dar substrato a avaliação da enfermidade laboral pela perícia 

médica do INSS. 

Conforme o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho do ano de 2015
133

, emanado 

pela Previdência Social,  

 

A partir da implementação do NTEP, a perícia médica passa a adotar três etapas 

sequenciais e hierarquizadas para a identificação e caracterização da natureza da 

incapacidade – se acidentária ou não-acidentária (previdenciária). As três etapas são: 

 

1 – Identificação de ocorrência de Nexo Técnico Profissional ou do Trabalho – 

NTP/T – verificação da existência da relação “agravo – exposição” ou “exposição – 

agravo” (Listas A e B do Anexo II do Decreto nº 3.048/1999);  

2 – Identificação de ocorrência de Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – 

NTEP – averiguação do cruzamento do código da CNAE com o código da CID-10 e 

a presença na matriz do NTEP (publicada na Lista C do Anexo II do Decreto nº 

3.048/1999);  

3 – Identificação de ocorrência de Nexo Técnico por Doença Equiparada a Acidente 

do Trabalho – NTDEAT – implica a análise individual do caso, mediante o 

cruzamento de todos os elementos levados ao conhecimento do médicoperito, da 

situação geradora da incapacidade e a anamnese. 

 

Caracterizado pela perícia do INSS qualquer um dos três nexos apresentados, a 

concessão do benefício a ser destinado ao trabalhador deveria ser enquadrada como de 

natureza acidentária, em caso negativo, o benefício deveria ser enquadrado como 

previdenciário.  

Cumpre lembrar que os princípios basilares observados pelo Brasil quando dos 

diagnósticos de doenças ligadas ao labor exercido pelo segurado, estão delineados na Portaria 

1339/99 (Ministério da Saúde, 1999)
134

, ainda, segundo Manual do Ministério da Saúde 

(2001) e o Decreto 3048/99 (Ministério da Previdência e Assistência Social, 1999),  realização 
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do nexo técnico epidemiológico entre a enfermidade do trabalhador e o seu labor exercido, 

atualmente ou anteriormente, devem ser observados pelo perito do INSS, iniciando, assim, o 

devido diagnóstico correto e ações de vigilância para o registro das informações no banco 

nacional previdenciário. 

O psicólogo Wanderley Codo
135

 em sua obra (2006), afirma que mesmo considerando 

as adversidades para determinar o nexo causal da doença adquirida e do trabalho exercido, 

quer observando o labor como elemento desencadeante, quer vislumbrando o trabalho como 

fator agravante, há argumentos jurídicos que fundamentam esse nexo causal. Para 

exemplificar, menciona o caso das cardiopatias em que a jurisprudência considera como 

relacionada ao trabalho quando seu agravamento ou eclosão se deu devido a condições 

expostas ao trabalhador durante a prestação de seus serviços diários. 

Segundo dados fornecidos pelo site da Previdência Social,
136

 a simples implementação 

do Nexo Técnico Epidemiológico no sistema pericial do INSS, acabou por implantar uma 

alteração radical na concessão de auxílios-doença de natureza acidentária, personificando um 

aumento na ordem de 148% (cento e quarenta e oito por cento) somente no primeiro mês de 

sua utilização. 

Tal alteração noticiada na página da Previdência Social, foi veiculada em matéria 

publicada no Jornal Folha de São Paulo de 2007
137

, o qual observava que no mês de abril de 

2007, justamente no interregno temporal de implementação do NTEP, foram concedidos pelo 

INSS, 28.594 (vinte e oito mil quinhentos e noventa e quatro) benefícios de auxílios doença 

acidentários, contra 11.539 (onze mil quinhentos e trinta e nove) em março do mesmo ano. A 

matéria ainda apurou que no mês de maio, houve um implemento de 15% (quinze por cento) 

na concessão de benefícios acidentários. 

Fato importante observado na matéria é que o total de benefícios concedidos no 

período, somando-se os acidentários e os previdenciários, manteve-se estável, o que 

demonstra de forma cabal a existência de dissonância da sistemática anteriormente utilizada. 
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Novamente demonstrando a importância da implementação do NTEP quando no 

enquadramento de doenças laborais acometidas pelo trabalhador, o Plano de Estratégia 

Nacional para Redução dos Acidentes do Trabalho dos anos 2015- 2016, lançado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, apontou que “a taxa de incidência de acidentes e doenças 

do trabalho ao longo dos últimos onze anos teve uma tendência de crescimento, acentuando-

se sua alta a partir de 2007, quando foi introduzido o NTEP.”
138

 Senão, vejamos o gráfico 

elaborado em tal construção: 

 

GRÁFICO 4: TAXA DE INCIDÊNCIA DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO, 2003-2013 

(POR MIL TRABALHADORES SEGURADOS) 

 
 

Tal gráfico fornecido oficialmente pelo Previdência Social não nos deixa pairar 

dúvidas que a implementação do NTEP abarcou uma grande parcela de trabalhadores que ou 

estariam a margem da justiça social pátria ou recebendo benefícios previdenciários destoantes 

da natureza acidentária que o ocasionou.  

Em que pese a notaria melhoria abarcada pelo NTEP, é fato que tal nexo apresenta 

críticas, mormente quanto a possível desconsideração da predisposição genética do 

trabalhador em desenvolvimento de doenças enquadradas como profissionais, bem como, a 
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capacidade de confirmação da enfermidade laboral somente com a prevalência da doença, 

nessa atividade, ocorre em proporção superior à média dos demais setores. Fato que o labor 

pode levar a determinada doença a aquele trabalhador específico, sem que outros sejam 

afetados. 

Ademias, a saúde humana e suas especificidades, não se apresentam como ciência 

exata. Atribuir a epidemiologia fator definitivo e único para enquadramento de doença 

laboral, pode ocasionar distorções e erros prejudiciais ao trabalhador acidentado, 

principalmente quando a fonte de dados parte apenas de amostra da própria Previdência 

Social. 

Fato mais gravoso é demonstrado na constatação de desatualização das listas NTEP 

formuladas pelo Estado ante o Decreto nº 3048 /99, que trata da aplicação do "NTEP, 

obrigando o trabalhador a buscar o judiciário que baseiam suas decisões judiciais em 

publicações literárias do autor Paulo Rogerio, o qual busca nos estudos dos dados acidentários 

nacionais, formar lista atualizada de NTEP para enquadramento em seus benefícios 

acidentários. 

2.4  RELAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ACIDENTÁRIOS  

Os doutrinadores Orlando Gomes e Elson Gottschalk
 139

, asseveram que os acidentes 

do trabalho produzem as seguintes consequências ao segurado: morte, incapacidade total e 

permanente, incapacidade parcial e permanente e incapacidade temporária. 

Quando há o enquadramento do acidente acometido pelo trabalhador, como acidente 

de trabalho, incluindo-se também as doenças laborais e os acidentes de percurso, ficaria a 

cargo do INSS o pagamento de benefícios acidentários balizados a justiça social laborativa. 

Observa-se o que nossa Carta Magna aborda o afastamento do labor em virtude da ocorrência 

de acidente de trabalho, doença laboral ou morte acidentária laboral, como um risco social, a 

qual merece a proteção social do Estado e da Sociedade.  

Conforme emoldurado nas diretrizes introdutórias de nossa Carta Magna, a Seguridade 

Social é composta por três pilares de sustentação, quais sejam: saúde, previdência e 

assistência social.
140
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 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

p. 529. 
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Diante da atribuição Constitucional, foi incuba a Seguridade Social a prestação plena a 

saúde a todos, de forma gratuita, através do Sistema Único de Saúde, a Previdência Social de 

forma contributiva para custeio de seus benefícios de vinculação obrigatória e a Assistência 

Social com objetivo de proteção e inserção social ao cidadão que não detém possibilidades 

financeiras para auxiliar no regime contributivo previdenciário. 

No tocante a Assistência Social constituída por nossa Carta Magna
141

, devemos 

entender como certeza de amparo para todos, certeza que futuros infortúnios serão amparados 

pela Assistência Social, independentemente de capacidade contributiva, materializando a 

garantia fundamental da confiança como pressuposto do Estado Democrático de Direito, 

como observado por Luhmann
142

, em sua conceituação de confiança sistêmica. 

Corroborando com o postulado, Ingo Salert
143

 aponta que um dos requisitos do Estado 

Democrático de Direito seria justamente a garantia fundamental da confiança, incluindo o 

posicionamento quanto o retrocesso social. Neste giro, a seguridade social garante a 

solidariedade em que custeamos a previdência agora, na certeza que quando estivermos 

indisponíveis em condições contributivas, outros pagarão para o restabelecimento de nossa 

saúde física.  

 

                                                                                                                                                   
140

 Constituição Federal - Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. 
141

 Observa-se que os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, determinam a garantia de implementação e 

acesso à assistência social, sendo a Lei Orgânica da Assistência Social, a qual dispõe sobre a organização 

desta,  

A materialização normativa de tais preceitos constitucionais. Esta legislação criou benefícios, serviços e 

programas, que visam o combate aos malefícios do risco social. Desdobra-se as seguintes diretrizes: “I - 

Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 

coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 

beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, 

respeitando-se as diferenças e as características sócioterritoriais locais; II – Participação da população, por 

meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de 

governo; IV – Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e 

projetos.” Disponível em: 

<http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/Capacitacao/material_apoio/mariaizabel_suas.pd

f>. Acesso em: 27 out. 2017. 
142

 “Mostrar confiança é antecipar o futuro. É comportar-se como se o futuro fosse certo. Poder-se-ia dizer que, 

por meio da confiança, o tempo se invalida ou ao menos se invalidam as diferenças de tempo”. Cf. 

LUHMANN. Confianza. Barcelona, Anthropos, 1996. 
143

 SARLET, Ingo Wolfgang. O Estado Social de Direito, a Proibição de Retrocesso e a Garantia Fundamental 

da Propriedade, apud DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência: Proteção da 

Confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais do poder judicial de tributar. 

Tese apresentada no Concurso para Professor Titular da UFMG. 2008. 

http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/Capacitacao/material_apoio/mariaizabel_suas.pdf
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2.4.1 Auxílio doença comum e acidentário  

O auxílio doença previdenciário é divido em auxílio doença comum e auxílio doença 

acidentário. O auxílio doença comum é direcionado ao segurado que está acometido por 

doença que não detenha relação com a sua prestação de labor. Já o Auxílio doença acidentário, 

como a própria nomenclatura já traduz, é derivado do acometimento de acidente de trabalho, 

sendo incluídas as doenças laborais e os acidentes de percurso, conforme já mencionado no 

capítulo anterior, o qual impossibilite o trabalhador de exercer o seu labor por período 

superior a 15 (quinze) dias.
144

 

A priori o auxílio doença comum não deveria compor o presente estudo, certo que, tal 

auxílio, por si só, não estaria necessariamente ligado a poluição do meio ambiente de trabalho. 

Porém, como vimos anteriormente, muitas das doenças que são originadas pela degradação 

ambiental laboral, não tem o devido encaminhamento de emissão de CAT ou realização de 

perícias que observe o seu caráter acidentário laboral, acabando sendo enquadrados como 

auxílio doença comum. 

O auxílio doença corresponde a benefício não programado de incapacidade temporária 

do trabalhador que tenha contribuído por período mínimo de carência de 12 (doze) meses
145

, 

nos moldes do artigo 59 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, certo que o artigo 24 da Lei em 

comento, indica que “período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do 

transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”. 

Observa-se que para fazer jus ao auxílio doença comum, o segurado urbano, rural, 

doméstico, avulso, contribuinte individual, facultativo ou segurado especial, deve estar 

acometido de enfermidade que por um período superior a quinze dias, lhe impeça de exercer 

suas funções laborais diárias habituais. Cumpre frisar que nos primeiros quinze dias de 

ocorrência da enfermidade do trabalhador, este não estaria desamparado, pois seria de 

                                                
144

 Conforme artigo 60, caput da Lei 8.213/91, após perda da vigência da MP 664/2014 de 30/12/2014 (que 

determinou o prazo de 30 dias) por ter sido convertida na Lei 13.135/2015. 
145

 Com exceção das doenças enquadradas no artigo 151da Lei 8.213/91- Art. 151.  Até que seja elaborada a lista 

de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de 

aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: 

tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina 

especializada.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/199694917/lei-13135-15
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responsabilidade exclusiva do empregador arcar com a remuneração do período quinzenal que 

precede o afastamento previdenciário do segurado.
146

  

É imperioso destacar que o auxílio doença acidentário é destinado somente ao 

empregado vinculado a empresa, não exigindo a carência
147

 de contribuições de 12 (doze) 

meses imposta pelo artigo 59 da Lei 8.213/91.  

A tabela disponibilizada no site da Previdência Social
148

, demonstra as principais 

distinções do auxílio doença comum para o auxílio doença acidentário, fatores que irão 

refletir não somente no enquadramento previdenciário, mas de forma mais substancial nas 

seguranças abrangidas na norma laboral pátria, pertinente ao contrato de trabalho, senão 

vejamos: 

TABELA 1: PRINCIPAIS DISTINÇÕES DO AUXÍLIO DOENÇA COMUM PARA O AUXÍLIO 

DOENÇA ACIDENTÁRIO 

 
Fonte: Previdência Social - http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/auxilio-

doenca/diferenca-entre-auxilio-doenca-comum-e-por-acidente-de-trabalho/ 

                                                
146

 Lei 8.213/91 – “Art. 60 § 3° § 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da 

atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral 
147

 Lei 8.213/91- Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: I - pensão por morte, 

auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; 
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 BRASIL. Previdência Social. Tabela de diferenças auxilio doença e auxílio doença acidentário. 

Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/auxilio-

doenca/diferenca-entre-auxilio-doenca-comum-e-por-acidente-de-trabalho/>. Acesso em: 19 set. 2017. 

http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/auxilio-doenca/diferenca-entre-auxilio-doenca-comum-e-por-acidente-de-trabalho/
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/auxilio-doenca/diferenca-entre-auxilio-doenca-comum-e-por-acidente-de-trabalho/
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/auxilio-doenca/diferenca-entre-auxilio-doenca-comum-e-por-acidente-de-trabalho/
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/auxilio-doenca/diferenca-entre-auxilio-doenca-comum-e-por-acidente-de-trabalho/
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No tocante a valoração do auxílio doença, resta definido, por determinação do INSS, 

que deverá ser levado em consideração a média das 80% (oitenta por cento) maiores 

contribuições do segurado, multiplicando pelo fator de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de benefício, sendo o valor de contribuição o teto de tal auxílio, não podendo ser 

inferior ao salário mínimo nacionalmente estipulado. 

Via de regra o valor do auxílio, após a utilização das diretrizes legais para elaboração 

do cálculo, acaba por ser inferior ao valor do salário atual do segurado do INSS, certo que, 

algumas normas coletivas acabam por instituir que o empregador se obrigue a pagar eventual 

diferença entre o benefício e o vencimento financeiro que o empregado receberia quando em 

atividade. 

Não obstante a discussão sobre o montante mensal do benefício ser menor que a 

remuneração do empregado, a norma previdenciária determina que tal auxílio deve perdurar 

até que haja a cessão da doença, devidamente atestada pela perícia do INSS ou pelo instituto 

da alta programada, nos casos de limitação de menor gravidade, determinada pelo médico-

perito do INSS, o qual delimita o interregno temporal necessário para plena recuperação do 

segurado, ocorrendo automaticamente a liberação para retorno ao trabalho após seu 

transcurso. 

Cumpre ressaltar que o trabalhador que esteja recebendo o benefício doença, deve 

estar incapacitado de prestar qualquer função remuneratória, sob pena de suspensão imediata 

do benefício.  

Tais auxílios foram regulamentados pela Lei número 8.213 de 24 de julho de 1991, 

que trata dos benefícios previdenciários, a qual foi ligeiramente alterada, no que consiste 

alguns fatores do cálculo pela Lei número 9.876, de 26 de novembro de 1999, que dispõe 

sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual, o cálculo do benefício, altera 

dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras 

providências pertinentes à Previdência Social. 

2.4.2 Auxílio acidente  

Além da garantia do auxílio doença acidentário ao segurado que esteja acometido de 

enfermidade ligada direta ou indiretamente com a prestação do labor, a Previdência Social 

também faz previsão de pagamento de benefício de natureza indenizatória, direcionado ao 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.876-1999?OpenDocument
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segurado quando após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas 

que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente era exercido.
149 

O benefício em referência é o auxílio acidentário, o qual será recebido mensalmente 

pelo segurado, correspondendo a cinquenta por cento do salário de benefício deste.
150

 Neste 

tocante, fica patente o caráter indenizatório do benefício, certo que a proteção abrangida pela 

norma previdenciária seria quanto a perda financeira ocasionada pela sequela advinda por 

consequência da enfermidade laborativa, pois aí reside a necessidade social do segurado. 

A respeito do tema, Ionas Gonçalves
151 

ensina que o objetivo previdenciário não seria 

a prevenção do acidente, mas sim a reparação pecuniária pela limitação ocasionada pela lesão. 

Rodrigo Borges
152 

comenta sobre a compensação direcionada ao trabalhador: 

 

[...] o maior esforço físico contrapõe-se ao conceito de normalidade. Consiste no 

processo compensatório, não palpável, e na busca de um novo ponto de equilíbrio do 

organismo humano em que órgãos da mesma função superam-se, sobrepõem-se, o 

que pode até mesmo ser presumido, pois tudo o que compõe o corpo humano tem 

uma função específica para o estabelecimento da harmonia. 

 

Materializando o postulado, o artigo 104 do Decreto nº 3.048/99 regulamenta as 

situações em que o benefício em testilha será fornecido como forma de indenização, ao 

segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial 

quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar 

sequela definitiva.
153

 

O médico perito do INSS realiza uma avaliação clínica no trabalhador com o objetivo 

de demonstrar a solicitada limitação da capacidade determinada pelo artigo 86 da Lei 
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 Lei 8.213/90 - Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.    
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Lei 8.213/90 - Art. 86. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-

benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou 

até a data do óbito do segurado.        
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 GONÇALVES, Ionas Deda. Direito Previdenciário. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 160. 
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 BORGES, Rodrigo Trezza. Acidentes de trabalho. Jus Navigandi. Disponível em: 

<www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4990>. Acesso em: 19 set. 2017. 
153 

Decreto nº 3.048/99 - Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado 

empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações 

discriminadas no anexo III, que implique: [Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)] 
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8.213/90, atualmente com redação alterada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, a 

qual enquadraria o segurado ao recebimento do auxílio em baila. 

O Doutrinador Wladimir Novaes Martinez
154 

aponta que “a avaliação periciará se a 

sequela obriga o obreiro a um sobreesforço para consumar o mesmo desiderato”, justificando 

a compensação previdenciária do ganho indenizado a maior.  Em mesma obra, Martinez
155 

“comenta que mesmo que reste parcialmente configurado que o segurado possa recuperar a 

aptidão total para o labor no futuro, se na ocasião do fato gerador do auxílio-acidente 

(consolidação das lesões) ele apresenta sequelas que diminuem a sua capacidade habitual para 

o trabalho, impõe-se o benefício.” 

Observa-se que o benefício não pode ser cumulado com qualquer aposentadoria 

previdenciária,
156

 devendo ser implementado quando do momento da cessação do auxílio 

doença acidentário, até o final da vida do segurado, o qual não fica impedido de exercer 

qualquer outra atividade remunerativa compatível com suas limitações físicas.
157 

  

2.4.3 Aposentadoria por invalidez 

A Previdência Social, objetivando resguardar o trabalhador que em virtude de 

enfermidade ocasionada por infortúnio ligado a prestação do labor, ou qualquer outra causa 

geradora, seja considerado incapaz para prestação de sua função profissional, impedido assim 

de dar custeio a sua subsistência ou de sua família, implementou a aposentadoria por 

invalidez.  

Importante ressaltar que a impossibilidade de prestação de serviços do segurado deve 

ser total, insuscetível de reabilitação, a qual impeça o trabalhador de exercer qualquer função 

de subsistência.  
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MARTINEZ, Wladimir Novaes. Auxílio-Acidente. São Paulo: LTR, 2006, p. 50. 
155 

Op. cit., p. 39-40 
156

 Lei 8.213/90 - Art. 86. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-

doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua 

acumulação com qualquer aposentadoria.     
157 

Lei 8.213/90 – Art86. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-

doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua 

acumulação com qualquer aposentadoria.     
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Tais requisitos foram reforçados nas palavras do doutrinador Raimundo Ally
158

, que 

aduz ser aposentadoria por invalidez “o benefício concedido ao segurado que, à data da 

perícia médica, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência enquanto permanecer nessa condição”. O conceito do 

doutrinador parece ser ambíguo à primeira vista, uma vez que fala em incapacidade 

insuscetível de reabilitação, para posteriormente afirmar enquanto permanecer em tal 

condição. Ocorre que o artigo 47 da Lei 8.213/91 nos fala sobre os casos de restabelecimento 

da condição laboral do trabalhador aposentado por invalidez, senão vejamos: 

 

Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por 

invalidez, será observado o seguinte procedimento: 

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início 

da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem 

interrupção, o benefício cessará: 

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que 

desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, 

valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela 

Previdência Social; ou 

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez, para os demais segurados; 

II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda 

quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual 

habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à 

atividade: 

a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for 

verificada a recuperação da capacidade; 

b) com redução de 50% (cinquenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses; 

c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 

(seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente. 

 

Neste sentido, a própria legislação já demonstra possibilidade de retorno do 

trabalhador considerado incapaz para o trabalho, dando legitimidade ao conceito apresentado 

pelo doutrinador, vez que com os avanços da medicina, nada impede que sejam inovadas 

técnicas de reabilitação profissionais que possibilitem a melhora do trabalhador, não se 

fazendo mais necessária a subsistência através do benefício previdenciário. 

Diante do observado, Sergio Pinto Martins
159

 assevera que a aposentadoria por 

invalidez, sob o prisma previdenciário, constitui “benefício temporário”. 

Ainda em referência sobre Lei 8.213/91, seu artigo 42 buscou ajustar os requisitos 

básicos para concessão da aposentadoria por invalidez, vejamos: 
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 ALLY. Raimundo Cerqueira. Normas previdenciárias no direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: IOB, 1989. 

p. 120. 
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MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 345. 
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Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio 

doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. 

 

Deste feito, resta plausível postular que os elementos da aposentadoria por invalidez 

seriam a incapacidade absoluta do trabalhador de prestar qualquer tipo de labor que lhe dê 

subsistência, a impossibilidade, mesmo que momentânea, de reabilitação e a possibilidade de 

cessação do benefício, em caso de posterior restabelecimento da capacidade laboral do 

segurado. 

Ponto importante fora observado pelo doutrinador Wladimir Novaes Martinez
160

, o 

qual faz importante ligação da aposentadoria por invalidez com o auxílio doença, pois: 

[...] para a invalidez, prevê a legislação ordinária a aposentadoria por invalidez. 

Benefício-irmão do auxílio doença (na prática, tem-no como pressuposto), deste 

diferencia-se pelo evento determinante – invalidez, em vez de incapacidade 

temporária – e pelo limite do coeficiente do salário-de-benefício, de 100%, e certa 

definitividade.  

 

Ainda pondera que “tanto quanto o auxílio-doença, não permite a volta ao trabalho. A 

condição para a concessão é exatamente a incapacidade para o exercício de atividade, 

podendo ser concedido em bases distintas, na hipótese de acidente de trabalho”. Tal relação 

demonstra-se aparente uma vez que nos dois benefícios a incapacidade plena para o trabalho é 

necessária, diferenciando-se em relação a gravidade ou interferência da enfermidade, que para 

concessão da aposentadoria por invalidez apresenta-se como mais duradoura sem previsão de 

restabelecimento da higidez física. 

Observa-se que a enfermidade e seu grau de incapacidade, como corolário e lógico, 

tem relação direta com o benefício previdenciário, uma vez que esta enfermidade foi causada 

por acidente de trabalho ou doença laboral, ocasionadas pela poluição do meio ambiente de 

trabalho, esta apresenta-se como fato gerador de gastos previdenciários que poderiam ser 

evitados por atos de prevenção do empregador.  

Nos moldes do artigo 44 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez ocasionada 

por acidente de trabalho corresponderá a renda mensal correspondente a 100% (cem por 
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 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à lei básica da previdência social. 8. ed. São Paulo: LTr, 

2009, Tomo II. p. 19. 
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cento) do salário-de-benefício, certo que, quando o acidentado do trabalho já estiver em gozo 

de auxílio doença, o benefício será igual ao do auxílio-doença se este, por força de 

reajustamento, for superior ao previsto.
161

 

Não obstante o reflexo financeiro negativo perante as contas da previdência, 

ocasionadas pelos gastos e pela cessação da capacidade contributiva do segurado, fato mais 

gravoso é a mácula ocasionada na vida do trabalhador, o qual, acometido pelo acidente de 

trabalho, vê sua capacidade laborativa e forma de sustento próprio se esvaindo por lesão ou 

doença ocasionada pela prestação de seus serviços.  

Daí se mostra a finalidade e a importância da aposentadoria por invalidez, sendo 

“benefício substituidor dos salários, de pagamento continuado, provisório ou definitivo, pouco 

reeditável, devido a segurado incapaz para o seu trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade garantidora da subsistência”.
162

 

É fato que por muitas vezes o acidente de trabalho não leva somente a uma lesão 

incapacitante, mas sim o sinistro pode levar ao óbito do trabalhador, deixando sua família em 

situação de risco social, ante a diminuição ou perda da capacidade financeira de subsistência, 

levando a Justiça Acidentária ao pagamento do pensão por morte à família do segurado.  

2.4.4 Pensão por morte decorrente de acidente do trabalho  

Conforme dados informados pela Previdência Social no plano de Estratégia Nacional 

para Redução dos Acidentes do Trabalho 2015- 2016 do Mistério do Trabalho e Emprego,163 

somente no ano de 2013, 2.797 (dois mil setecentos e noventa e sete) trabalhadores perderam 

a vida em virtude da prestação de labor, vejamos os dados: 

 

 

 

                                                
161 

Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda 

mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, 

especialmente no art. 33 desta Lei. § 2º Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, 

o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for 

superior ao previsto neste artigo. 
162 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. 3. ed. São Paulo: LTr, 2010. p. 847. 
163 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Estratégia Nacional para Redução dos Acidentes do 

Trabalho 2015- 2016. Disponível em: 

<file:///C:/Users/orientadornpj/Downloads/Estrat%C3%A9gia%20Nacional%20de%20Redu%C3%A7%C3

%A3o%20dos%20Acidentes%20do%20Trabalho%202015-2016%20(1).pdf>. Acesso em: 21 set. 2017. 

file:///C:/Users/orientadornpj/Downloads/EstratÃ©gia%20Nacional%20de%20ReduÃ§Ã£o%20dos%20Acidentes%20do%20Trabalho%202015-2016%20(1).pdf
file:///C:/Users/orientadornpj/Downloads/EstratÃ©gia%20Nacional%20de%20ReduÃ§Ã£o%20dos%20Acidentes%20do%20Trabalho%202015-2016%20(1).pdf
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TABELA 2: ÓBTOS POR ACIDENTES DO TRABALHO, 1997 A 2013. 

 

Muitos destes trabalhadores que tiveram suas vidas ceifadas pelos perigos da prestação 

de serviço, eram os únicos provedores financeiros do âmbito familiar, restando desamparadas 

milhares de famílias as quais necessitam da seguridade social como forma de permanência de 

sua subsistência digna. Nos estudos elaborados pelo doutrinador Gustavo Filipe Barbosa 

Garcia
164

, “o acidente do trabalho, ou mesmo a doença ocupacional, podem ter consequência 

fatal ao empregado, acarretando o óbito, surgindo o direitos dos dependentes à pensão por 

morte”. 

A morte, nas palavras do doutrinador Jorge Paulete Vanrell,165 define-se juridicamente 

como “é o termo legal da existência civil da pessoa” e pensando na subsistência dos 

dependentes das vítimas laborais, a Previdência Social possibilitou através dos artigos 105 a 

115 do Decreto 3.048/99 e pelos artigos 74 a 79 da Lei nº 8213/91, a Pensão por Morte 

Decorrente de Acidente do Trabalho,166 benefício este direcionado aos dependentes do 

segurado, visando à manutenção da família, no caso da morte do responsável pelo seu 

sustento. 

                                                
164

 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Acidentes do Trabalho: doenças ocupacionais e nexo técnico 

epidemiológico, 3. ed. São Paulo: GEN Método, 2010. p. 62. 
165

 VANRELL, Jorge Paulete. Tanatologia. Disponível em: <http://www.pericias-

forenses.com.br/concmorte.htm>. Acesso em: 28 set. 2017. 
166

 Lei 8.213/91 - Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer. 
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Neste sentido, Sergio Pinto Martins
167

 aduz que a “pensão por morte é o benefício 

previdenciário pago aos dependentes em decorrência do falecimento do segurado”, afastando, 

pelo período definido na norma, o risco social a qual a família que vivia sob sustendo do 

segurado falecido, estaria exposta ante a falta de qualquer recurso de subsistência básica.  

Para a legislação, dependente econômicos, os quais estariam aptos a receber pensão 

por morte previdenciária de segurado falecido com nexo causal advindo da prestação laboral, 

seriam aqueles delimitados no artigo 16 da Lei 8.2313/91
168

, quais sejam: pais, irmãos, 

cônjuges, enteados, companheiros ou filhos.  

Nota-se que a exigência da dependência econômica elevada no artigo 62 da Lei 

8.213/91, é presumida nos casos de cônjuge, companheiro e filhos, devendo, nos demais 

                                                
167

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 368. 
168 

Lei 8.213/91 - Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes 

do segurado: 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 

ou inválido; 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

II - os pais; 

III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação 

dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

III - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 

2015) (Vigência) 

IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60(sessenta) anos ou inválida. 

(Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das 

classes seguintes. 

§ 2º Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor 

que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua 

condições suficientes para o próprio sustento e educação. 

§ 2º . O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que 

comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 

9.528, de 1997) 

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o 

segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. 

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser 

comprovada. 
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casos, ser comprovada através de procedimento próprio chamado justificação administrativa 

ou judicial, nos moldes dos artigos 142 e 143 do Decreto 3.048/99.
169

  

O artigo 75 da Lei 8213/91 determina que “o valor mensal da pensão por morte será de 

cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito 

se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento”, restando assegurado o 

sustendo familiar como se o próprio segurado ainda estivesse provendo com seu labor as 

necessidades financeiras destes. 

A pensão por morte cessará nos casos previstos no artigo 77 § 2° da Lei 8.213/91, qual 

seja: 

 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre 

todos em parte iguais.  

[...] 

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:  

I - pela morte do pensionista;   

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao 

completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave;    

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;    

IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência 

grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento;  

V - para cônjuge ou companheiro:   

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da 

deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas 

“b” e “c”;   

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 

(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido 

iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;    

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do 

beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 

(dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do 

casamento ou da união estável:     

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade 

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;            

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;         

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;          

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de 

idade;            

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 

 

                                                
169 

Decreto 3.048/99 - Art. 142. A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou 

insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários, perante 

a previdência social. 

(...) 

Art. 143. A justificação administrativa ou judicial, no caso de prova exigida pelo art. 62, dependência 

econômica, identidade e de relação de parentesco, somente produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. 
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Neste sentido, a Seguridade Social presume que nos casos mencionados pelo 

dispositivo acima, o risco social já se exauriu, afastando os dependentes do segurado falecido 

do recebimento da pensão por morte acidentaria, ante a presunção de não mais persistência de 

hipossuficiência financeira acometida pela perda do provedor financeiro no âmbito familiar. 

2.4.5 Habilitação e reabilitação profissional custeada pela justiça social  

Nossa Lei Maior ao abordar os objetivos
170

 precípuos da Assistência Social, em seu 

artigo 203, apresenta preocupação no tocante a habilitação e reabilitação do segurado que 

detenha alguma deficiência física advinda do acidente de trabalho ou de fator alheio ao labor, 

assim dispondo:  

 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: [...] 

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária; [...] 

 

Neste sentido, Alexandre de Moraes
171

 consagra que “a assistência social, nos termos 

constitucionais, será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, 

pois não apresenta natureza de seguro social”. 

Nos moldes do artigo 89 da Lei 8.213/91
172

, é de atribuição do INSS promover a 

habilitação e reabilitação de segurado para que, caso seja possível, este venha a voltar a 

recuperar plenamente ou parcialmente sua capacidade laborativa.  

Tal reabilitação consiste em fornecimento e manutenção social de aparelhos e prótese 

os quais servem de auxílio para locomoção, quando a perda ou redução da capacidade 

funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e 

                                                
170

 Os objetivos advindos da promulgação de nossa Carta Magna criam ou reformulam novos conceitos e 

paradigmas de assistência social em nosso país. Observa-se que a assistência social agora ocupa patamar 

como acesso e garantia à cidadania, ante seu preceito de fomentar a observância dos anseios básicos de toda 

população, independentemente de classe social, religação, grau de instrução, dentre outros conceitos 

segregadores. A erradicação universal do risco social, que se materializa na pobreza e pela exclusão social, 

toma forma através do pagamento de benefícios subsistências para todos os e segmentos populacionais 

vulnerabilizados. 
171

 MORAES, Alexandre de Moraes. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 8. ed. 

São Paulo: Atlas S.A., 2011. p. 203. 
172

 Lei 8.213/91 - Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao 

beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os 

meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de 

trabalho e do contexto em que vive. 
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reabilitação social e profissional. Neste sentido, o parágrafo único do artigo 89 da lei em 

comento, não restringe limite para os insumos necessários para habilitação ou reabilitação, 

certo ser obrigatória ao segurado, sendo, na medida da possibilidade da previdência, estendida 

também aos seus dependentes que necessitarem. 

Nas palavras de Sandro Nahmias Melo
173 “

a reabilitação pode ser entendida por um 

processo global e dinâmico direcionado para a recuperação física e psíquica da pessoa 

portadora de deficiência, tendo em vista a sua reintegração social. Sua razão decorre de um 

conceito amplo de saúde, que incorpora o bem-estar físico, social e psíquico que todas as 

pessoas têm direito”.  

Wladimir Novaes Martinez
174

 complementa o entendimento definindo que ser a 

“reabilitação um direito subjetivo da pessoa humana à aquisição ou recuperação da condição 

de apto para o trabalho, como uma prestação previdenciária constituída de atenções médicas, 

serviços de tratamento, fornecimento de próteses, pequenos desembolsos em dinheiro, 

treinamento e outras modalidades de cuidados sanitários”. 

A legislação ainda impõe à Seguridade Social o dever do transporte do acidentado ao 

seu trabalho, auxílio para realização de tratamento e exames que tenham como objetivo a 

reabilitação e habilitação do segurado. 

Encerrando-se o processo de reabilitação profissional, a Seguridade Social fará 

emissão de certificado individual, constando o resultado do processo e indicando quais 

atribuições são compatíveis com eventual limitação do segurado, não sendo defeso a ele 

candidatar-se para função diversa da indicada, desde que tenha segurança para o exercício. 

Fabio Zambite
175

 comenta em seus estudos que atividade laboral exercida pelo 

indivíduo o qual fora submetido ao processo de (re)educação e de (re)adaptação deve ser 

condizente com a atividade anteriormente exercida: 

 

O segurado ao incapacitar-se para o trabalho, será obrigatoriamente, reabilitado para 

outro tipo de atividade profissional, sendo que a sua nova atuação laboral deverá 

guardar compatibilidade de complexidade e formação com a anteriormente por ele 

exercida. 

 

                                                
173

 MELO, Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da pessoa portadora de deficiência', ação afirmativa. São 

Paulo: LTr, 2004. p. 150. 
174

 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. 6. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 936. 
175

 IBRAHIM, Fábio Zambite. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. p. 677. 
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Ainda resguardando o objetivo de reingresso do segurado acidentário no mercado de 

trabalho, a Lei 8.213/91 em seu artigo 93
176

, impõe que as empresas tenham uma porcentagem 

de empregados beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de necessidades especiais em 

seus quadros de funcionários, variando de acordo com a quantidade de empregados 

registrados nas folhas de pagamentos da empresa, possibilitando forma de subsistência digna 

financeira ao trabalhador. 

Adentrando quanto a definição ou diferenciação de habilitação e reabilitação 

profissional, os doutrinadores divergem quanto tais institutos. 

De acordo com os autores Castro e Lazzari
177

 “habilitação não se confunde com 

reabilitação. A primeira é preparação do inapto para exercer atividades, em decorrência de 

incapacidade física adquirida ou deficiência hereditária. A segunda pressupõe a pessoa ter tido 

a aptidão e tê-la perdido por motivo de enfermidade ou acidente. Tecnicamente o deficiente 

não é reabilitado e, sim, habilitado”. 

João Ernesto Viana
178 

aponta a necessidade de diferenciarmos os institutos como 

autônomos entre si, vez que “a habilitação profissional tem por finalidade habilitar o 

beneficiário, ou seja, dar capacidade profissional a quem não a possuía. A reabilitação 

profissional, por outro lado, tem por objetivo reabilitar o beneficiário, quer dizer, devolver a 

capacidade profissional a quem já a tinha, mas perdeu-a”. 

Simplificando a problemática quanto a diferenciação da reabilitação e habilitação, 

Hélio Gustavo Alves
179 

posiciona-se pela diferenciação inócua dos institutos, haja vista que 

ambos objetivam qualificação ou habilitação profissional do segurado para absorção no 

mercado de trabalho: 

 

                                                
176 

Lei 8.213/91 – “Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% 

(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras 

de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I - até 200 empregados...........................................................................................2%; 

II - de 201 a 500......................................................................................................3%; 

III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%; 

IV - de 1.001 em diante. .........................................................................................5%.”  
177

 CASTRO, C. A. P; LAZZARI. J. B. Manual De Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de Janeiro: 2015. p. 

880. 
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 VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de Direito Previdenciário. 5. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2012. p. 

571. 
179

 ALVES, Hélio Gustavo. Habilitação e Reabilitação Profissional: Obrigação do Empregador ou da 

Previdência Social. São Paulo: 2015. p. 129. 
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Ambas têm por meta a educação ou a reeducação e a adaptação ou a readaptação, 

conforme o caso, se o indivíduo for incapaz ou deficiente, para poder participar do 

mercado de trabalho e de vida social. O fato de as duas hipóteses compreenderem 

também o viver na sociedade amplia demasiadamente o alcance dos serviços sociais 

da Previdência Social, tornando-os difusos. 

Ora, se ambos estão inaptos ao trabalho, tendo em vista que o programa é aplicado à 

pessoa (habilitada ou reabilitada) a fim de buscar a devida qualificação profissional 

e assim recolocar ou recolocar-se no mercado de trabalho, academicamente não 

observo necessidade em dar eco à diferenciação entre habilitação ou reabilitação. 

 

Não obstante a discussão doutrinária, fato que tanto a reabilitação quanto a habilitação 

detêm previsão Constitucional, haja vista que em seu artigo 6° inclui-se como direito social o 

elevado do trabalho, ainda, no artigo 193 nossa Carta Magna impõe sobre a ordem social é o 

primado do trabalho, elevando a Justiça Social e dignidade do trabalhador, tornando diretriz 

do Estado, a recondução do segurado acidentado ao mercado de trabalho. 

A habilitação deve ser fomentada pela Seguridade Social mesmo que o segurado esteja 

usufruindo auxílio doença acidentário, por lesão que o impossibilite de recuperação para 

atividade habitualmente exercida anteriormente. Neste casos, a luz do artigo 62 da Lei 

8.213/91
180

, o segurado irá ser reabilitado profissionalmente para exercer atividade distinta a 

que exercia anteriormente, a qual seja compatível com sua lesão, lhe gerando nova forma de 

subsistência financeira. 

A proteção individual do segurado se fundamenta no risco social ocasionado pela 

incapacidade laboral acidentária. Sobre o tema o doutrinador Prado Filho, tece comentários 

sobre a relevância da reabilitação profissional: 

  

O ordenamento jurídico visa a proteção do indivíduo contra incapacidade laboral de 

qualquer natureza. A proteção laboral do indivíduo é tratada de uma forma especial, 

diferente do que se trata os problemas de saúde de outras pessoas. Ou seja, tais bens 

jurídicos são necessários para que se exerça a verdadeira cidadania. 

O tratamento jurídico especial dado ao trabalhador decorre das condições de risco 

em que se encontram determinadas atividades e pelo fato de o trabalho ser a grande 

mola propulsora do desenvolvimento, manutenção e bem estar coletivo. 

Por isso tal tema está previsto na legislação previdenciária e na Constituição Federal. 

Inclusive, podemos perceber nas entrelinhas da Constituição, a importância da 

reabilitação do indivíduo na atividade laboral. É de se observar p. ex. o art. 170 da 

CF, o qual prevê que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho 

humano, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, tendo em seu inciso VIII como objetivo, a busca do pleno emprego. 

                                                
180

 BRASIL. Lei 8.213/1991 - Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra 

atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. 
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De tal entendimento depreende-se que a reabilitação do indivíduo visa retirar a 

pessoa da inatividade, e da oneração dos cofres públicos, pela produção e 

contribuição com trabalho e investimento na previdência social. 

 

A atuação previdenciária quanto a reabilitação ou habilitação do segurado será 

orquestrada por equipe multidisciplinar da previdência, os quais prescreverão o processo de 

reabilitação, devendo o segurado se submeter periodicamente a exames e perícias dos médicos 

do INSS, sob pena de suspensão do benefício que porventura esteja recebendo.
181

 

Portanto resta patente a função social da reabilitação ou habilitação realizada pela 

Previdência Social, ocasionando não só o restabelecimento do sustento e dignidade do 

trabalhador segurado, mas também deixando o trabalhador de ser um custo social para a 

seguridade, para converter-se novamente a contribuinte à saúde econômica desta. 

2.4.6 A aposentadoria especial gerada pela degradação ambiental laboral . 

A legislação previdenciária garante a aposentadoria especial para trabalhadores que 

trabalhem expostos a agentes prejudiciais à saúde do laborista, de forma contínua e 

ininterrupta, em níveis de exposição acima dos limites determinados na legislação pátria. 

Observa-se que o artigo 57 da Lei 8.213/91 determina que estes segurados tenham 

acesso a aposentadoria precoce, com período de contribuição muito curto, passiveis de 

desequilibrar a solidariedade de gerações a qual a Seguridade Social necessita, senão vejamos:  

 

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida 

nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 

(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 

1995).
182

 

 

A possibilidade da aposentadoria especial está expressamente positiva em nosso 

Normativo Maior no parágrafo § 1º do artigo 201, o qual aduz que “somente poderão ser 

adotados requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadorias em razão de 

atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 

física”. 

                                                
181

 BRASIL. Lei 8.213/1991 - Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o 

pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a 

cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. 
182

 BRASIL. LEI 8.213/91. ART. 57. 
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O período de carência solicitado para viabilizar tal concessão e de meras 180 (cento e 

oitenta) contribuições para o trabalhador inscrito na Previdência Social até 24 de julho de 

1991, em referência ao segurado urbano. Já para o Trabalhador Rural, este deve observar a 

tabela de previsão do artigo 142 da Lei 8.213/91, levando-se em conta o ano em que o 

segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. 

Nas palavras do doutrinador Marcelo Bórsio
183

, a aposentadoria especial “trata-se de 

benefício previdenciário concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições 

prejudiciais à sua saúde ou integridade física. Essa aposentadoria visa compensar o 

trabalhador pelo período em que esteve exposto a agentes prejudiciais à saúde.” 

Assim, a aposentadoria especial objetiva compensar o empregador que laborou em 

condições não ideais para sua saúde, expondo-o por período de tempo inferior ao notadamente 

solicitado aos demais trabalhadores. 

Sobre as peculiares da compensação propiciada pela aposentadoria especial e o meio 

ambiente de trabalho, o autor Marcelo Bórsio
184

 disserta da seguinte forma:  

“Em resumo, o tempo mínimo de exercício da atividade nestas condições foi estipulado em 

15 (quinze) anos, 20 (vinte) anos ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos da Lei nº 3.807/60, 

art. 31. Mantidos pela Lei nº 8.213/91, em seus artigos 57 e 58. 

No mais, as condições do meio ambiente de trabalho têm sido levadas em consideração no 

ato da concessão do benefício. Diante disso, com a evolução da legislação, as empresas 

foram forçadas a readequar o seu ambiente de trabalho para garantir condições mínimas à 

saúde e integridade física dos trabalhadores. Nem todas, aliás, grande maioria assim não 

procede.  

O segurado deverá laborar durante toda a jornada de trabalho, de forma não ocasional nem 

intermitente, em locais considerados nocivos à sua saúde ou à sua integridade física ou 

mental, pelos prazos de tempo mencionados. Trata-se de benefício de natureza 

extraordinária com desempenho de atividade com riscos superiores aos normais.” 

Não desmerecendo o objetivo de proteção à saúde do trabalhador, porém, a 

aposentadoria especial ocasionada por agentes poluidores ao meio ambiente laboral propicia 

grandes prejuízos econômicos ao equilíbrio financeiro das contas da seguridade social, em 

relação ao curto período de arrecadação do segurado e o possível dispêndio financeiro 

necessário para o pagamento do benefício. 
                                                
183 BORSIO, Marcelo Fernando. Aposentadoria especial e o meio ambiente do trabalho: harmonização 

progressiva de atuação nas consequências e nas causas in: Seguridade Social e Meio Ambiente do Trabalho: 

Direitos Humanos nas Relações Sociais. Volume I, Tomo I, Editora RTM: Belo Horizonte, 2017, p. 176 e 

seguintes. 
184 BORSIO, Marcelo Fernando. Aposentadoria especial e o meio ambiente do trabalho: 

harmonização progressiva de atuação nas consequências e nas causas in: Seguridade 

Social e Meio Ambiente do Trabalho: Direitos Humanos nas Relações Sociais. Volume I, 

Tomo I, Editora RTM: Belo Horizonte, 2017, p. 176 e seguintes. 
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Fato que o SAT e o FAP deveriam deter o papel de equilibrar este dispêndio financeiro 

acometido à Seguridade Social, ou, até mesmo, tornar o valor de sua contribuição mais 

oneroso que as medidas tomadas pelo empregador para eliminar o agente insalubre ou 

perigoso no meio ambiente laboral, depreendendo-se mais vantajoso erradicar a poluição do 

que o pagamento da alíquota contributiva devida. 
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CAPÍTULO 3 - RESPONSABILIDADE ACIDENTARIA LABORAL  

3.1  CONSTRUÇÃO DE CONCEITO DE RESPONSABILIDADE 

ACIDENTÁRIA NA SEARA TRABALHISTA  

A responsabilidade acidentária laboral funda-se na obrigação civil do empregador, ou 

aquele a ele equiparado, de reparar ou indenizar o trabalhador que por omissão ou ação 

patronal, ocasione lesão permanente ou temporária durante a fruição da relação trabalhista 

existente entre as partes.  

Nas palavras do doutrinador Rui Stoco
185

: 

 

A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da palavra, que 

vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que 

existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. Essa imposição 

estabelecida pelo meio social regrado, através dos integrantes da sociedade humana, 

de impor a todos o dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de 

justiça existente no grupo social estratificado. Revela-se, pois, como algo 

inarredável da natureza humana. 

 

O bem a ser tutelado na relação empregatícia, fundamento do estudo em baila, 

amolda-se a um dos princípios de maior importância em nosso ordenamento jurídico, qual 

seja, a dignidade da pessoa humana, ante o direito do trabalhador em ver mantida sua 

integridade física durante o exercício de seu labor ante a exposição a um meio ambiente digno 

e seguro. Ainda, de forma mais gravosa, não podemos deixar de ressaltar o direito 

constitucional à vida, ante a ocorrência de acidentes de trabalhos fatais, conforme tratado nos 

capítulos anteriores.  

Pressupõem-se que o trabalhador, quando no início da relação trabalhista, padeça em 

estado de incolumidade física, ocorrendo o sinistro laboral que o vitime durante a fruição da 

prestação de seus serviços, que macula diretamente sua saúde física ou psicológica. 

Carlos Alberto Bittar
186

 aponta sua opinião sobre a responsabilidade sobre os danos 

causados por terceiros: 

 

O lesionamento a elementos integrantes da esfera jurídica alheia acarreta ao agente a 

necessidade de reparação dos danos provocados. É a responsabilidade civil, ou 

obrigação de indenizar, que compele o causador a arcar com as consequências 

                                                
185

 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 114. 
186

 BITTAR, Carlos Alberto. Curso de direito civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 561. 
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advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, 

decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado. 

 

O objetivo da responsabilização civil é restabelecer o status quo do bem atingido 

acidentariamente. Porém, em alguns casos demonstra-se impossível o reparo integral, 

devendo o empregador indenizar correspondentemente a lesão sofrida pelo empregado. Daí 

molda-se a importância de tal instituto para o presente estudo, certo demonstrar nexo causal 

da lesão do empregado ocasionado pelo acidente de trabalho, diretamente ligado com atos 

omissivos ou comissivos do empregador em garantir um meio ambiente de trabalho hígido ao 

seu trabalhador. 

Nas palavras de Caio Mario Pereira187
, a “responsabilidade civil representa a efetivação 

da reparabilidade abstrata do dano em relação àquele que sofre o prejuízo”. Tal definição pode 

se amoldar facilmente na relação empregatícia, ante a ocorrência do sinistro em detrimento da 

prestação subordinada de serviços, desde que haja a presunção ou a inobservância específica 

de dever legal por parte do empregador. 

Percebe-se que o Código Civil trata o tema em seu artigo 186, definindo o 

entendimento de responsabilidade subjetiva, definindo 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”. 

Já o artigo 927 do código, aponta sobre a responsabilidade subjetiva de reparar o dano, 

por aquele que tenha praticado ato ilícito, no seguinte teor: “aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

De grande relevância para o estudo da responsabilidade trabalhista, é o apontamento 

do parágrafo único do artigo 927, o qual aduz: 

 

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. 

 

                                                
187

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil. 9. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 11. 
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Neste giro a inobservância de dever legal do empregador, acaba por ocasionar mácula 

ao direito do empregado, certo que reside a responsabilidade civil no abuso cometido. 

Justamente sobre o tema, o doutrinador Orlando Gomes
188

 aprimora seus comentários: 

 

Apesar da dificuldade de sua caracterização e das vacilações a propósito de sua 

configuração como instituto, a verdade é que o exercício anormal de um direito pode 

criar para o prejudicado uma pretensão contra quem praticou o ato abusivo, ficando 

este obrigado a indenizar o dano causado ou a abster-se da prática do ato abusivo. 

 

Posto o demonstrado, não pairam dúvidas que diante do instituto da responsabilidade 

civil, reside ao empregador a obrigação de observância as imposições legais de manutenção 

do meio ambiente de trabalho, com o objetivo precípuo de não macular a higidez física do 

empregado, respeitando o bom senso balizado no direito natural.  

A falta do empregador na manutenção do meio ambiente de trabalho, apresenta-se 

como desrespeito ao direito do empregado, passível de gerar danos ou prejuízo, ante a 

ocorrência de infama ao direito universal de incolumidade física ou moral. Fato é que nossa 

Constituição em seu artigo 7º, inciso XXVIII, apontou o seguro acidente de trabalho como 

garantia dos trabalhadores a recebimento de benefício previdenciário em caso de 

acometimento de lesões físicas em virtude do acidente de trabalho, a ser custeado 

exclusivamente pelo empregador. 

Salienta-se que o artigo 121 da Lei 8.213/91 determinou que: “o pagamento, pela 

Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil 

da empresa ou de outrem”.  

Padece, nestes termos, que a transferência da responsabilidade à Justiça Social através 

do pagamento das alíquotas do Seguro Acidente de Trabalho, não tira do empregador sua 

obrigação em tornar o meio ambiente de trabalho seguro ao seu empregado, sendo este 

responsável civilmente por danos causados pela poluição do meio ambiente laboral. 

Observa-se ainda que a responsabilidade independe de culpa, dolo, imprudência, 

negligência ou imperícia, certo que em caso de comprovação do nexo do acidente acometido 

pelo empregado, em virtude de suas funções profissionais, merece ser aplicada a teoria da 

responsabilidade objetiva do empregador, seja em casos de acidentes de trabalho ou doenças 

laborais.  
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 GOMES, Orlando. Obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 39. 
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No campo da responsabilidade acidentária laboral, não se faz diferenciação entre 

acidente de trabalho ou doença de trabalho, haja vista que o dano causado ao empregado, 

subordinado na relação empregatícia, é o bem a ser reparado pelo causador. A legislação 

previdenciária e trabalhista, cada qual com suas peculiaridades próprias, acabam por delimitar 

a responsabilidade do empregador pelos males sofridos pelo empregado por ato de omissão ou 

com participação direta do empregador.  

3.2  PADRONIZAÇÃO DE INDICADORES DE EFICIÊNCIA DA POLÍTICA 

VOLTADA PARA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DOS 

TRABALHADORES  

Os indicadores de eficiência da política da empresa, quanto a manutenção do meio 

ambiente de trabalho seguro ao empregado, estão estabelecidos objetivamente na Norma 

Brasileira Regulamentadora – NBR de número 14280 de 1999, criada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

O NBR 14280, delimita fórmula metodológica capaz de demonstrar matematicamente 

os indicadores de constância e gravidade dos acidentes acometidos no âmbito empresarial, 

bem como, delimitar conceitos que demonstrem o nexo causal do afastamento e a função 

exercida. 

A norma em baila observa a relevância de conceitos e definições para um considerável 

aumento na prevenção acidentária laboral, observando de forma linear a análise acidentária, 

as causas deste acidente, as consequências, padronizando o nexo nestes três fatores. Assim a 

mera formalização de registros, resta superada pela plena informação causal do acidente de 

trabalho nas bases do empregador. 

Segundo a própria ABNT, os objetivos e aplicações da Norma observam a seguinte 

sistemática, vejamos
189

: 

 

1.1 Esta Norma fixa critérios para o registro, comunicação, estatística, investigação e 

análise de acidentes do trabalho, suas causas e consequências, aplicando-se a 

quaisquer atividades laborativas.  

1.2 Esta Norma aplica-se a qualquer empresa, entidade ou estabelecimento 

interessado no estudo do acidente do trabalho, suas causas e consequências. 
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Cumpre ressaltar que os indicadores de frequência e gravidade, estabelecidos com a 

aplicação da fórmula em comento, materializam se o meio local de trabalho pode ser 

considerado seguro ou não ao empregado, determinando o grau de poluição do meio ambiente 

laboral. 

A taxa de frequência é equacionada pela seguinte fórmula: 

 
  

TF = Taxa de frequência; 

NAC = Número de acidentes; 

1.000.000 = média de horas trabalhadas (média definida pela própria ABNT) 

HHT = Homens Horas Trabalhadas ou horas de exposição ao risco; 

Assim denota a finalidade da padronização ofertada de forma inédita, capas de 

identificar e registra a sistemática de ocorrências que levam até o acidente de trabalho, com 

intuito de combatê-los, tornando o meio ambiente laboral mais seguro e digna a mão de obra 

trabalhadora em geral. 

É importante salientar que tal inovação capaz de materializar dados acidentários de 

forma fidedigna com bases sólidas, não é obrigatória, certo que muitos empregadores e até 

mesmo membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
190

, deixam de 

usufruir de tais dados por falta de conhecimento técnico ou por falta de incentivo do Estado.  

Padece a implementação de novos modelos de gestão que utilizando as informações 

possibilitadas pela implementação da padronização de indicadores ambientais trabalhistas, 

verifiquem se somente a observância das normas nacionais de segurança fornecidas pelo 

                                                
190

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, é comissão formada no âmbito da empresa, 

constituída por representantes dos empregados eleitos por estes, e representantes dos empregadores 

designados pelo próprio empregador, com o objetivo precípuo de promover a segurança e a higidez do 

ambiente de trabalho. Detém previsão legal na Norma Regulamentadora número 5, aprovada pela Portaria 

3.214 de 8 de junho de 1978, com atualização da Portaria SIT 247 de 12 de julho de 2011 do Ministério do 

Trabalho e Emprego – TEM. De acordo com o quadro I da NR 5, empresas com mais de 20 funcionários, 

obrigatoriamente devem compor a aludida Comissão. 
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Estado estão cumprindo seu papel precípuo, instituindo a cultura de prevenção de acidentes de 

trabalho e garantindo um meio ambiente fomentador da integridade física do trabalhador. 

Neste prisma, pondera-se sobre a oportunidade de reanálise de implementação de 

relevantes alterações nos modelos de implementação e manutenção de segurança no meio 

Ambiente do trabalho, com base nos conceitos universais e basilares de desenvolvimento 

sustentável
191

 e responsabilidade social do empregador.
192

 

Fato incontroverso que a materialização de indicadores através da utilização do 

método abrangido na NBR 14.280/99, a qual demonstra a eficiência ou não da política voltada 

para preservação da saúde e segurança dos trabalhadores, acabam por gerar dados passíveis a 

demonstrar de forma inconteste a inércia ou omissão do empregador quando da poluição do 

meio ambiente de trabalho de sua empresa, facilitando a prova, seja em juízo ou para a 

própria Justiça Social, a responsabilidade patronal em contribuição ou culpa ao acometimento 

do acidente de trabalho. 

3.3  A TEORIA DO RISCO LABORAL OBJETIVO E A 

RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA.  

O Doutrinador Giuseppe Ludovico classifica os custos com a segurança e manutenção 

do meio ambiente de trabalho sadio como custos visíveis, ocultos e incalculáveis. Quanto a 

classificação, o doutrinador Italiano diferencia cada um da seguinte forma: 

 

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 ocultossão,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. 

                                                
191

 O termo “desenvolvimento sustentável” incorpora conceitos políticos, econômicos, ambientais e sociais para 

justificar a importância de uma relação harmoniosa da sociedade com o meio em que vivemos. Esse termo foi 

definido e difundido no relatório elaborado pela World Commission on Environment and Development 

(1987), denominado “Our Commom Future” – também conhecido como “Relatório Brundtland” – para 

designar ações que permitam satisfazer às necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de 

atender às gerações futuras 
192

 Responsabilidade Social: “Responsabilidade Social é uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal 

maneira que a torne parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. A empresa socialmente 

responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, 

funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente) e 

conseguir incorporá-los no planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos e não 

apenas dos acionistas ou proprietários” (ETHOS, 2003). 
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Os custos incalculáveissão 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.
193

 

 

No processo de evolução normativa histórica laboral, impulsionado principalmente 

pela revolução industrial, viu-se a necessidade de aprimorar o conceito de responsabilidade 

civil inserida na relação trabalhista, verificando justamente tais custos acidentários, passando 

a não só levar em consideração o elemento culpa responsabilizadora, mas também o risco 

oferecido ao trabalhador pela atividade laboral empreendida e o custo de forma plena gerada 

pela lesão laboral. 

Conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho
194

: 

 

[...] o anseio de obrigar o agente causador do dano a repará-lo inspira-se no mais 

elementar sentimento de justiça. O dano causado pelo ato ilícito rompe o equilíbrio 

jurídico-econômico anteriormente existente entre o agente e a vítima. Há uma 

necessidade fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, o que se procura fazer 

recolocando o prejudicado no statu quo ante. Impera neste campo o princípio da 

restitutio in integrum, isto é, tanto quanto possível, repõe-se a vítima à situação 

anterior à lesão. 
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Nosso ordenamento jurídico tratou o tema acidente de trabalho pela primeira vez no 

Decreto Legislativo n.º 3.725, de 15 de janeiro de 1919
195

, posicionando-se pela teoria do 

risco.  

Para tanto, a culpa do empregador perde relevância ante ao risco submetido ao 

empregado, podendo o jurista definir tarifas indenizatórias previamente ao acometimento de 

qualquer ocorrência acidentária durante a prestação de serviços considerados perigosos. 

Com ênfase a responsabilidade do empregador, fica patente seu dever de observar a 

segurança laboral propiciada em seu estabelecimento profissional, nos moldes de nossa 

Constituição Federal em seu artigo 7°, inciso XXII, que determina ser direito do trabalhador a 

“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança”.  

Norteado pela norma Maior, a Lei 8.213/91 impõe ao empregador o dever de garantir 

medidas implementadoras de segurança do trabalho, vejamos:  

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 

11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte 

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

§1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais 

de proteção e segurança da saúde do trabalhador. 

§2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir 

as normas de segurança e higiene do trabalho. 

§3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da 

operação a executar e do produto a manipular. 
 

Ainda, o artigo 157 da Lei 8.213/91, reforça o postulado: 

 

Art. 157. Cabe às empresas: 

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; 

II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a 

tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 

 

Em observância a essa evolução normativa e notória obrigação do empregador em 

arcar com os custos da segurança do trabalho, nosso ordenamento jurídico buscou criar 

mecanismo que não esperasse a ocorrência de sinistro para posteriormente buscar 

ressarcimento civil ao empregado. Para tanto, o direito pátrio criou o Seguro Acidente de 
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Trabalho, o qual impele ao empregador que exerça atividade classificada como de risco ao 

empregado, ao pagamento de contribuição direcionada à Seguridade Social. Assim, em tese, a 

responsabilidade civil do empregador é repassada ao Estado na pessoa da seguridade social, o 

qual fixa previamente o montante da indenização pela injúria trabalhista, nas hipóteses e 

limites estipulados pelos artigos do Decreto 24.637 de 10 de julho de 1934, sendo, via de 

regra, abaixo daquela indenização que seria determinada pela Justiça Comum. 

A transação legal de exoneração de responsabilidade pelo acidente de trabalho era 

expressa no artigo 12 do decreto em baila, que afirmava que “a indenização estatuída pela 

presente lei exonera o empregador de pagar à vítima, pelo mesmo acidente, qualquer outra 

indenização de direito comum”. 

 Martinho Garcez Neto
196

 explicava à época que a solicitação de indenização perante a 

justiça comum poderia gerar bis in idem, sem suas palavras: 

 

Corrente doutrinária bem conhecida, e, sem dúvida alguma muito prestigiosa, que se 

encontra exposta por Araújo de Castro, Aguiar Dias, R. Amorim, A. Médici Filho, 

Savatier, sustenta que a vítima de acidente no trabalho não pode optar pela 

indenização de direito comum. 

 

Tal interpretação era inquietante para o trabalhador, pois nem sempre a indenização 

cobria sequer os custos necessários para o tratamento das enfermidades, certo que caso o 

trabalhador optasse pela indenização previdenciária, este estaria impedido de receber a 

indenização civil nos moldes legislativos. 

Diante da celeuma, adveio o Decreto-Lei n.º 7.036/44, que em seu artigo 31
197

, que 

possibilitou a cumulação de indenizações reparatórias, quando o acidente resultar em culpa do 

empregador. 

Posteriormente o Supremo Tribunal Federal versou sobre a matéria edificando a 

Súmula 229, a qual define que “A indenização acidentária não exclui a do direito comum, em 

caso de dolo ou culpa grave do empregador”. Tal posicionamento de nossa Corte Superior foi 

postulado no artigo art. 7.º, inciso XXVIII, pelo qual assegurou o direito dos trabalhadores ao 
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“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 equiparação de dolo e culpa chegou até a esfera infraconstitucional quando o artigo 

121, da Lei n. 8.213/91, vez previsão expressa que “o pagamento, pela Previdência Social, das 

prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de 

outrem”.  

Observando as normas pátrias mencionadas, bem como a Súmula de nossa Corte 

Maior, fica clara a evolução normativa ante a falta de relevância da culpa ou vontade do 

empregador no acometimento de acidente de trabalho, devendo ser responsabilizado 

civilmente à reparação indenizatória acidentária, complementar a prestação da justiça social. 

Essa mudança era necessária, pois ante ao princípio da proteção ao trabalhador a 

legislação não poderia dar tão grande vantagem ao empregador, em detrimento a diminuição 

de amparo ao laborista enfermo.  

O doutrinador Alvino Lima
198

 aponta sobre a necessidade de alteração das 

responsabilização subjetiva para objetiva: 

 

[...] dentro do critério da responsabilidade fundada na culpa não era possível resolver 

um sem-número de casos que a civilização moderna criava ou agravava; 

imprescindível se tornava, para a solução do problema da responsabilidade 

extracontratual, afastar-se do elemento moral, da pesquisa psicológica do íntimo do 

agente, ou da possibilidade de previsão ou de diligência, para colocar a questão sob 

um ângulo até então não encarado devidamente, isto é, sob o ponto de vista 

exclusivo da reparação, e não interior, subjetivo, como na imposição da pena. Os 

problemas da responsabilidade são tão-somente os da reparação de perdas. Os danos 

e a reparação não devem ser aferidos pela medida da culpabilidade, mas devem 

emergir do fato causador da lesão de um bem jurídico, a fim de se manterem 

incólumes os interesses em jogo, cujo desequilíbrio é manifesto, se ficarmos dentro 

dos estreitos limites de uma responsabilidade subjetiva. 

 

Assim a responsabilidade do empregador para o acometimento de acidente de trabalho 

torna-se objetiva, ou seja, independentemente de apreciação da conduta do agente, este 

responderá pela indenização compensatória, materializando o longínquo pensamento emanado 

por Saleilles e Josserand, ainda no século XIX, que já pontuava a teoria do risco do 

empreendimento em seu trabalho nominado “Les Accidents du Travail et la Responsabilité 

Civile”; de Josserand, Evolutions et Actualités”. 
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Com o passar dos anos o pensamento de responsabilização civil entre empregados e 

empregadores, tendo como fator condicionante a culpa, mostrou-se ultrapassado, em que pese 

ainda termos doutrinas minoritárias que o pregam. O fator relevante da responsabilidade civil 

trabalhista denota-se na desconstrução do equilíbrio econômico gerado pelo dano sofrido pelo 

trabalhador, que o coloca em situação de risco social, merecendo amparo previdenciário 

através de seus benefícios próprios. Tais benefícios visam a dignidade de subsistência mínima 

para o segurado e sua família, devendo o ressarcimento civil indenizatório observar  a 

restituição plena dos custos necessários para recuperação do trabalhador, os quais foram 

gerados em virtude da relação laboral.   

3.4  DANOS DO ACIDENTE DE TRABALHO À SEGURIDADE SOCIAL  

O capítulo segundo deste trabalho demonstrou que o acometimento de acidente laboral 

por parte do obreiro, acaba por fomentar o recebimento de diversos tipos específicos de 

benefícios que somente cessarão quando do restabelecimento integral da força de trabalho do 

empregado, afastando assim o risco social. Tal resguardo tem fulcro no artigo 194, parágrafo 

único da Constituição Federal, que prega o Princípio da Universalidade da Cobertura e do 

Atendimento
199

, buscando dar sentido a figura do bem-estar e a justiça social, como forma de 

ordem social preconizada no artigo 193 de nossa Carta Magna.  

Nas palavras de Sergio Pinto Martins,200 a Previdência Social é o  

 

[...] segmento da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de 

regras e de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediantes contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de 

subsistência ao segurado e sua família, contra contingências de perda ou redução da 

sua remuneração, de forma temporária ou permanente, de acordo com a previsão da 

lei. 

 

Ocorre que o pagamento dos benefícios acidentários pelo INSS, acaba por gerar um 

desequilíbrio no montante arrecadado para custeio da justiça social, pondo em risco a 

continuidade do amparo financeiro protetivo social, ante a diminuição de arrecadação causada 

pelo sinistro, bem como pelo custo que tal segurado acarretará ao sistema de seguridade. 

                                                
199
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doença, acidente, invalidez, reclusão e morte.  
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Não se critica aqui o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados que de 

fato são acometidos por infortúnios inesperados ou alheios a vontade de terceiros. Ato 

repressivo enquadra-se quando o sinistro, causador do custo social, é descanteado por 

negligência, omissão ou ação do empregador, que não observa medidas fomentadoras do meio 

ambiente de trabalho hígido, expondo o trabalhador a acidentes que incapacitem o laborista a 

sua fonte de subsistência básica, ou seja, retira do empregado sua força de trabalho. 

Fato que o acidente de trabalho desencadeia uma série de prejuízos para todos que de 

alguma forma, se relacionam diretamente ou indiretamente com o laborista acidentado. Isto 

significa que contribuinte da solidariedade previdenciária acaba por sustentar os custos 

indevidos dos acidentes fomentados por ato ilícito do empregador. O próprio Estado perde, 

pois, o pagamento, em muitas vezes prematuros, de duradouras pensões que desequilibram as 

verbas para a implementação dos benefícios aos que já contribuem para a solidariedade social 

há muito tempo. 

O Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho
201

 aponta os dados 

acidentários fornecidos pelo Ministério Público do Trabalho-MPT e Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, certo que, estima-se que desde do ano de 2012 até novembro 

de 2017, 254.891.669 dias de trabalho foram perdidos em virtude de acidentes de trabalhos 

fomentados pela poluição laboral. Não obstante o prejuízo com o pagamento de benefícios, os 

trabalhadores acometidos de enfermidades laborais, por muitas vezes param de contribuir 

ativamente com a seguridade. 

Sobre o tema o doutrinador Oliveira
202

 nos passa um panorama apontando que 

“diariamente no Brasil por volta de 41 (quarenta e uma) pessoas deixam definitivamente a 

atividade profissional em decorrência dos acidentes do trabalho”. É certo que tais cidadãos 

que abandonam sua fonte de subsistência, acabam por ficar à margem do sistema produtivo e 

colaborativo financeiro implementado em nosso país. Não lhes restando outra saída, a não ser 

buscar guarida da justiça social, que lhes acautela através do pagamento de benefício 

previdenciário devido. 
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Segundo fontes da Previdência Social
203

, considerando as informações disponíveis 

relativas aos gastos previdenciários no que consiste o pagamento de auxílio doença, pensão 

por morte, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente pagos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS pelo período de 2008 até 2013, a valor dispendido supera a monta de 50 

milhões de reais, vejamos: 

TABELA 3: DESPESAS DO INSS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS POR ACIDENTE DO 

TRABALHO, 2008 A 2013 (EM MILHÕES DE REAIS) 

 
Fonte: Previdência Social 

 

Os dados apresentados demonstram o elevado custo social gerado pelo acidente de 

trabalho ao INSS, certo que o benefício detém caráter alimentar, pois por muitas vezes 

apresentam-se como única forma de sustento do próprio trabalhador ou de seu núcleo familiar, 

materializando a dignidade da pessoa humana durante o restabelecimento da saúde física do 

trabalhador. 

Ademais, analisando os dados fornecidos pela previdência social, a qual elaborou o 

Anuário Brasileiro de Proteção ao Trabalhador no ano de 2015, os números apontam que a 

concessão de Auxílio-Doença previdenciários em nosso país se mantiveram em patamar 

semelhante ao ano de 2006, ao oposto a concessão de Auxílio-Doença Acidentário o qual 

apresentou crescimento acentuado ao longo dos anos, vindo a exibir ligeira diminuição em 

ocorrências nos anos de 2011 a 2013, vejamos:  
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GRÁFICO 5: EVOLUÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (AD) PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO  

 
     Fonte: Ministério da Previdência Social.

204
 

 

Quantificando em valores, o Sistema Único de Benefícios – SUB, com base em dados 

fornecidos pela Previdência Social, apresentou os números financeiros dispendidos pela 

Seguridade Social para pagamento de benéficos decorrentes de acidentes de trabalho, 

vejamos: 

GRÁFICO 6: CONCESÃO DE BENEFÍCIOS POR ACIDENTE DE TRABALHO DESPESAS TOTAL 

ANUAL (R$ X 1.000) 

     

Fonte: Sistema único de Benefícios – SUB; Benefícios: B91 – Auxílio-Doença Acidentário; B92 – 

Aposentadoria por Invalidez Acidentária; B93 – Pensão Por morte por Acidente de Trabalho e B94 – Auxílio-

Acidente Acidentário;
205

 

 

O prejuízo econômico à Seguridade Social fica mais evidente no ponto em que, nos 

moldes do artigo 26 da Lei 8.213/91
206

, os benefícios sociais acidentários custeados pelo 
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INSS, via de regra, não solicitam período de carência, ou seja, não necessitam de um período 

mínimo de contribuição previdenciárias para sua concessão, neste sentido, reside a 

necessidade de equilibrar os custos previdenciários. 

Neste sentido, na concessão do auxílio doença comum, a Previdência Social obteve do 

segurado um mínimo de retorno ou solidariedade financeira implementada pela carência para 

recebimento do benéfico
207

, apresentando proporcional equilíbrio financeiro para sua função 

de afastar o risco social do beneficiário. Porém, nos casos do Auxílio-Doença acidentário, a 

seguridade social é, muitas vezes, surpreendida com a implementação de benefícios para 

trabalhadores que acabaram de iniciar a contribuição social, não se materializando a 

solidariedade entre gerações, a qual iremos tratar posteriormente. 

Neste prisma o acidente de trabalho atinge diretamente o sistema produtivo, com 

influência fatal no capital nacional, haja vista a necessidade do empregador em contratação de 

mão de obra substitutiva, acarretando em onerosos treinamentos com objetivo de alcançar a 

mesma produtividade e qualidade técnica do empregado afastado em virtude do acidente de 

trabalho. Tal fato gera um encarecimento no produto oferecido pela empresa, afetando, como 

corolário e lógico, o Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Não menos importante é o custo social elevado à Previdência Social, a qual detém a 

função notável de responsabilidade transferida pelo pagamento do Seguro Acidente de 

Trabalho antecipado pelo empregador, em pagamento de benefícios como as aposentadorias 

antecipadas (especiais e por invalidez), auxílios-doença, pensão por morte, auxílio-acidente, 

reabilitação e readaptação do segurado-acidentado, dentre outros gastos com saúde, que 

afastam o risco social ao segurado nos moldes da Lei 8.213/91. 

Vejamos os dados fornecidos pelo Sistema Único de Benefícios – SUB, quanto a 

concessão de aposentadorias concedidas a trabalhadores expostos a meio ambientes de 

trabalho naturalmente poluídos ou insalubres:  

                                                                                                                                                   
206

 BRASIL. Lei 8.213/91 – “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: I - pensão por 
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especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 
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GRÁFICO 7: CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS ESPECIAIS DESPESA TOTAL ANUAL (R$ X 

1.000) 

   
 

Fonte: Sistema único de Benefícios – SUB; Benefícios: B46 – Aposentadoria Especial – Art. 57 da Lei 

8.213/91por exposição aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos
.208 

 

Nestes casos, a concessão de aposentadoria especial vem crescendo esporadicamente 

nos últimos anos, lembrando que tal benefício é concedido com tempo de contribuição muito 

reduzido, a partir de 180 (cento e oitenta) contribuições, nos moldes do inciso II do artigo 

25
209

 da Lei 8.213/91. 

Posto isso, o ônus resultante do resguardo aos segurados nacionais acidentários, 

classificado como universalidade subjetiva de proteção social, acaba por gerar um custo 

elevado para Previdência Social no que tange o equilíbrio financeiro do sistema, afetando não 

só a linha contributiva, pela perda da capacidade financeira do segurado acidentado, mas 

também o mecanismo de solidariedade de pagamentos, uma vez que, conforme demonstrado, 

muitos beneficiários iniciam o recebimento de duradouros benefícios, sem ter 

necessariamente contribuído pelo essencial período mínimo de carência que lhe dê custeio. 

Fato mais grave é quando o benefício previdenciário é implementado em razão de 

negligência ou não observância, por parte do empregador, das normas de segurança ou 

direitos protetivos trabalhistas. Via de regra, tal ato repreensivo acaba por gerar lesão física ou 

enfermidade ao trabalhador exposto ao meio ambiente de trabalho poluído ou inadequado 

para o convívio diário. Tal ocorrência é repreendida pela norma previdenciária, gerando 

                                                
208
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responsabilização financeira ao empregador poluidor, sob o dispêndio necessário para 

pagamento das parcelas sociais efetivadas a esse empregado. 

3.5  A AÇÃO DE REGRESSO DO INSS EM CASOS DE NEGLIGÊNCIA 

QUANTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO  

Sob o prisma de responsabilização previdenciária do empregador poluidor, o artigo 

120 da Lei 8.213/91 estabeleceu que “nos casos de negligência quanto às normas padrão de 

segurança e higiene do trabalho, indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência 

Social proporá ação regressiva contra os responsáveis”.  

Nota-se que o artigo em comento exige o ato ilícito do empregador como forma de 

enquadramento da responsabilidade subjetiva à seguridade social, nestes casos, em que pese o 

empregador contribuir previamente para o custeio do benéfico, recolhendo a devida alíquota 

do Seguro Acidente de Trabalho, este poderia ter prevenido o acometimento acidentário, 

bastando ter resguardado as imposições legais, quais sejam: fornecimento dos equipamentos 

de segurança necessários e exigidos pela legislação, adaptação das instalações tornando-as 

mais seguras, dentre outras medidas ambientais. 

3.5.1 A negligência do empregador como fator preponderante para 

responsabilização regressiva  

O artigo 19 § 1° da Lei 8.213/91 aponta que “a empresa é responsável pela adoção e 

uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador". 

Ainda interligado ao tema, o artigo 341 do Decreto n° 3.048/99
210

 imputa responsabilidade 

pecuniária regressiva ao empregador que negligencie as normas de segurança e saúde de 

trabalho, ocasionando gastos indevidos à Seguridade Social.  

Como apontado no normativo, a culpa do empregador é o fator preponderante para 

configuração do ato ilícito passível de enquadramento da responsabilização de ressarcimento 

previdenciário. Neste prisma, a culpa do empregado materializa-se por negligência ou 

inobservância das diretrizes parlamentares de higidez do meio ambiente de trabalho, 

desrespeitando assim a proteção coletiva e individual do empregado e levando-o ao 

acometimento de enfermidade ou lesão laboral. 

                                                
210

 BRASIL. Decreto n° 3.048/99. “Art. 341. Nos casos de negligência quanto às normas de segurança e saúde 

do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva, a previdência social proporá ação regressiva 

contra os responsáveis”. 
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A própria Lei 8.213/91 aponta em seu artigo 120 e 121
211

 sobre a necessária 

comprovação de culpa no ato negligente do empregador, para imputação ao ressarcimento ao 

dano. Relacionando-se com o tema, Daniel Rocha e José Paulo Junior
212

 apontam que: “A 

regra do art. 121 refere-se à responsabilidade civil subjetiva. Logo, a indenização por parte do 

empregador ou terceiro está vinculada à comprovação de dolo ou culpa”. 

Encapando o elucidado, a norma civil em seus artigos 186 e 927 do Código Civil, 

demonstram a possibilidade legal do ressarcimento previdenciário quando na ocorrência de 

ilicitude por negligência, vejamos: 

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. 

 

No mesmo sentido, a nossa Carta Magna possibilita o ressarcimento dando ênfase ao 

dolo ou culpa do empregador, em seu artigo o art. 7º, XXVII: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

 

Fato que a ilação judicial deve ponderar principalmente se houve ato ilícito negligente 

praticado pelo empregador, criando o nexo causal com a lesão causada ao empregado, que o 

leva ao recebimento da verba previdenciária social. Tal evento é mencionado por Orlando 

Gomes
213

 em sua obra sobre Obrigações Civis, vejamos: 

 

[...] a conduta do agente deve ser apreciada para qualificação da ofensa ao direito 

alheio. Não é toda violação de preceito legal que constitui ato ilícito, ainda quando 

produz lesão ao direito subjetivo de outrem. O que faz da violação um delito civil é 

o fato de ter sido culposo o ato lesivo. A noção de culpa tem, consequentemente, 

fundamental importância na caracterização do ato ilícito. Em Direito Civil, 

a culpa abrange a culpa ‘stricto sensu’, isto é, a omissão de diligência, e o dolo, ou 

seja, a ‘preordenação do fato ao evento danoso. 

                                                
211

 BRASIL. Lei 8.213/91. “Art 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene 

do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva 

contra os responsáveis”. 

 “Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a 

responsabilidade civil da empresa ou de outrem.” 
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 ROCHA, Daniel Machado; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à lei de benefícios da 

previdência social. 10. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2011. p. 369. 
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O mencionado ilícito, que se configura na negligência normativa da segurança 

ambiental, deve ser analisado e relatado em perícia médica do INSS, a qual julgará o nexo 

técnico epidemiológico, com fulcro no artigo 337 e seguintes do Decreto 3.048/99.
214

   

Transportando para seara trabalhista, denota-se imperioso que o empregador atue em 

consonância com as normas de segurança e medicina do trabalho, certo que a poluição 

ambiental gerada pelo ato de negligência, será apurada judicialmente, valendo-se dos 

documentos fiscalizadores elaborados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como a 

Análise Acidentária realizada pela Delegacia Regional do Trabalho, boletim de ocorrência 

policial, laudos periciais, dentre outros oportunizados. 

Segundo o doutrinador Cavalieri
215

 “a responsabilidade civil opera a partir do ato 

ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar que tem por finalidade tornar indemne o 

lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso”.  

Assim, a medida regressiva implementa equilíbrio no custeio e manutenção financeira 

da Justiça Social, certo que esta deveria socorrer o empregado de fatos ou sinistros 

imprevisíveis ou de difícil constatação, e não por acometimentos ocasionados por mera não 

observância de medidas basilares de segurança ambiental. 

3.5.2 O direito ao ressarcimento previdenciário auxiliando no custeio social e 

seu caráter educador  

Devemos salientar que a possibilidade de ressarcimento busca responsabilização 

indenizatória regressiva dos custos previdenciários causados a Justiça Social, por conduta 

negligente do empregador, independente de reparação pecuniária pleiteada pelo próprio 

empregado enfermo, como posicionado pelo doutrinador Miguel Horvarth Júnior
216

 o qual 

aduz que: 

 

[...] o direito de regresso do INSS é direito próprio, independentemente de o 

trabalhador ter ajuizado ação de indenização contra o empregador causador do 

acidente de trabalho. Não sendo possível compensar, a verba recebida na ação 

                                                
214

 BRASIL. Decreto 3.048/99. 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. 
215

 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed. rev., aumentada. Malheiros: São 

Paulo, 2005. p. 25-26. 
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 HORVATH Jr., Miguel. Direito previdenciário. 6. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 440. 
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acidentária com a verba devida na ação civil, pois as verbas têm naturezas distintas. 

As indenizações são autônomas e cumuláveis. 

 

Tal responsabilização ainda encontra guarida no artigo 934 do Código Civil, quando 

afirma que: “Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago 

daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou 

relativamente incapaz”.  

Portanto, o empregador que atue em negligência, a qual gere lesão ao trabalhador, 

além da obrigação de indenizar os prejuízos materiais e psicológicos ocasionados a seu 

empregado, também deve ser responsabilizado pela prestação beneficiária social efetivada ao 

empregado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o qual deferiu benefício em 

virtude de acidente com responsabilidade exclusiva do empregador. 

A previsão legal do direito a Ação de Regresso, encontra guarida em vários normativos 

nacionais, como por exemplo, o entabulado no artigo 934 do Código de Civil
217

, o qual 

possibilita ressarcimento de dano suportando por outrem, perante aquele que o causou. Neste 

sentido o INSS encontra-se devidamente enquadrado em tal artigo, certo que o dispêndio 

financeiro da seguridade social é enorme, ante acidentes laborais que poderiam ser prevenidos 

por simples manutenção da higidez ambiental laboral. 

No primeiro semestre de 2017, o Ministério Público do Trabalho - MPT em parceria 

com a Organização Internacional do Trabalho – OIT, laçou o Observatório Digital de Saúde e 

Segurança do Trabalho
218

, o qual demonstra os gastos alarmantes com benefícios acidentários. 

Segundo tal observatório, pelo período de 2012 ao ano 2016, foram gastos R$20.622.012.007 

com benefícios acidentários (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e 

auxílio-acidente - sequelas). 

Ainda sobre o observatório, no interregno dos anos de 2012 a 2016, estima-se que 

ocorram em média 1 (um) acidente a cada 47 (quarenta e sete) segundos, sendo emitida, 

3.305.708 CAT's.  
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 Lei 10.046/2002 – Código Civil – “Art. 934 Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o 
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Isolando a problemática somente em referência o auxílio doença, observa-se que ao 

longo dos anos houve uma diminuição do custo previdenciário, ante o pagamento em virtude 

de benefícios de código B91, vejamos: 

GRÁFICO 8: GASTOS DA PREVIDÊNCIA COM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91): GASOS ACUMULADOS AGRUPADOS POR ANO 

DE INÍCIO DO BENEFÍCIO 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Disponível em: 

https://observatoriosst.mpt.mp.br/ 

 

Diante dos números, o ressarcimento deve ser individualizado a altura da extensão do 

dano previdenciário causado pelo empregador poluidor, até a incolumidade das despesas da 

seguridade social, nos moldes do artigo 944 do Código Civil
219

, com a propositura e 

incremento do ajuizamento de ações regressivas pela Seguridade, por intermédio da 

Procuradoria Federal e regional. 

Conforme números apresentados pela Advocacia Geral da União
220

, em que pese a 

existência pretérita da possibilidade de ajuizamento da ação regressiva desde a criação da Lei 

previdenciária, somente após o ano de 2008 que houve uma maior implementação de ações 

com o objeto reparatório. Os dados em comento apontam que entre o ano de 1994 a 2014, 

foram ajuizadas 3.929 (três mil novecentos e vinte nove) ações regressivas previdenciárias. 

Somente no ano de 2015, excepcionalmente no dia 28 de abril de 2015, dia internacional de 

combate ao acidente de trabalho, foram protocoladas 229 (duzentos e vinte nove) ações. 

Ainda é de ressaltar a monta financeira almejada pelas ações, as quais orçam R$ 

718.201.366,07. Como parâmetro, em 2013 o INSS pagou R$ 733.638.248,00 em benefícios 

acidentários. 
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Tomando por base que nosso país ocupa a 4º colocação mundial em ocorrências de 

acidentes de trabalho fatais, levando um gasto ao INSS superiores a R$ 14 bilhões por amo, 

somando-se com o riscos ambientais laborais que no ano de 2014 propiciaram cerca de 

704.136 mil acidentes de trabalho, fica patente que somente a contribuição prévia do Seguro 

Acidente de Trabalho
221

, não seria capaz de arrecadar verbas para o custeio social, bem como, 

apresentar o fator educativo preventivo que precisa ser fomentado entre os empregadores. 

Salienta-se que o caráter educador reside ante o requisito precípuo de propositura da 

ação regressiva previdenciária, qual seja: o descumprimento de norma de segurança de 

trabalho que gere a degradação ambiental. Tal desrespeito é vinculatório para possibilitar o 

aludido ajuizamento e necessita de comprovação atestada por perícia, que aponte o nexo 

causal do acometimento da enfermidade com o descumprimento por parte do empregador. 

A doutrina de Cirlene Luiza Ziberman
222

 pondera sobre a formulação triangular do 

dano acidentário, existente na pretensão regressiva previdenciária, vejamos:  

O ajuizamento da Ação Regressiva Acidentária pela Previdência Social terá lugar 

sempre que os trabalhadores segurados sofrerem danos que venham a gerar a 

concessão de benefícios ou a prestação de serviços por parte do segurador público e 

que não tenham decorrido dos riscos inerentes à atividade econômica cuja redução a 

níveis normais não restou atingida, apenas do uso adequado e completo de toda a 

técnica disponível para o seu controle, bem como das hipóteses de exclusão do nexo 

causal; pois, nesses casos, não só a Previdência Social, mas toda a sociedade está 

sendo onerada pela criação e pela manutenção de riscos nos ambientes laborais 

gerando o direito de ser reembolsada de todos os valores despendidos com as 

prestações sociais pagas às vítimas dos acidentes ou aos seus dependentes. 

 

Assim, há a formação de relação em três partes para nexo regressivo previdenciário, 

consistente no trabalhador que foi acometido pelo dano, o empregador que causou o dano por 

negligência ou não observância de norma laboral e a Justiça Social que arca com o custo 

previdenciário do dano.
223

 

A formação triangular apresenta-se como ônus probatório de exclusividade do autor da 

demanda, quem seja, o INSS. Fato que os três requisitos necessitam estar demonstrados logo 

na petição inicial, impossibilitando a comprovação posteriormente na fase de 
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conhecimento.
224

 Assim, as simples comprovações no âmbito da Justiça do Trabalho de 

reconhecimento de acidente de trabalho, não geraria, obrigatoriamente, propositura de ação 

regressiva por parte do INSS, haja vista que nem sempre para ocorrência de acidente de 

trabalho necessita de descumprimento de normas de segurança por parte do empregador.
225

 

Nestas primas, os pressupostos para propositura das ações regressivas previdenciárias 

por parte da Procuradoria Federal foram delineados na Portaria Conjunta PGF/PFE-INSS nº 

06/13, editada em 1 de fevereiro de 2013, a qual passou a disciplinar tanto os critérios, como 

os procediemtnos relativos ao ajuizamento das aludidas ações. 

O artigo segundo da portaria 6/13 PGF/PFE-INSS, delimita o conceito de ações 

regressivas previdenciárias como “ação que tenha por objeto o ressarcimento ao INSS de 

despesas previdenciárias determinadas pela ocorrência de atos ilícitos”.  

O Artigo 4ª portaria 6/13 PGF/PFE-INSS, aponta o que seria ato ilícito: 

 

Art. 4º Compreendem-se por atos ilícitos suscetíveis ao ajuizamento de ação 

regressiva os seguintes: 

I - o descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho que resultar em 

acidente de trabalho; 

II - o cometimento de crimes de trânsito na forma do Código de Trânsito Brasileiro; 

III - o cometimento de ilícitos penais dolosos que resultarem em lesão corporal, 

morte ou perturbação funcional; 

 

Já o parágrafo único do próprio artigo 4°, mencionado acima, aponta o que seriam 

normas de segurança e saúde do trabalho, as quais devem ser desrespeitadas pelo empregador 

para viabilizar a propositura da ação em baila: 

 

Consideram-se normas de saúde e segurança do trabalho, dentre outras, aquelas 

assim definidas na Consolidação das Leis do Trabalho, as normas regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho e Emprego, normas de segurança afetas à atividade 

econômica, normas de segurança relativas à produção e utilização de máquinas, 

equipamentos e produtos, além de outras que forem determinadas por autoridades 

locais ou que decorrerem de acordos ou convenções coletivas de trabalho. 

 

                                                
224

 Aqui não se fala que não apresenta-se possível a realização de pericias complementares, após a propositura da 
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Neste cotejo a portaria apresentou objetividade para conceitos amplos apresentados 

pela norma laborista e previdenciária, implementando segurança jurídica não só para atuação 

jurídica da própria procuradoria, mas também maior justiça quando da análise do bem a ser 

protegido de forma primária (a saúde financeira do INSS) e secundária (o caráter punitivo e 

educativo da ação regressiva).  

Padece a dúvida se a propositura das ações seriam meras faculdades ou obrigações por 

parte do INSS. O doutrinador Fernando Maciel (2010)226 tece considerações sobre o tema, 

apontando que a propositura da ação de regresso por parte da Previdência Social não é mera 

faculdade, mas sim obrigação imposta legalmente:  

 

A previdência social deve ingressar com ação para ressarcir-se das despesas 

resultantes de acidente do trabalho, consistentes dos benefícios pagos ao trabalhador. 

Respeitadas as normas de segurança e de higiene do trabalho, o acidente também 

pode ocorrer. É uma fatalidade e bem por isso é coberto integralmente pelo Sistema 

de seguro social. Porém se as normas de segurança e higiene do trabalho 

(basicamente as contidas nos artigos 154 a 200 da CLT e nas portarias de 

regulamentação) não foram cumpridas pelo empregador, ele deve ressarcir a 

Previdência Social. Como se não bastasse, o legislador preocupou-se em reforçar 

não apenas o dever de ressarcimento, mas o caráter compulsório da postura a ser 

adotada pela previdência, quando a previu e até mesmo orientou a atuação em juízo, 

ao definir que não seriam compensáveis o benefício por ela pago e a indenização a 

cargo do empregador. 

 

Isto posto, a ação regressiva é instituto obrigatório a ser utilizado para o auxílio no 

equilíbrio financeiro das contas da Justiça Social, importante não só para o ressarcimento 

previdenciário, mas também em buscar a devida educação ambiental laboral ao empregador 

poluidor, certo que somente o pagamento do Seguro Acidente de Trabalho – SAT pelo 

empregador, não o exime de diligenciar a favor da segurança e higidez do meio ambiente 

laboral propiciado na empresa, nos moldes da legislação pátria. 
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CAPÍTULO 4 - A (IN)EFICÁCIA DO SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO COMO 

FORMA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

Segundo Sergio Pinto Martins, “a natureza da contribuição para o financiamento das 

prestações de acidente de trabalho é de tributo, na modalidade de contribuição social”
227

, com 

embasamento no artigo 149 da Constituição
228

, combinado com o parágrafo 6º do art. 195
229

 

da mesma norma. 

Ainda sobre o tema, Hugo de Brito Machado
230

 apresenta conceito da contribuição 

social tributária:  

Diante da vigente Constituição social, pode-se conceituar a contribuição social como 

espécie de tributo com finalidade constitucionalmente definida, a saber, intervenção 

no domínio econômico, interesse da categorias profissionais ou econômicas e 

seguridade social. É induvidoso, hoje a natureza tributária destas contribuições [...]. 

 

Assim, ante o posicionamento Constitucional, a erradicação do risco social, em virtude 

da ocorrência de acidente de trabalho é de competência da Previdência Social, com 

financiamento próprio de toda sociedade, a qual é onerada por tributo com finalidade distinta 

da arrecadação fiscal, classificando-se assim como extrafiscalidade.
231

 

Inaugurando novo marco de regime político democrático em nosso ordenamento 

jurídico pátrio, a Constituição Cidadã de 1988 elevou a um patamar nunca antes tratado, os 

direitos fundamentais e garantias individuais da população brasileira, apresentando 

significantes avanços quanto à consolidação legislativa, merecendo destaque neste trabalho, 

as inovações ao Seguro Acidente de Trabalho e ao meio ambiente de trabalho. 

Porém, padece o dever de classificar tal garantia acidentária destinada ao trabalhador, 

ante seu peculiar caráter extrafiscal, melhor enquadramento se daria em classificar o do 

Seguro Acidente de Trabalho–SAT como contribuição, a qual almeja custear os benefícios 
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previdenciários recebidos ante a ocorrência de acidentes laborais por parte dos trabalhadores, 

afastando, durante o período necessário para recuperação de sua incolumidade física, o risco 

social de seu sustento. 

O artigo 196
232

 da Constituição Federal trata da prevenção à saúde como direito 

fundamental, sendo dever do Estado garantir como consequência de políticas públicas, sua 

promoção, proteção e recuperação. Daí reside a razão de ser do seguro acidentário, cobrir, 

reparar e afastar o risco social à saúde do trabalhador. 

Ingo Wolfgang Sarlet
233

 destaca que estes direitos gozam de mentalidades formais e 

materiais. Formais, pois decorrem da positivação em nossa Carta Magna, observando serem 

direitos fundamentais no ápice de nosso ordenamento jurídico, sendo cláusula pétrea e 

aplicável pela Administração Pública e pelos particulares. 

Já a material, segundo Wolfgang
234

, reside ante a relevância do bem jurídico tutelado 

pela Constituição, o bem da vida e da dignidade humana, importante para qualquer cidadão de 

forma individual e coletiva. 

É notório que tal contribuição social, cobrada de forma antecipada ao empregador, 

mereça aproximar-se ao máximo aos custos beneficiários previdenciários, premiando o 

empregador que respeita e implementa um ambiente de trabalho hígido e onerando o 

empregador que por não observância da norma de segurança e saúde trabalhista, vier a poluir 

o meio ambiente laboral, ocasionando inúmeros acidentes de trabalho e risco desnecessário 

para seu trabalhador vulnerável contratualmente ao poder de mando patronal. 

Neste condão, o Seguro Acidente de Trabalho ganha escopo de não só custear a 

seguridade social acidentária, mas também, tornar-se incentivador de implementação e 

investimentos de medidas de saúde e segurança do ambiente laboral, destacando sua guarida a 

quem deve e venha precisar, independente de contribuição previdenciária por parte do 

trabalhador.
235
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Via de regra, se faz forçoso que o dispêndio financeiro necessário para tomadas de 

medidas de segurança e saúde do meio ambiente laboral, por parte do empregador, deva ser 

mais atraente que o simples pagamento de contribuição determinada em lei, assim, 

materializando o duplo efeito necessário de tão importante contribuição acidentária pátria.  

4.1  O SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO E A ESSENCIALIDADE DE 

SUA DUPLA FINALIDADE  

Todo instituto legal criado pelo normativo pátrio, procura razão de existir na 

essencialidade de sua aplicação perante a sociedade. Para tanto, se faz necessário que a 

deficiência ou deficiências sistêmicas combatidas por ele, sejam supridas com a sua aplicação. 

Segundo Eros Grau
236

, o direito representa um sistema e “para agir como tal, fala-se 

em ordenamento de unidade”. A mencionada unidade corresponde à ordem teleológica que as 

normas, mesmo em seu caráter individual, devem fazer parte e contribuir para o direito como 

um todo. Assim, não basta para o Seguro Acidente de Trabalho envidar somente o custeio da 

seguridade social, este também precisa objetivar o preceito constitucional de dignidade no 

meio ambiente laboral como um todo. 

Neste sentido, Noberto Bobbio
237

 pondera que as normas jurídicas não existem 

isoladamente, formando a noção de ordenamento. Ainda menciona que “[...] uma definição 

satisfatória do Direito só é possível se nos colocarmos do ponto de vista do ordenamento 

jurídico”.
238

 Neste prisma, o direito precisa ser analisado como teia diretamente relacionada 

com a sociedade que este está inserido, ocasionando resultados previstos pelo legislador 

originário.  

Tercio Sampaio
239

 define a dinâmica de criação e aplicação da norma na sociedade 

como positivação prática: 

[...] sua congruência interna deixa de assentar-se sobre a natureza, o costume, a 

razão, e passa, reconhecidamente, a basear-se na própria vida social moderna, com 

sua imensa capacidade para a indiferença: indiferença quanto ao que valia e passa a 

valer (aceita-se tranquilamente a mudança) quanto à incompatibilidade de conteúdo 

(aceita-se a inconsistência e convive-se com ela), quanto às divergências de opinião 

(aceita-se a tolerância como uma virtude-chave). 
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O Decreto 3.724/1919 foi o primeiro normativo pátrio a mencionar inerente ao 

acometimento de acidente de trabalho, ainda com grande influência da Revolução 

Industrial.
240

 O artigo 16 da legislação em testilha mencionava: 

 

[...] nos casos de acidente de que resultar para empregado incapacidade temporária, 

total ou parcial, receberá o mesmo da Caixa indenização estabelecida pela Lei 3.724 

de 15 de janeiro de 1919. 

 

Assim o instituto do seguro acidente de trabalho, em seus primórdios, precede “o 

seguro social propriamente dito, o qual teve sua gênese com a Lei Eloy Chaves (Decreto 

legislativo n. 4.682 de 24 de janeiro de 1923)”.
241

 Não obstante a vanguarda a legislação o seu 

artigo 2° resumia-se a determinar uma indenização ao empregado e ou à sua família, exceto 

nos casos de força maior ou dolo do próprio obreiro, após o sinistro ocorrido, fato que na via 

lógica, já se poderia pleitear no judiciário, porém, mirando na positivação do direito, 

hermeticamente se pode considerar um avanço normativo expresso. 

Sobre a simples e única indenização prevista no Decreto 3.724/1919, Ibrahim
242

 

comentou: 

A sistemática era precária, já que não se assegurava o pagamento de quantias 

mensais, mas sim um valor único de indenização, que variava de acordo com o 

resultado do evento, desde incapacidade temporária até a morte. 

 

De forma mais gravosa, à época, a indenização acidentária tinha índole precípua 

privada, somente sendo paga se o trabalhador “reclamasse à autoridade policial. Era caso de 

polícia”.
243

 

Não obstante as falhas, Francisco Milton
244

 apontou os méritos da lei, afirmando que: 
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Houve o rompimento com a teoria da culpa aquiliana, tradicionalmente utilizada no 

direito privado e que se caracterizava pela demonstração, por parte do ofendido, de 

que o seu dano havia sido oriundo do ofensor. Esta cobertura de acidentes do 

trabalho ensejava a extrema dificuldade de reparação do dano, eis que na vasta 

maioria dos casso acidentado não conseguia reunir elementos suficientes para 

comprovar a conduta culposa do ofensor. 

 

Assim o Decreto 3.724/1919 incorporava a teoria do contrato, elevando o 

entendimento que o dever de vigilância ambiental deveria ser do empregador, com a justa 

inversão do ônus da prova em prol do trabalhador acidentado
245

, lembrando a ideia francesa 

de harmonia entre empregado e empregadores quanto o ganho de capital e a segurança do 

meio ambiente laboral usufruído pelo obreiro. 

O próximo passo para a evolução histórica do Seguro acidentário laboral foi a edição 

do Decreto 24.637 de 1934, o qual ampliou as categorias resguardadas pelo instituto, o 

elastecimento conceitual de acidente de trabalho e a inovação de os herdeiros dos 

trabalhadores acidentados receberem pesões por morte.
246

 

Para Victor Russomano
247

 o aludido decreto moldou-se com ideais de vanguarda, 

observando a teoria do risco profissional
248

, haja vista “pressupor que toda atividade 

profissional envolve certos riscos, pela responsabilidade incumbida ao empregador pelo 

simples fato de explorar a atividade econômica”.  

O Seguro por Acidentes de Trabalho foi mencionado como dever contributivo do 

empregador nacional já na Constituição Brasileira de 1937 (art. 137, alínea m), promulgada 

por Getúlio Vargas. Tal contribuição foi ratificada na Constituição de 1967, (art. 158, incisos 

XVI e XVII). 

Neste período, o Seguro Acidente de Trabalho era gerenciado por empresas junto a 

entidades seguradoras, passando a ser devido ao Poder Público, sendo pago à Previdência 
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Social nos moldes delineados pela norma. Posto isto, deu-se competência ao Seguro Acidente 

de Trabalho como feição tributária compulsória. 

Merece destaque que a Lei 5.316/67, a qual estatizou o seguro acidente de trabalho 

incluindo a Previdência nessa relação, delimitava contribuições com alíquotas variáveis as 

quais levavam em consideração a natureza da atividade da empresa. Tais alíquotas consistiam 

em 0,4% (zero vírgula quatro por cento) a 0,8% (zero vírgula oito por cento) da folha de 

pagamentos do empregador. A própria lei possibilitava a implementação de prestações 

adicionais por acidentes do trabalho, mantendo como base o valor nominal da folha de 

pagamento da empresa, a serem definidas se as condições de riscos assim se impuserem.  

Já a Constituição de 1946 previu em nossa Lei maior
249

, o direito à higiene e 

segurança do trabalho em seu artigo 157, inciso VIII, determinando, ainda, a obrigatoriedade 

de seguro por parte do empregador, que resguardasse as ocorrências de acidente de trabalho, 

com fulcro no inciso XVII do mesmo artigo. 

Mantendo o primado Constitucional do trabalho na relação social de nosso país, a 

Constituição de 1967 apontou, em seu artigo 158
250

, o trabalho como integrado a vida e 

desenvolvimento da empresa, recepcionando a estatização do seguro acidente de trabalho e 

seus desdobramentos legais, como competência da Previdência. 

Segundo Paulo Rogério
251

, a estatização e absorção pela Previdência Social da 

responsabilidade assistencial, sustento e reabilitação do trabalhador acidentado, era almejado 

por ambas as partes na relação empregatícia, haja vista que:  

 

[...] a classe empregadora visualizava a alteração como meio para aumentar os 

benefícios desenvolvimentistas e econômicos e a classe dos empregados, buscavam 

segurança jurídica, pois o benefício econômico decorrente da indenização pelos 

sinistros era insuficiente para sua manutenção. 
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Neste período os contornos do Seguro Acidente de Trabalho, como nos é normatizado 

nos dias de hoje, ganharam escopo, ante as alíquotas, ainda fixa, de 0,4% ou 0,8 %, calculadas 

com referência a folha de pagamento, levando em consideração não a ocorrência de acidentes 

ambientais laborais propriamente ditos, mas sim pela expectativa de ocorrências definidas por 

projeção estatística.
252

 

Já em 1976, adveio mais uma evolução do Seguro Acidente de Trabalho, ante a edição 

da Lei 6.367/76, a qual equiparou doenças de trabalho na abrangência protetiva de acidente de 

trabalho e adotando a teoria do risco social exposto ao empregado acidentado. 

Ocorre que observou-se da necessidade de majoração das alíquotas pagas pelos 

empregadores para custeio acidentário laboral, advindo o artigo 15
253

 da mesma lei, o qual 

determinou a observância da atividade de risco leve, médio e grave, definidos pelo Ministério 

da Previdência e Assistência Social, e alíquotas correspondentes a 0,4%, 1,2%, 2,5%. 

O doutrinador Kerlly Huback pontuou sobre a inovação: 

 

[...] o custeio do seguro era atendido pelas contribuições previdenciárias já 

instituídas e de acréscimos, a cargo exclusivamente do empregador, incidentes sobre 

a folha de salários, variáveis conforme o risco de acidente de trabalho fosse 

considerado leve, médio ou grave. Ao então Ministério da Previdência e Assistência 

Social coube a classificação dos riscos, segundo a atividade. Pelo Anexo IV do 

Decreto 79.037 de 1976, que aprovou o Regulamento do Seguro Acidentes de 

Trabalho, foi estabelecida relação entre as diversas atividades econômicas (segundo 

nomenclatura e codificação adotadas pelo IBGE) e os graus de risco leve, médio e 

grave. 

 

Referente os acréscimos nas alíquotas mencionado pelo Autor, estes foram chamados 

de receitas adicionais, impondo ainda ao Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, a 

competência para recolher 1,25% da receita adicional com o objetivo de aplicação em 
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projetos referentes a equipamentos e instalações destinados à prevenção de acidentes do 

trabalho, aprovados pelo Ministério do Trabalho.
254

 

O Normativo Constitucional Pátrio de 1988, ao abordar sobre o tema de seguro de 

trabalho, resguardou aos trabalhadores a implementação de um seguro contra acidentes do 

trabalho, custeado pelos empregadores, sem prejuízo de eventual indenização por dolo ou 

culpa no evento.
255

 

Em nosso país, conforme dados fornecidos pela última atualização do anuário de 

estatística da Previdência Social
256

, dos 5 milhões de acidentes de trabalho ocorridos entre 

2007 e 2013, 45% (quarenta e cinco por cento) resultaram no falecimento do trabalhador, em 

invalidez permanente ou afastamento temporário do emprego. Ainda tendo enfoque na aludida 

pesquisa, o desembolso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com indenizações aos 

acidentados foi de R$ 58 bilhões de reais, conforme demonstrado nos capítulos anteriores.   

Posto isto, verifica-se que o acidente de trabalho ultrapassa o mal ocasionado ao 

trabalhador, prejudicando os cofres públicos do Estado, ante o pagamento de grandes montas 

em indenizações acidentárias. É certo que ações regressivas interpeladas pelo Estado, quando 

na tentativa de resgatar valores pagos aos empregados em acidentes de culpa do empregador, 

muitas vezes não são frutíferas ou de fato não adequam o objetivo principal da ocorrência dos 

sinistros, qual seja, a poluição do meio ambiente laboral. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho
257

, estima-se que todos os anos, em 

âmbito mundial, ocorrem 160 milhões de casos de doenças não mortais ligadas à atividade 

profissional. Ainda, de forma espantosa, acredita-se que cerca de 4 % (quatro por cento) do 
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produto interno bruto mundial (PIB), ou seja, cerca de 2,8 trilhão de dólares, são perdidos por 

ano em custos diretos e indiretos devido a acidentes de trabalho e doenças relacionadas com o 

trabalho. 

Ao se concentrar no citado prejuízo ocasionado pela degradação do meio ambiente de 

trabalho, observa-se que as normas trabalhistas, previdenciárias e constitucionais se 

intensificaram quanto ao seu papel de instrumento de concretização dos direitos 

fundamentais, criando regras e obrigações de cunho à mantença de um ambiente laborativo 

seguro ao laborista, sendo o Seguro Acidente do Trabalho, aprovado e regulamentado pelo 

Decreto número 61.784 de 28 de novembro de 1967, umas das principais inovações de 

combate e incentivo a evolução no tocante a segurança do meio ambiente de trabalho inserido 

nas empresas brasileiras. 

No ano de 1991, com o advindo da Lei 8.212/91, com redação confirmada pela Lei nº 

9.732/98, o Seguro Acidente de Trabalho altera sua nomenclatura para SAT/RAT, 

determinando novas formas de alíquotas de recolhimento, vejamos: 

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do 

disposto no art. 23, é de: 

[...] 

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 

24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de 

incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total 

das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados 

empregados e trabalhadores avulsos:                 

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de 

acidentes do trabalho seja considerado leve; 

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco 

seja considerado médio; 

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco 

seja considerado grave.
258

 

 

Ademais a Lei reforma a base de cálculo como remuneração total despendida no 

decorrer do mês, determinando como sujeito ativo, a União e sujeito passivo as empresas. 

O Seguro Acidente de Trabalho consiste em uma contribuição paga pelas empresas 

para custear benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a acidente de 

trabalho ou doenças ocupacionais, certo que suas alíquotas podem variar de 1 a 3% do total da 
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folha de pagamento do empregador, conforme o grau do risco da atividade preponderante da 

empresa seja considerado leve, médio ou grave. 

 As alíquotas acima mencionadas deveriam galgar dois objetivos precípuos: o primeiro 

deles, como corolário e lógico, custear os benefícios pagos pelo INSS em virtude de acidentes 

de trabalhos e, ou doenças ocupacionais acometidas pelos trabalhadores segurados; o segundo 

objetivo, o qual damos relevante destaque no presente, seria o impacto que o pagamento de 

tais alíquotas deveriam impor ao empregador, no sentido de que a implementação de medidas 

capazes de evitar o acidente de trabalho denotar-se-iam financeiramente mais atraentes do que 

o pagamento puro e simples de contribuição pela empresa. 

Deve-se ainda salientar a essencialidade do SAT com observância no desenvolvimento 

econômico sustentável ante o sistema “bônus vs makus”, sendo aquele que possibilita suprir 

os dispêndios necessários da geração atual, sem o comprometimento de atendimento das 

necessidades das gerações futuras.  

Na obra dos Doutrinadores Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Adriana Diaféria
259

, 

pondera-se sobre o princípio do desenvolvimento sustentável, vejamos:   

 

[...] o princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção das 

bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades, garantindo 

igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, 

para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos 

recursos que temos hoje à nossa disposição. 

 

Assim, a contribuição assecuratória acidentária ganha contorno diferenciado, devendo: 

custear a Previdência Acidentária, resguardar necessidades futuras, mas também, a não menos 

importante utilidade de onerar ou premiar o contribuinte, ante a postura que lhe é tomada em 

virtude de alguma política pública solicitada pelo Estado. 

Almejando equilibrar os gastos previdenciários, ante a arrecadação obtida pelo 

recolhimento do SAT, o legislador implementou o Fator Acidentário de Prevenção – FAP que 

tanto implementa a alíquota de SAT devida pela empresa, em caso de ocorrências reiteradas 

de acidentes de trabalho no âmbito laboral, como diminuição de tal alíquota em caso 

ampliação da preservação do meio ambiente laboral. 
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4.2  A IMPLEMENTAÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – 

FAP NA TENTATIVA DE JUSTIÇA ARRECADATÓRIA – “BONUS VS 

MALES”  

Ao analisar a lei de implementação do Seguro Acidente de Trabalho – SAT, observa-se 

sua falta de clareza quanto aos critérios que deveriam ser utilizados para demonstrar se de fato 

o empregador estaria tomando medidas fomentadoras de segurança laboral, assim 

implementando um meio ambiente laboral hígido ao seu empregado. Ainda, a lei deixa a 

desejar quanto a classificação da empresa, em grau leve, médio ou grave, segundo o risco 

ambiental de sua atividade econômica. 

Com o intuito de dar aplicabilidade a Lei 8.212/91, a Administração Pública editou 

sucessivos Decretos, os quais detinham objetivo precípuo de regulamentar os riscos 

ambientais passíveis de cada meio ambiente laboral, para possibilitar sua classificação. Sendo 

possível sua classificação, denota-se possível quantificar se o empregador deve ser bonificado 

por implementar medidas de segurança laboral, ou penalizado por poluir o meio ambiente 

laboral, ocasionando reiterados acidentes de trabalho em seus estabelecimentos. 

A Edição da Medida Provisória 83/2002, detinha o objetivo de flexibilizar as alíquotas 

do SAT, nas palavras de Cláudia Salles e Melissa Folmann.
260

 Tal medida provisória fora 

convertida em Lei 10.666 no ano de 2003, positivando a nova metodologia de variação das 

alíquotas do seguro. 

O Decreto 6.042/2007 que instituiu a aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator 

Acidentário de Prevenção - FAP e do Nexo Técnico Epidemiológico, por meio da inclusão do 

artigo 202-A no Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de 

maio de 1999, senão vejamos: 

 

Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em 

até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do 

desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator 

Acidentário de Prevenção - FAP.
261

 

 

                                                
260

 FOLMANN, Melissa; VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Fator acidentário de prevenção (FAP): 

inconstitucionalidades, ilegalidades e irregularidades. Curitiba: Juruá, 2012, p. 34. 
261

 BRASIL. Decreto 6.043/07. Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, 

de 6 de maio de 1999, disciplina a aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de 

Prevenção - FAP e do Nexo Técnico Epidemiológico, e dá outras providências 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto6042_2007.htm


132 

 

O precípuo objetivo do normativo é propiciar paradigma estatístico quantificando 

“Bonus” x “Malus”, bonificando a contribuição destinada a empresa observadora de normas 

de segurança e saúde de trabalho em 50% (cinquenta por cento) ou penalizando e majorando a 

contribuição de alíquota de SAT em até 100% para empresas que são consideradas poluidoras 

ambientais. 

Nessa toada, Wladimir Novaes Martinez
262

 aponta que “[...] fica transparente a 

intenção do Ministério da Previdência Social (MPS) de estimular a prevenção infortunística e 

de onerar quem não cria um ambiente seguro em qualquer avaliação da culpa por parte do 

empregador”. 

O idealizador do FAP foi o Dr. Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, o qual detém 

estudos sobre a segurança no meio ambiente laboral, em referência seu trabalho de 

doutoramento que culminou na criação tanto do FAP, como do Nexo Técnico Epidemiológico 

instituído pela lei 11.430/2006. Não obstante a utilização dos estudos e estatísticas do 

doutrinador Paulo Rogerio, este manifesta-se que o que foi vislumbrado por FAP em seus 

estudos, nem de longe assemelha-se ao sistema implementado no ordenamento legal pátrio, 

ocorrendo verdadeira mutação estrutural.
263

 

Imperioso mencionar que segundo o estudioso Paulo Rogério, o FAP deveria observar 

três coeficientes: frequência, gravidade e custo, com conceituação legal e materialização no 

Decreto 3.048/99 em seu artigo 202-A, § 4°: 

§ 4o Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados segundo 

metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em 

conta: 

I - para o índice de freqüência, os registros de acidentes e doenças do trabalho 

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

benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do 

INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados; 

II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio-acidente, 

aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza acidentária, aos 

quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência, como 

segue: 

a) pensão por morte: peso de cinquenta por cento; (Incluído pelo Decreto nº 6.957, 

de 2009) 
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b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e (Incluído pelo Decreto nº 

6.957, de 2009) 

c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por cento para cada um; e (Incluído 

pelo Decreto nº 6.957, de 2009) 

III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos 

ou devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma: (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.957, de 2009) 

a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento do trabalhador, 

em meses e fração de mês; e (Incluído pelo Decreto nº 6.957, de 2009) 

b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante projeção da 

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

tábua de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE para toda a população brasileira, considerando-se a média 

nacional única para ambos os sexos. 

 

Assim a frequência molda-se com base na quantidade de benefícios acidentários pagos 

pelo INSS ante a emissão de CAT’s ou por constatação por perito médico do INSS. A 

gravidade é determinada pelo peso do benefício dispendido pela Previdência, previamente 

determinado pelo normativo. Já o custo, como o próprio nome já antecipa, seria o dispêndio 

financeiro social. 

Em meados de 2010 o INSS incorporou a utilização do FAP, em conjunto com o 

NTEP, no cálculo do SAT, através da Resolução MPS/CNPS Nº- 1.316 de 31 de maio de 

2010, posteriormente alterada pela Resolução CNP Nº 1.329, de 25 de abril de 2017, a qual 

determinou a metodologia para definição do FAT, vejamos: 

2. Metodologia para o FAP 

2.1 Fonte de dados 

a) Registros de Comunicação de Acidentes de Trabalho - C AT. 

b) Registros de concessão de benefícios acidentários que constam nos sistemas 

informatizados do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O critério para 

contabilização de benefícios acidentários concedidos é a Data de Despacho do 

Benefício - DDB dentro do Período-Base (PB) de cálculo. 

c) Dados de vínculos, remunerações, atividades econômicas, admissões, graus de 

risco, rescisões, afastamentos, declarados pelas empresas, por meio da Guia de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, ou por meio de 

outro instrumento de informações que vier a substituí-la. 

d) A expectativa de sobrevida do beneficiário será obtida a partir da tábua completa 

de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, para toda a população brasileira, considerando-se a média 

nacional única para ambos os sexos, mais recente do Período-Base. 

 

Importante dizer que a inovação normativa se deu pela restrição de aplicação da 

alíquota de “Empresa”, associada à subclasse do CNAE com 8 dígitos para “Estabelecimento” 

identificado com 14 dígitos. No texto, os termos estabelecimento e empresa podem ser 

intercambiados sem comprometer a validade das argumentações. 
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Os índices estatísticos para o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção – FAP são 

definidos com base nas informações obtidas ao longo dos 2 (dois) anos anteriores, observando 

a média ponderada com pesos 0,5, 0,35 ou 0,15, para cômputo do Índice Composto – IC. 

Assim, determinada empresa que obtenha o IC de 0,5 ≤FAP<1,0 são bonificadas com redução 

de alíquota e os empregadores com FAP no intervalo 1,0 <FAP≤ 2,0 são penalizadas com a 

majoração das alíquotas. 

Para o cálculo do Índice Composto – IC, a previdência observa índices de frequência, 

de gravidade e de custo previdenciário ocasionado pelo estabelecimento laboral. 

Segundo Resolução Conselho Nacional de Previdência - CNP Nº 1.329, de 25 de abril 

de 2017, o índice de frequência tem o seguinte objetivo: indicar o quantitativo de benefícios e 

mortes por acidente de trabalho no estabelecimento. 

Para esse índice são computados os registros de benefícios das espécies B91 - 

Auxílio-doença por acidente de trabalho, B92 - Aposentadoria por invalidez por 

acidente de trabalho, B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho e B94 - 

Auxílio-acidente por acidente de trabalho, assim como as CATs de óbito para as 

quais não houve a concessão de B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho. 

Para todos os eventos serão excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados 

por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la.
264

 

 

Já o cálculo do índice de frequência é feito da seguinte forma: 

 

O cálculo do índice de frequência é obtido da seguinte maneira: Índice de frequência 

= ((número de benefícios acidentários (B91, B92, B93 e B94) acrescido do número 

de CATs de óbito para as quais não houve a concessão de B93 - Pensão por morte 

por acidente de trabalho, por estabelecimento, excetuados os decorrentes de trajeto, 

assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a 

substituí-la) / número médio de vínculos do estabelecimento) x 1.000 (mil).
265

 

 

O índice de gravidade indica a temeridade das ocorrências acidentárias em cada 

estabelecimento empregador, computando:  

 

[...] todos os casos de B91 - Auxílio-doença por acidente de trabalho, B92 - 

Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, B93 - Pensão por morte por 

acidente de trabalho e B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho, assim como 

as CATs de óbito para as quais não houve a concessão de B93 - Pensão por morte 

por acidente de trabalho, excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados 

por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la. É 

atribuído peso diferente para cada espécie de afastamento em função da gravidade. 

Para a pensão por morte, assim como para as CATs de óbito para as quais não houve 

a concessão de B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho, o peso atribuído é 

                                                
264

 BRASIL. Conselho Nacional De Previdência. Resolução CNP Nº 1.329, de 25 de abril de 2017. ITEM 

2.3.1. 
265

 BRASIL. Conselho Nacional De Previdência. Resolução CNP Nº 1.329, de 25 de abril de 2017. ITEM 

2.3.1. 



135 

 

 

de 0,50; para aposentadoria por invalidez o peso é 0,30; para o auxílio-doença e o 

auxílio-acidente o peso é 0,10.
266

 

 

O cálculo do índice de gravidade é obtido da seguinte maneira: 

 

Índice de gravidade = ((número de auxílios-doença por acidente de trabalho (B91) x 

0,10 + número de aposentadorias por invalidez por acidente de trabalho (B92) x 0,30 

+ número de pensões por morte por acidente de trabalho (B93) + CATs de óbito 

para as quais não houve a concessão de B93 - Pensão por morte por acidente de 

trabalho x 0,50 + o número de auxílios-acidente por acidente de trabalho (B94) x 

0,10, excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou 

por meio de outro instrumento que vier a substituí-la) / número médio de vínculos) x 

1.000 (mil).
267

 

 

Os índices de custo representam as despesas da Previdência Social com pagamento de 

benefícios de natureza acidentária e sua relação com as contribuições das empresas. Para tanto 

é computado: 

 

[...] os valores pagos pela Previdência em rendas mensais de benefícios, excetuados 

os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro 

instrumento que vier a substituí-la. No caso do auxílio-doença por acidente de 

trabalho (B91), o custo é calculado pelo tempo de afastamento, em meses e fração 

de mês, do segurado dentro do Período-Base de cálculo do FAP. Nos casos da 

aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho (B92) e do auxílio-acidente por 

acidente de trabalho (B94), os custos são calculados fazendo uma projeção da 

expectativa de sobrevida do beneficiário a partir da tábua completa de mortalidade 

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

toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os 

sexos. No caso da pensão por morte por acidente de trabalho (B93) os custos serão 

calculados considerando as regras vigentes para duração do benefício.
268

 

 

O cálculo do índice de custo é obtido da seguinte maneira: 

  

Índice de custo = ((valor total pago pela Previdência pelos benefícios de auxílio-

doença por acidente de trabalho (B91), aposentadoria por invalidez por acidente de 

trabalho (B92), pensão por morte por acidente de trabalho (B93) e auxílio-acidente 

por acidente de trabalho (B94), excetuados os decorrentes de trajeto, assim 

identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a 

substituí-la) / valor total de remuneração paga pelo estabelecimento aos segurados) x 

1.000 (mil).
269

 

 

Posteriormente ao cálculo dos três índices, são delineados os percentis para 

enquadramento da devida Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE, por 

subclasse para cada índice obtido. O percentil para cada um dos aludidos índices é dado pela 

fórmula abaixo: 
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Percentil = 100 x (Nordem - 1)/(N - 1) 

N = número de estabelecimentos na CNAE Subclasse, com todos os insumos 

necessários ao cálculo do FAP; 

Nordem = posição do índice no ordenamento do estabelecimento na CNAE 

Subclasse.
270

 

 

A própria Resolução CNP Nº 1.329 de 2017, em seu teor, apresenta exemplo para 

materialização da fórmula e enquadramento do devido percentil de FAP, vejamos:  

 

Um estabelecimento que apresentar percentil de ordem de gravidade de 30, percentil 

de ordem de frequência 80 e percentil de ordem de custo 44, dentro do respectivo 

CNAE Sub-classe, terá o índice composto calculado do seguinte modo: 

IC = (0,50 x 30 + 0,35 x 80 + 0,15 x 44) x 0,02 = 0,9920 

Aos valores de IC calculados aplicamos: 

Para IC < 1,0 (bônus) - como o FAP incide sobre a alíquota de contribuição de um, 

dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria 

especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 

laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, reduzindo-a em até 

cinquenta por cento, ou aumentando-a, em até cem por cento, ou seja, o FAP deve 

variar entre 0,5 e 2,0 (estabelecido na Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003). A 

aplicação da fórmula do IC resulta em valores entre 0 e 2, então a faixa de 

bonificação (bônus = IC < 1,0) deve ser ajustada para que o FAP esteja contido em 

intervalo compreendido entre 0,5 e 1,0. Este ajuste é possível mediante a aplicação 

da fórmula para interpolação: 

FAP = 0,5 + 0,5 x IC 

Para o exemplo citado de cálculo de IC o valor do FAP seria: 

Como IC = 0,9920 (IC < 1), FAP = 0,5 + 0,5 x IC = 0,5 + 0,5 x 0,9920 = 0,5 + 

0,4960 = 0,9960. 

 

Cumpre mencionar que empresas que apresentarem IC abaixo de 1, a qual seria 

premiada com a redução do SAT, mas se incorrerem em CAT’s com morte de trabalhador ou 

invalidez permanente destes, em decorrência de acidente de trabalho, perderia o direito do 

benefício redutor do FAP, ficando bloqueado ante a gravidade do acontecimento ao laborista e 

seus desdobramentos negativos para seguridade social como um todo. 

Por outro lado, empresas que detenham o IC acima de 1, o FAP influenciaria a maior 

na alíquota no SAT, implementando o patamar máximo previsto da legislação, qual seja, o 

pagamento em dobro da contribuição. Neste prisma, observando que alíquota mais elevada do 

SAT seria 3% (três por cento), a implementação máxima após ponderação do FAP seria 6% 

(seis por cento).
271
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a utilização do FAP, seria 3% (três por cento), orçando em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com a 

implementação do FAP, independente se a empresa continuou com seu meio ambiente laboral poluído, sem 
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Arraigando-se no enfoque já abordado neste trabalho, o poder diretivo ganha forma na 

liberdade em que o empregador detém de direcionar investimento, ou não, em medidas que 

visem a manutenção do meio ambiente de trabalho sadio ao trabalhador. Por este prisma 

denota-se contrassenso, certo de que, uma vez que a contribuição de Seguro de Acidente de 

Trabalho foi quitada previamente pelo empregador, o máximo de penalização financeira a que 

este poderia ser apenado seria o pagamento de 6 % (seis por cento) de alíquota de SAT (após 

implementação máxima do FAP), pouco importando sua reincidência em acidente de trabalho 

de seus empregados. Não obstante, o enquadramento empresarial da alíquota de SAT, com sua 

implementação ou bonificação de FAP, ainda é a principal forma de custeio social da 

seguridade acidentária, devendo ser aprofundado seu entendimento para dimensionamento da 

problemática. 

4.3  O ENQUADRAMENTO DO SAT POR CNPJ VS  ATIVIDADE 

PREPODERANTE  

A Lei 8.212/93, em seu inciso II, com redação confirmada pela Lei 9.723/98, 

estabelecia que as alíquotas do SAT deveriam ser determinadas de acordo com o grau de risco 

da atividade preponderante da empresa. Essa atividade preponderante, segundo artigo 202 do 

Decreto 3.048/99, era estabelecida e identificada ante o maior número de trabalhadores da 

empresa que exerciam determinada função. 

Ocorre que tal enquadramento apresentava grande distância da finalidade custeadora 

do SAT, haja vista que empresas que poluíam o ambiente de trabalho em determinado setor 

produtivo interno, pagavam alíquota de SAT branda, certo que tal setor não representaria a 

maioria dos profissionais empregados em seu estabelecimento. 

Observando a problemática, o legislador evoluiu o entendimento sobre o 

enquadramento da atividade preponderante, pela superveniência do Decreto 2.173/97, 

determinando que a verificação do risco da atividade fosse realizada considerando a empresa 

como um todo, o que foi mantido pelo Decreto nº 3.048/99. 

                                                                                                                                                   
tomar medidas para erradicar o acidente de trabalho e implementar um meio de ambiente de trabalho hígido 

aos seus trabalhadores, o pagamento do SAT passaria a 6% (seis por cento), orçando em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). 

Detona-se muito mais viável pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a mais de SAT, do que investir em caras 

medidas de implementação de segurança e higiene de trabalho. 
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Neste sentido, a Fazenda Nacional interpretou que a Lei 8.212/91, utilizando o 

Decreto 3.048/99, passou a determinar que a verificação do grau de risco da atividade 

preponderante observaria a empresa como um todo, importando, na prática, em definir a 

alíquota do SAT verificando-se o grau de risco desenvolvido pela empresa e não por cada 

estabelecimento.  

Porém, tal construção interpretativa da Fazenda Nacional não foi confirmada pelo 

judiciário, ante as decisões contrárias do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou súmula 

sobre a matéria, vejamos: 

 

Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do 

Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, 

individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante 

quando houver apenas um registro. 

 

Observa-se que o posicionamento sumulado da Colenda Corte Judiciária, foi reiterado 

em várias decisões que se faz oportuna a transcrição: 

 

TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO  

SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) – FIXAÇÃO DO GRAU DE 

RISCO POR DECRETO – CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO FUNRURAL - 

LEGALIDADE - PRONUNCIAMENTO 

PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC (REsp 977.058/RS) – REVISÃO 

DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

VEDAÇÃO AO REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 07/STJ. 
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte, que reconhece a legitimidade de se 

estabelecer por decreto o grau de risco (leve, médio ou grave) para determinação da 

contribuição para o SAT, partindo-se da "atividade preponderante" da empresa. 

2. A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é 

aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu 

CNPJ ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um 

registro (Súmula 351/STJ). 

3. A contribuição destinada ao INCRA e ao FUNRURAL pelas empresas urbanas, 

não foram extintas pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como decidido 

no REsp 977.058/RS, DJe 10/11/2008, pela sistemática do art. 543-C do CPC. 

4. Tipificou-se a exação como contribuição especial de intervenção no domínio 

econômico para financiar os programas e projetos vinculados à reforma agrária e 

suas atividades complementares, não existindo óbice a que seja cobrada de empresa 

urbana. 

5. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda 

o reexame de provas. 

6. A modificação dos honorários advocatícios fixados demanda o reexame das 

circunstâncias fáticas da causa, vedado em sede de recurso especial, a teor da 

Súmula 07/STJ. 

7. Agravo regimental não provido.
272

 (grifos nossos) 

 

                                                
272

 BRASIL. Superior Tribunal De Justiça. AgRg no Ag 1074925/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009. 
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TRIBUTÁRIO. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. 

LEGALIDADE. 

ORIENTAÇÃO ASSENTADA NA 1ª SEÇÃO. DETERMINAÇÃO DO GRAU DE 

RISCO PREPONDERANTE: AFERIÇÃO POR ESTABELECIMENTO DA 

EMPRESA. 

NECESSIDADE DE REGISTRO DA UNIDADE NO CNPJ. SÚMULA 351/STJ. 

1. A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é 

aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu 

CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um 

registro. (Súmula 351/STJ). 

2. Recurso especial do INSS provido. Recurso do contribuinte prejudicado. (grifos 

nossos)
273

 

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. 

CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. EFEITO MODIFICATIVO. SEGURO DE 

ACIDENTE DO TRABALHO. POSICIONAMENTO DA 1ª SEÇÃO DESTA 

CORTE. 

1. De fato, no aresto objurgado ocorreu o erro material suscitado, merecendo 

prosperar a irresignação do INSS. O julgado combatido partiu de premissa 

equivocada ao concluir pela aplicação Súmula nº 168/STJ, mesmo tendo o acórdão 

da 2ª Turma desta Corte divergido da orientação jurisprudencial da 1ª Seção quanto 

à forma de recolhimento da contribuição destinada ao SAT. 

2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que: "A fixação do grau de 

risco para efeito de cobrança do Seguro Acidente do Trabalho - SAT deve levar em 

conta a atividade preponderante da empresa. Somente na hipótese em que cada 

estabelecimento possui CNPJ (antigo CGC) próprio, considera-se a individualidade 

de cada pessoa jurídica. (EREsp 508726/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 

21/11/2005). 

3. De igual modo: EREsp 476885/SC, DJ de 14/11/2005, EREsp 505240/SC, DJ de 

03/04/2006, EREsp 724265/CE, DJ de 06/03/2006. 4. Embargos de declaração 

acolhidos, com efeitos modificativos, para, reformando o acórdão embargado, DAR 

provimento aos embargos de divergência.
274

 (grifos nossos) 

 

Ocorre que o impasse interpretativo levou a matéria ao âmbito constitucional, haja 

vista que a legislação do SAT delegava a lei complementação a regulamentação dos conceitos 

de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", supostamente 

apresentando lacunas legais passíveis de gerar ofensa ao princípio da legalidade genérica, 

C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. 

O Supremo Tribunal Federal foi movimentado para manifestar-se pela legalidade da 

contribuição ao SAT, sob o entendimento de que a lei dispôs sobre todos os aspectos da norma 

tributária impositiva e que não contraria o princípio da legalidade tributária deixar ao Poder 

Executivo a complementação dos conceitos, vejamos: 

 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE 

ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 
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 BRASIL. Superior Tribunal De Justiça. REsp 757438/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 17/11/2008. 
274

 BRASIL. Superior Tribunal De Justiça. EDcl nos EREsp 707488 / PA, Rel. Min JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2006, DJ 13/11/2006. 



140 

 

22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 

195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. 

I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 

7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são 

ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. 

Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., 

art. 154, I. 

Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. 

II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso 

que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos 

desiguais. 

III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, 

todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a 

lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade 

preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao 

princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 

150, I. 

IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de 

inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso 

constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido.
275

 

 

Ante a possibilidade acenada pelo Supremo Tribunal Federal, a Resolução nº 1.329 de 

25 de abril de 2017, redefiniu o novo foco tributário do FAP, da “Empresa” associada à 

subclasse do CNAE com 8 dígitos para “Estabelecimento” identificado com 14 dígitos. No 

texto, os termos estabelecimento e empresa podem ser intercambiados sem comprometer a 

validade das argumentações. 

Nas palavras de Lobo Torres
276

, “houve a superação do dogma da reserva absoluta da 

lei e da tipicidade cerrada, destacando que o processo de relatoria do Ministro Carlos Veloso, 

optou pela caminho do regulamento delegado ou intra legem”. 

Porém, a problemática de buscar justiça contributiva previdenciária permanece, haja 

vista que observar grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu 

CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, 

ainda não denota-se como ideal, vez que em caso de CNPJ único empresarial, observando 

assim a atividade preponderante, a alíquota de SAT observará índice único, muitas vezes 

destoantes do real custo previdenciário ocasionado em determinado setor ambientalmente 

poluído no estabelecimento. Tal forma de enquadramento genérico advém do princípio da 

unicidade empresarial, o qual enxerga a empresa como sujeito único, mesmo se com vários 

desdobramentos profissionais internos. 

                                                
275

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 343.446/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, TRIBUNAL PLENO, 

julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003.  
276

 TORRES, Ricardo Lobo. O caso da contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT). In: GOMES, 

Marcus Livio; VELLOSO, Andrei Pitten (Org.). Sistema Constitucional tributário dos fundamentos 

teóricos aos hard cases tributários. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 568-579, p. 573, v. 1. 
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Ademais, este posicionamento é reforçado pela IN RFB n. 971/2009, que dispõe que 

empresa com diversas atividades econômicas, deveria observar a atividade preponderante, ou 

seja, aquela atividade com maior número de segurados em pregados e trabalhadores 

avulsos.
277

 

Neste sentido, padece a necessidade de aproximação e estudo in loco para 

determinação de alíquota de SAT e FAP, analisando o ambiente laboral em cada setor da 

empresa com base na função exercida pelo empregado, determinando alíquotas mais próximas 

e justas com o custo previdenciário acidentário ocasionado ao empregador, levando em 

consideração o investimento em medidas de higidez ambiental tomadas pelo empregador. 

Padece aqui a celeuma quanto o enquadramento empresarial para delimitação do SAT, o qual, 

pelos normativos pátrios, observam a subclassificação de CNAE e NTEP. 

4.4  DO ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL DO SAT COM UTILIZAÇÃO 

DE GRUPO HOMOGÊNEO DO QUADRO CNAE E NTEP  

Compete ao Ministério da Previdência Social alterar o enquadramento de empresas, 

em termos de grau de riscos, para efeito da contribuição (art. 22 da Lei nº 8212/199; artigos 

10 e 11 da Lei nº 10.666/2003 e art. 202 do Decreto nº 3.408/1999), competem à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil as atividades relacionadas à tributação, fiscalização, arrecadação, 

cobrança e recolhimento da referida contribuição, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.457/2007. 

Como já mencionado, a alíquota do SAT deve incidir com base nos vencimentos totais 

dispendidos pela empresa com folha de pagamento de seus funcionários, variando de 1% a 

3%, de acordo com o grau de risco acidentário exposto ao empregado que preste seus serviços 
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 “Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado, observadas as 

disposições específicas desta Instrução Normativa, são: 

[...] 

§ 1º A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de risco da atividade, 

observadas as seguintes regras: 

I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito 

mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades 

Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do 

RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes disposições: 

a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-se-á na respectiva 

atividade; 

b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o enquadramento em 

cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados 

e trabalhadores avulsos; 

c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade econômica deverá apurar 

a atividade preponderante em cada estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de 

construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo”. 
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neste meio ambiente laboral. Concebida com base em método estatístico de NTEP e aplicando 

as subclasses econômicas determinadas pelo CNAE-Classificação Nacional de Atividade 

Econômica, nos moldes da Resolução Nº 1.329 de 25 de abril de 2017, a metodologia foi 

validada para agrupamentos formados pelos estabelecimentos identificados com 14 dígitos. 

Fato é que o CNAE apresentava para o SAT aspecto metodológico para fins do estudo 

epidemiológico, com base em grupo profissional próprio em referência, ante a atividade 

econômica exercida por seu empregador. 

Sua abrangência é atestada por Oliveira
278

 apontando que a vocação socioeconômica e 

a forma como empresa aplica sua razão social, encontra parametrização no CNAE: 

 

Assume figura de um ser social cujas indivíduos, cada uma das empresas (CNPJ) 

integrantes comungam, convivem, concorrem, compram, vedem, apreçam, 

contratam, escrituram, licitam, alienam, participam do mercado bursátil, terceirizam, 

empregam, protegem e adoecem de maneira verossimilhante, entre outros, e, 

portanto reproduzem práticas multidimensionadas de plurais representações. Eis o 

porquê ontológico.  

 

Assim, denota-se obrigação do empregador sempre manter atualizado o cadastro de 

atividade empresarial nos registros federais, estaduais, distritais e municipais, possibilitando a 

fiscalização e atuação pública tributária da empresa. 

Com base na atividade econômica empresarial, o artigo 22 da Lei 8.213/91
279

 

determina alíquotas de imputação empresarial, sem de fato demonstrar, de forma objetiva, o 

que se enquadraria como atividade de risco elevado, médio e brando, para delimitação do 

SAT, ainda, faltando mencionar como se daria o SAT para grupos econômicos com várias 

sedes de CNPJ distintos ou empresas com atividades diferenciadas em seus estabelecimentos 

de mesma inscrição, ante a utilização do NTEP como fator de enquadramento. 
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 OLIVEIRA, Paulo Rogério Albuquerque de. Nexo técnico epidemiológico previdenciário ntep e o fator 

acidentário de prevenção FAP: um novo olhar sobre a saúde do trabalhador. 2008. 244. F. Tese (Doutorado 

em Ciência da Saúde) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008. p. 34. 
279

 “Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 

(...) 

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e 

daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos 

segurados empregados e trabalhadores avulsos:                 

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja 

considerado leve; 

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio; 

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm#art58
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Apesar da nomenclatura complexa, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – 

NTEP apresenta-se para a norma previdenciária como indicador estático de enfermidades e 

sinistros vinculados as atividades econômicas exercidas pelos trabalhadores, o qual gera o 

devido ajuste ao CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Deste modo, 

estes deveriam auxiliar de forma precisa o enquadramento da alíquota de SAT, para após 

averiguação do índice acidentário do meio ambiente laboral, ser determinado o FAP. 

Ocorre que os mencionados institutos foram questionados desde a sua implementação, 

haja vista que ao utilizarem comparativos internos das empresas classificadas pelo CNAE, 

bem como, a utilização de “chance de ocorrência” utilizada na fórmula do NTEP, acabam por 

desconstruir a ideia de justiça contributiva, a qual construiu a ideia que se deve favorecer o 

empregador que implementa segurança no meio ambiente laboral (bônus) e penalizar o 

empregador que polui o meio ambiente de trabalho (malus). 

4.4.1 O QUADRO COMPARATIVO DO CNAE 

No tocante ao CNAE, este apresenta estrutura de “21 seções (uma letra), 87 divisões 

(dois dígitos), 285 grupos (três dígitos), 673 classes (quatro dígitos) e 1.301 subclasses (sete 

dígitos)
280

, o que apresenta-se de complexidade extrema para sua aplicação ou compreensão 

prática. 

Segundo o site da Secretaria de Estado e Fazenda Nacional
281

, a CNAE é: 

 

A CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de 

identificação das unidades produtivas do país nos cadastros e registros da 

administração pública nas três esferas de governo, em especial na área tributária, 

contribuindo para a melhoria da qualidade dos sistemas de informação que dão 

suporte às decisões e ações do Estado, possibilitando, ainda, a maior articulação 

inter sistemas. 

 

A composição e atualização do código da CNAE é de competência da Subcomissão 

Técnica para a CNAE – Subclasses, organizada no âmbito da Comissão Nacional de 

Classificação - CONCLA, sob a coordenação de representante da Secretaria da Receita 

Federal e com a participação de representantes da administração tributária das esferas estadual 

e municipal e do IBGE. 
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 OLIVEIRA, Paulo Rogério Albuquerque de. Uma sistematização sobre a saúde do trabalhador: do exótico 

ao esotérico. São Paulo: Ltr, 2011. p. 182. 
281

 Disponível em: http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=61. Visualizado em: 21/11/2017 

http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=61
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Nota-se que imensidão das subclasses determinadas pelo CNAE, além de dificultarem 

o entendimento do próprio enquadramento empresarial, trabalham com comparação de 

atividades das empresas classificadas pelas subclasses do CNAE, em contrassenso com o 

implementado pela utilização do FAP no cômputo previdenciário acidentário. 

O processo comparativo entre as empresas, somente observando a classificação interna 

de suas subclasses de CNAE, acabam por relativizar a realidade de investimento ambiental, 

ponderando muito mais o fator geral do que o próprio investimento de saúde e segurança no 

meio ambiente laboral realizado pelo empregador.
282

  

Isto porquê o CNAE delimita se existe ambiente poluído em comparação com as 

primeiras empresas colocadas na lista, haja vista que a fórmula de percentil do FAP observa 

número de estabelecimentos na CNAE Subclasse, com todos os insumos necessários ao 

cálculo do FAP, ante o Nordem, que é a posição do índice no ordenamento do estabelecimento 

na CNAE Subclasse.
283

 

Não se poderia observar de forma genérica e coletiva a atividade econômica da 

empresa, na forma apresentada pelo CNAE, ou seja, as empresas que constem no mesmo 

grupo de CNPJ, em tese com mesma atividade econômica preponderante, pagariam sobre a 

mesma alíquota, independentemente de seus investimentos em prevenção acidentária ou 

doenças laborais, ampliando a higidez ambiental laboral. A massificação estagnada de CNPJ 

implementada pelo CNAE, incentiva que empresas e categorias desiguais, sejam tratadas de 

forma iguais contributivamente, afastando o fator de maior importância para a própria norma, 

a flexibilização da contribuição ante as condições ambientais de cada empresa ou setor da 

empresa. 

Fica evidente que o sistema “Bonus vs Malus” não é seguido pelo CNAE, pois o 

enquadramento realizado por CNPJ e atividade econômica é estático, não oportunizando que a 

empresa poluidora pague escalonamentos maiores que a empresa que detenha mesmo 

enquadramento econômico, porém, que preserve o meio ambiente laboral para o seu 
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trabalhador. Ao contrário, o CNAE coloca empresas com risco ambiental grave, gravíssimo ou 

extraordinariamente grave no patamar máximo do SAT, qual seja, 3%.
284

 

Na prática, a empresa que invista custo financeiro elevado com segurança no meio 

ambiente laboral, implementando um meio ambiente de trabalho hígido, porém que detenha 

atividade econômica de risco grave, será enquadrada em alíquota de SAT de 3%, sendo que 

outra empresa que não mantenha em seus gastos medidas implementadoras de segurança do 

meio ambiente de trabalho e seja classificada como atividade econômica de risco grave, 

também detenha alíquota de SAT em 3%, não observando a utilização do FAP.  

Assim a utilização do CNAE e suas subclasses, na forma como são estabelecidas, 

acabam por maquiar o efeito do FAP na aplicação da alíquota do SAT, haja vista não 

observarem diretamente a influência dos índices acidentários da empresa para sua definição, 

mas sim a comparação com todas as demais empresas classificadas na tabela ante sua 

atividade econômica preponderante por CNPJ. Urge a necessidade de mover a contribuição 

delimitada erroneamente de forma coletiva rumo à contribuição caso a caso ou individual. 

4.4.2 A PROBLEMÁTICA DE UTILIZAÇÃO DO NTEP  

Conforme já abordado, o Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP, utiliza-se da fórmula 

razão da doença e chance de ocorrência, para determinar a casualidade e classificação como 

doença laboral. Assim cruza-se a tabela na proporção 2x2, observando o Classificação 

Internacional de Doenças – CID-10 com as Subclasses do CNAE. 

Com o objetivo de materializar o sistema 2x2 utilizado pelo NTEP, vejamos a 

ponderação feita por Luiz Carlos da Rocha do Conselho Nacional de Justiça:
285

 

 

Simulando que a doença X tenha CID -10 com subclasse Y do CNAE: 
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 Cumpre citar Vinícius Klein o qual pondera que “ A seleção adversa ocorre sempre que o agente possui uma 
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Assim, a formula a ser aplicada seria:  
Onde:(a) nº de empregados na atividade Y do CNAE que manifestou a doença X;  

(b) nº de empregados na atividade Y que não manifestou a doença X;  

(c) nº de empregados fora da atividade Y que manifestou a doença X;  

(d) nº de empregados fora da atividade Y que não manifestou a doença X.  

Critério de decisão: o NTEP sinaliza nexo causal quando RC for superior a Um, 

𝑅𝐶>1; caso contrário não se admite o nexo.  

No caso do exemplo; 𝑹𝑪=𝟏 𝒙 𝟓.𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟐.𝟎𝟎𝟎=𝟒,𝟑𝟑. Conclusão: o nexo 

causal é aceito. 

 

Pois bem, ao verificar a aplicação da fórmula, observa-se que o fator “chance de 

ocorrência” é elevado, deixando de apontar se de fato há nexo causal da enfermidade com o 

exercício da atividade laboral exercida. 

O objetivo seria justamente determinar uma correlação de casualidade entre a 

atividade empresarial e a enfermidade do trabalhador, elencando na Classificação 

Internacional de Doenças – CID, a morbidade do trabalhador, através de perícia realizada pelo 

médico da Previdência Social.  

Paulo Rogério
286

 aponta que o NTEP “parte da presunção de que determinados 

agravos são comuns em determinadas atividades econômicas”, relacionado a enfermidade 

ante o enquadramento econômico do CNAE. O fator presunção não poderia ser elevado em 

tão importante instituto definidor de contribuição ao empregador, a qual deveria refletir de 

forma fidedigna o meio ambiente laboral. 

Ademais, outro ponto que enfraquece o NTEP é justamente o enquadramento de 

acidentes in tinere, como acidente de trabalho, com base na Lei 8.213/91, Artigo 21, inciso IV, 

alíneas a, b e c.
287
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Como já mencionado neste trabalho, segundo o normativo pátrio, o acidente sofrido 

pelo trabalhador no deslocamento de sua residência para seu trabalho e vice-versa, serão 

considerados pela previdência social como acidente de trabalho. Pois bem, mas a inovação 

que vem para amparar o trabalhador afastando-o do risco social, acaba por distorcer os dados 

utilizados pela previdência para averiguação da higidez do meio ambiente laboral. Isto posto o 

acidente de trabalho ocorre fora da inserção ambiental laboral, não havendo, a priori, qual 

nexo técnico epidemiológico com a função exercida. 

Se o NTEP preconiza a verificação se o meio ambiente laboral ocasiona determinada 

doença laboral, as doenças in tinere acabam por desvirtuar o instituto. A distorção citada fora 

objeto de análise na União Europeia, a qual, levando em conta a necessidade de reflexo 

fidedigno do meio ambiente laboral, excluiu do cômputo de acidentes laborais, os acidentes 

de trajeto, nos moldes da Regulamentação número 349/2011.
288

 

Ante a matéria, os doutrinadores Folmann e Viana
289

 manifestam-se que “[...] devem 

interferir no cálculo do FAP tão somente os acidentes ocorridos no ambiente de trabalho – e 

não nas ruas, no trajeto – pois estes as empresas nada podem fazer para prevenir”. 

Posicionamento, a luz da criação normativa de implementação do meio ambiente de trabalho 

hígido, correto, haja vista que, como elevado por Zambitte
290

, “o empregador não possui, em 

regra, qualquer responsabilidade ou mesmo condição de interferir em tais eventos e, portanto, 

submetê-lo a sanções indiretas por sinistros provocados além muros – nesse hipótese – é 

absurdo”. 

Diante do exposto, fica patente que NTEP em que pese ter contribuído para o 

alargamento da proteção acidentária laboral ao trabalhador, apresenta entraves que o tornam 

ineficaz para demonstrar transparência quanto as doenças laborais desencadeadas pela 

                                                                                                                                                   
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos 

para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive 

veículo de propriedade do segurado; 

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de 

locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado”. 
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poluição do meio ambiente laboral, necessitando de aprimoramento quanto sua aplicação e 

combinação com as tabelas delineadas pelo CNAE, os quais geram a questionada alíquota em 

percentis, com fulcro nas Resoluções nº 1.308/09 e nº 1.309/09. 

4.5  A DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA DO SAT POR PERCENTIS  

Conforme mencionado por Wanderley Todeschini
291

, para definição da alíquota do 

SAT devido pelo empregador, se faz necessária a utilização de um critério de avaliação 

coletivo por atividade, isto é, todas as empresas constantes do mesmo grupo econômico, nos 

moldes da Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE, pagam sobre a mesma 

alíquota, independentemente da criação individual de alguma política pública que avaliasse o 

empenho do empregador, de forma individual no âmbito da empresa, quanto a melhora do 

ambiente de trabalho e acolhida de seu trabalhador. A tributação coletiva demonstra que 

empregadores desiguais são tratados de forma homogênea no aspecto tributário, necessitando 

mover a tributação coletiva rumo à individual. 

Isto se refere a realidade normativa que reduz todo sistema econômico laboral em 

apenas três simples alíquotas. Assim estas acabam por não refletir a complexidade individual 

do sistema econômico, custos reais acidentários, riscos inerentes da atividade exercida 

individualmente e doenças profissionais ocasionadas.  

Devemos lembrar que o artigo 10º da Lei 10.666 de 2003, estabeleceu que o cálculo 

do FAP deve observar “o desempenho da empresa em relação à respectiva atividade 

econômica, apurando em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de 

frequência, gravidade e custo”.  

Neste tocante, que se identifica a falha no ordenamento, pois, segundo observado pelo 

Conselho Federal de Estadísticas – CONFE
292

, a utilização de percentis pelo ordenamento 

previdenciário brasileiro, acaba por gerar grandes distorções, certo de que o método percentis 

privilegia somente a ordenação dos valores e não a grandeza dos eventos de acidentalidade, 

isto é, não é levado em conta o aspecto quantitativo das grandezas: frequência, gravidade e 

custo. Somente considera na sua avaliação o número de ordem na sequência ordenada das 
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grandezas. A ditadura da propriedade ordinal do percentil, causa graves distorções no FAP em 

função do objetivo “bonus x malus”.  

Ante o sistema de percentis, pouco importa se uma sociedade empresarial que pertença 

a um grupo econômico apresente grandes números de acidentes de trabalho, se comparado 

com as restantes, e se inferiores, no cálculo de percentis ela será considerada de baixo risco, 

podendo até diminuir sua alíquota em 50%.  

Ainda, de forma gravosa, devemos lembrar que a alíquota máxima de tributação é de 

6% da folha de pagamento do empregador, o que, de certa forma, por muitas vezes é menos 

oneroso que implementar medidas que garantam um meio ambiente de trabalho sadio ao 

laborista. 

As alíquotas 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 

refletem a diversidade econômica do brasil hoje, uma vez que o pagamento máximo permitido 

em nosso ordenamento de 6% (seis por cento) pode ser elevado para determinada empresa e 

extremamente baixo para outras de grande porte, haja vista a capacidade econômica financeira 

do empreendimento profissional. 

Esmiuçando a aplicação do SAT em percentis nos moldes da Resolução 1.316/2010
293

, 

Oliveira
294

 pondera: 
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 BRASIL. Após o cálculo dos índices de freqüência, de gravidade e de custo, são atribuídos os percentis de 
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[...] faz-se o cálculo dos índices de frequência, de gravidade e custo, depois se 

atribui os percentis de ordem para empresas com menor índice de frequência de 

acidentes e doeças do trabalho no setor, por exemplo, recebe o menor percentual, e o 

estabelecimento com maior frequência acidentária recebe 100%. O percentil é 

calculado com os dados ordenados de forma ascendente. 

 

No campo doutrinário, Wagner Balera
295

 tece severas críticas quanto ao modelo 

utilizado por nosso ordenamento jurídico, certo que a base de decisão de mantença de um 

modelo estatizado é puramente ideológica, porque ignora a realidade. O número de acidentes 

de trabalho em nosso país é muito ruim, o que por si só já se comprova a ineficiência desse 

sistema. 

O idealizador do SAT e FAP aponta que as alíquotas do SAT em apenas três percentis, 

acaba por destoar tanto a questão de custeio previdenciário acidentário, quanto a bonificação 

por medidas asseguradoras do meio ambiente de trabalho hígido. O doutrinador ainda pondera 

que se faz necessário ampliar de 3 alíquotas em percentis, para 9 alíquotas em percentis, 

aprimorando a simplória classificação de risco leve, médio e grave.
296

 

Assim, a doutrinador inova quanto a questão das alíquotas, apontando do risco mais 

brando para o risco acidentário mais elevado, os percentis de 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1,5%, 

1,9%, 3,5% e 5%. Ante o escalonamento proposto, tornaria possível a diferenciação do 

empregador poluidor com risco elevado enquadrado em SAT de 3%, para o muito poluidor, 

que nos moldes da norma vigente estaria enquadrado em SAT dos mesmos 3%. 

Oliveira pondera que “este mecanismo seria hábil, para gerar uma descompressão 

tributária, hoje visto a maior elasticidade, servindo, ainda como potencial redutor da carga 

tributária [...]”. 

Ibrahim
297

 também apontou as desvantagens do sistema de percentis: 

 

[...] a adoção, como parâmetro de quantificação, da divisão do grupo econômico em 

percentis, o que ignora as variadas situações das empresas, com características muito 

diversificadas, além de grande parte das situações concretas, no período avaliado, 

não haver acidente algum, impondo, não raramente incremento indevido de alíquota. 
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Não adentrando sobre o enquadramento de atividade preponderante por CNPJ, ante a 

discursão ter sido elevada em tópicos anteriores no tocante ao CNAE, mas a delimitação de 

percentis quanto o SAT e o FAP acabam por não considerar os investimentos ambientais 

realizados pelo empregador, não verificando caso a caso o meio ambiente laboral realmente 

vivenciado pelo empregador, mas sim, por sua atividade preponderante. Nas palavras de 

Oliveira
298

: 

 

Ao colocar todos sobre uma régua cujas distâncias relativas entre eles sejam 

linearmente proporcionais. Nunca deveria usar a fapimetria pelo percentil, porque 

isso não acontece. Ao contrário, são altamente desproporcionais. Ao usá-lo se 

introduz um viés insuperável, da mesma forma que se diz que a baleia azul é maior 

que a formiga sem quantificar quantas vezes é maior. 

 

O ponderado parece sensacionalismo, mas de fato desde a implementação do SAT e 

posteriormente a variação e aprimoramento das alíquotas ante a utilização do FAP, não 

estando sendo eficazes quanto a redução expressiva dos acidentes de trabalho em nosso país, 

seja para falta de parametrização mais precisa do enquadramento de atribuições do 

empregador, seja por falta de bonificação ou majoração de alíquotas que incentivem 

realmente o empregador a investir fortemente no meio ambiente laboral. 

4.6  DAS ESTATÍSTICAS ACIDENTÁR IAS LABORAIS APÓS A 

IMPLEMENTAÇÃO DO SAT EM NOSSO ORDENAMENTO PÁTRIO  

Conforme já narrado anteriormente, o Seguro Acidente de Trabalho foi estatizado em 

nosso país através da 5.316/67, certo que, a partir deste momento, padecia sobre o pálio da 

Previdência Social a responsabilidade de legislar, gerenciar e fiscalizar o custeio assecuratório 

acidentário laboral, dando grande passo para a preservação da higidez ambiental do local de 

trabalho ao qual o trabalhador brasileiro estaria exposto. 

Assim denota-se de grande relevância para o presente estudo, averiguar os dados 

oficiais quanto o escalonamento acidentário laboral em nosso país, além de uma análise 

minuciosa quanto a mortalidade laboral dos trabalhadores, quando no exercício diário de suas 

atribuições profissionais. 
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Para tanto, verifiquemos os últimos dados oficiais do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social - MTPS, os quais demonstram os índices acidentários laborais desde o ano 

de 1970 até o ano de 2015:
299

 

TABELA 4: NÚMERO DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO NO BRASIL, DE 1970 A 2015 

 

Fonte: MTPS/RAIS, MTPS/AEPS. 

* Dados parciais faltando CE out a dez, RS abr a dez, DF jun a dez, AC e RO jan a dez. 

** Dados parciais faltando MA ago a dez, RS jan a dez e DF ago a dez. 

 

Desprezando os acidentes de trajeto, haja vista que estes não demonstram a higidez 

ambiental laboral, pois ocorrem fora do âmbito da empresa, o único dado positivo apresentado 

pelo MTE, fora a diminuição dos acidentes típicos que apresentavam média decenal de 
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1.535.843 (um milhão quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e três) acidentes 

na década de setenta, recuando para a média de 419.698 (quatrocentos e dezenove mil 

seiscentos e noventa e oito) acidentes típicos de dois mil e dez para dois mil e quinze. 

Ocorre que essa diminuição dos acidentes típicos não alavancou a proteção da 

integridade do trabalhador brasileiro, certo que todos os demais números apresentam dados 

negativos para o meio ambiente laboral. 

Cumpre observar que a média decenal com ênfase no número de trabalhadores 

acidentados em nosso país cresceu exponencialmente de média de 12.423,828 (doze milhões 

quatrocentos e vinte três mil e oitocentos e vinte e oito) trabalhadores acidentados na década 

de setenta, para 47.403.075 (quarenta e sete milhões quatrocentos e três mil e setenta e cinco) 

trabalhadores acidentados pelo período de dois mil e dez para dois mil e quinze. 

No tocante as doenças laborais, essas passaram de média de 3.227 (três mil duzentos e 

vinte sete) trabalhadores na década de setenta, para 16.489 (dezesseis mil quatrocentos e 

oitenta e nove) pelo período de dois mil e dez a dois mil e quinze. 

O número total de acidentes laborais que vinham apresentando redução de médias 

decenais até a década de noventa, alcançando o patamar médio de 470.210 (quatrocentos e 

setenta mil duzentos e dez) acidentes, voltou a crescer nos anos posteriores, alcançando o 

número médio de 699.114 (seiscentos e noventa e nove mil cento e quatorze) pelo período de 

dois mil e dez a dois mil e cinco. 

Ainda, para apresentar os contornos ambientais laborais em nosso país, se faz 

necessário apresentar os dados quanto os óbitos decorrentes da prestação de serviço do 

trabalhador ao seu empregador: 

TABELA 5: ÓBITOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRABALHADOR AO 

SEU EMPREGADOR 

Ano Óbitos 

1970 2.232 

1971 2.587 

1972 2.854 

1973 3.173 

1974 3.833 
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1975 4.001 

1976 3.900 

1977 4.445 

1978 4.342 

1979 4.673 

Média anos 70 3.604 

1980 4.824 

1981 4.808 

1982 4.406 

1983 4.214 

1984 4.508 

1985 4.384 

1986 4.578 

1987 5.738 

1988 4.616 

1989 4.554 

Média anos 80 4.672 

1990 5.355 

1991 4.527 

1992 3.516 

1993 3.110 

1994 3.129 

1995 3.967 

1996 4.488 

1997 3.460 

1998 3.793 

1999 3.806 

Média anos 90 3.925 

2000 3.094 

2001 2.753 

2002 2.968 

2003 2.674 

2004 2.839 

2005 2.766 

2006 2.789 

2007 2.845 

2008 2.817 

2009 2.560 

Média anos 00 2.811 

2010 2753 

2011 2.938 

2012 2.768 

2013 2.841 
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2014 2.819 

2015 2.502 

Média anos 10 2.770 
Fonte: MTPS/RAIS, MTPS/AEPS. 

* Dados parciais faltando CE out a dez, RS abr a dez, DF jun a dez, AC e RO jan a dez. 

** Dados parciais faltando MA ago a dez, RS jan a dez e DF ago a dez.
300

 

 

Conforme os dados do Ministério do Trabalho, os números de óbitos advindos de 

acidente de trabalho vêm caindo de forma inexpressiva ao longo dos 46 (quarenta e seis) anos 

analisados. 

Posto isto, os números demonstram a grave problemática ambiental laboral acidentária 

apresentada em nosso país, certo que, mesmo com advindo do Seguro Acidente de Trabalho - 

SAT em nosso país em 1967, o número de trabalhadores acidentados não foi reduzido de 

forma expressiva, demonstrando que o impacto da contribuição não vem exercendo a 

essencial função educadora ao empregador, quando na implementação de medidas de 

segurança e higidez ambiental laboral.  

4.7  DIREITO COMPARADO ANTE O SAT NO NORMATIVO ITALIANO  

Com o intuito de sanar problemática do SAT, quanto contribuição passível de coibir a 

poluição do meio ambiente laboral, faz-se necessário utilizar o Direito Comparado no tocante 

a descentralização da gestão do Seguro Acidente de Trabalho e Fator Acidentário de 

Prevenção e a variação do cálculo da tarifação segundo o risco acometido ao trabalhador 

quanto no exercício de sua função específica.  

No ordenamento jurídico Italiano, o Seguro Acidentário Laboral é contribuição 

obrigatória para todos os trabalhadores que exerçam atividades reconhecidamente de risco, a 

qual é enquadrada pela Lei Italiana ou por estudo no Instituto Nacional de Seguro contra 

Acidentes de Trabalho - INAIL. 

Antes de iniciar as ponderações ante o seguro acidentário Italiano, torna-se necessário 

explicar as razões que levaram a estudar a norma Italiana, como estudo comparado da 

presente dissertação. 

                                                
300

 MTPS/RAIS, MTPS/AEPS - Cumpre mencionar que, até a finalização deste trabalho, a Ministério do 
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Primeiramente, a Itália conta com o Instituto Nacional de Seguros contra Acidentes de 

Trabalho (INAIL), sendo órgão público e autônomo, com familiaridade de atuação do INSS, 

sendo possível comparar as atividades exercitadas por ambos. 

Outro ponto relevante que o INAIL apresentou no ano de 2016 um ativo financeiro 

importante (as reservas totais até 2015 são de € 27 bilhões e 400 milhões).
301

  

Por fim, a Itália apresentou redução significativa de acidentes no trabalho (desde 2000 

- 46,3473% eventos; - 59,54% óbitos). 

Conforme observado pelo doutrinador Marcelo Bórsio
302

, infelizmente o investimento 

para proteção ambiental laboral na Itália é muito mais elevado que em nosso país, 

assentando as palavras da professora Lorena Porto
303

, em seu trabalho sobre a nova 

normativa italiana sobre meio ambiente do trabalho: 

“Consoante a interpretação conferida pela doutrina e pela jurisprudência italianas, 

a partir do art. 2.087 do Código Civil de 1942 podem ser extraídas as seguintes 

obrigações a cargo do empregador:  

a) o empregador não apenas deve observar as obrigações específicas estabelecidas 

pelas normas especiais, mas também adotar outras medidas de segurança exigidas 

pela evolução tecnológica. Assim, o patrão deve implementar todas as medidas 

necessárias à proteção da saúde do trabalhador em sentido amplo, levando em 

conta o conjunto dos elementos característicos de uma determinada prestação 

laborativa ou de um determinado ambiente de trabalho, bem como o contexto 

tecnológico
304

;  

b) o empregador deve adotar as medidas de segurança exigidas tanto pelas 

características objetivas da prestação laborativa, quanto pelas condições subjetivas 

do trabalhado
305

;  

c) o empregador é obrigado a respeitar tanto a integridade física, quanto a 

integridade moral do trabalhador”306.” 

d) o empregador deve exercer uma ação de vigilância contínua em relação aos seus 

empregados para que estes observem as normas de segurança307.” 
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 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION (ISSA), Calculating the International Return 

on Prevention for Companies: Costs and Benefits of Investments in Occupational Safety and Health, 

Final Report, Geneva, 2012, p. 2 ss. 
302 BORSIO. Marcelo. Aposentadoria Especial e o Meio Ambiente do Trabalho: Harmonização 

Progressiva de Atuação nas Consequências e nas Causas. RTM. 2017 
303 PORTO, Lorena Vasconcelos. A reforma legislativa em matéria de saúde e segurança no trabalho no 
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Pesquisado em 06/02/17. 
304 Decisões da Corte de Cassação n. 644, de 14 de janeiro de 2005, e n. 6.048, de 15 de março de 2007. 
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Assim, justifica-se a escolha do normativo italiano como paradigma doutrinário para 

nosso ordenamento previdenciário acidentário. 

Na norma Italiana, o seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais é 

obrigatório para todos os empregadores de trabalho que empregam trabalhadores dependentes 

e/ou parasubordinados nas atividades que a lei italiana reconhece como de risco, com base no 

artigo 38 da Contituição Italiana de 1948:
308

 

 

Art. 38- Cada cidadão inapto ao trabalho e desprovido dos meios necessários para 

viver tem direito à manutenção e à assistência social. Os trabalhadores têm o direito 

de que sejam previstos e assegurados meios adequados às suas exigências de vida, 

em caso de acidente, doença, invalidez, velhice e desocupação involuntária. 

 

Na Itália o Órgão responsável pela gestão, estudo e fiscalização do seguro acidentário 

pátrio é o Instituto Nacional de Seguro contra Acidentes de Trabalho (INAIL)
309

, que é 

independente da instituição ligada à seguridade social o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS). 

O Decreto Legislativo n° 626 de 19 de setembro de 1994 (modificado e integrado com 

o decreto legislativo de 19 de março de 1996, nº 242), determinou a competência do INAIL 

para informação, consultoria e assistência em matéria de segurança e saúde nos locais de 

trabalho é de importante relevância, particularmente nos confrontos das grandes empresas e 

das pequenas e médias empresas. 

O trabalhador italiano acometido de enfermidade ocasionada por acidente de trabalho, 

detém obrigação de apresentar ao seu empregador “uma denúncia pormenorizada, a que deve 

ser anexada um relatório médico contendo a descrição dos sintomas denunciados e daqueles 

encontrados pelo médico”.
310

 Assim, o ônus de encaminhar informação oficial da ocorrência 

do sinistro laboral recai ao empregado, o maior interessado na correta informação, evitando 

quando desvirtuamento de dados, conforme ocorre em nosso sistema de envio da CAT. 

                                                
308

 ITALIA – Constituição Federal 1948 - Art. 38. 
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 “O Inail é um órgão público não econômico prestador de servições de caráter nacional, com personalidade 

jurídica e autonomia de gestão, posto sob a vigilância do Ministério do Trabalho e das políticas sociais, do 

Ministério da Economia e das Finanças, e no que concerne ao setor técnico-científico e de pesquisa, do 

Ministério da Saúde”. Disponível em: http://www.epasa.cna.it/dipendenti.html. Acesso em: 23 nov. 2017. 
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 STEFANO, Giubboni; GIUSEPPE Ludovico; ANDREA Rossi. Infortuni Sul Lavoro E Malattie 

Professionali, 2014, Padova. p. 273. 
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Observa-se que o seguro acidentário é ofertado para todos os cidadãos que detenham 

uma relação de trabalho, quer seja de emprego direto, ou terceiro dentro da empresa, ou mão 

de obra autônoma, incluindo os gestores e empresários, os quais ficam automaticamente 

segurados pelo INAIL e devem pagar obrigatoriamente o seguro para o seu regular 

funcionamento.
311

 

No país em baila, como ensina Pietro Zarattini
312

, qualquer cidadão com relação de 

trabalho, sendo esta direta ou indireta, como no caso da terceirização, incluindo gestores e 

empresários, estaria abrangido pelos seguros geridos pelo INAIL, custeando tal fundo. 

O seguro laboral Italiano resguardará o trabalhador nos seguintes casos:
313

 

 

o seguro inclui todos os casos de acidente ocorridos por causa violenta e em ocasião 

de trabalho, provocando morte ou perda permanente da capacidade de trabalho, 

absoluta ou parcial, ou uma incapacidade temporária absoluta que implique a 

abstenção do trabalho por mais de três dias.
314

 

 

O Decreto Italiano 1.124 de 30 de junho de 1965, em seu artigo 40º, define que a 

tabela de prêmios e as modalidades aplicadas ao seguro acidente de trabalho conforme a 

doença profissional serão aprovadas mediante decretos do Ministério do Trabalho e da 

Seguridade Social, tendo como norte as deliberações do INAIL. Tal tabela observa o risco 

correspondente a cada uma das ocupações profissionais, taxando após o encargo financeiro. 

O Istituto Nazionale Per L'assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro - INAIL
315

 

italiano detém grande importância para a seguridade Italiana, com seu papel descentralizador 

determinado no Decreto Legislativo n° 81 de 23 de fevereiro de 2008, considerado suas 

sucessivas emendas, disciplinando suas tarefas em relação à saúde e à segurança inserida no 

meio ambiente laboral, bem como no auxílio da reabilitação da saúde do trabalhador para 

regresso as suas funções profissionais. 

                                                
311

 ZARATTINI, Pietro et al. Collana guida alle paghe 2009 - Busta Paga. Itália: IPSOA, 2009. p. 399. 
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 Denota-se como ‘causa violenta’ qualquer fator que, com intensidade e rapidez, ainda que sem 
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físico ou psíquico). 
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 Instituto Nacional de Seguro de Saúde e Segurança no Trabalho.  
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Resolvida a primeira problemática, certo que não mais se observará o falho sistema de 

percentis por atividade econômica individualizada por CNPJ da empresa, mas sim o sistema 

do risco da ocupação profissional da função exercida, segue o desafio de valoração do 

encargo, ou seja, o de implementar o custo ao empregador na mantença da degradação do 

meio ambiente de trabalho. 

O grande diferencial seria justamente o aduzido no artigo 40. do Decreto número 

1124/65
316

 o qual prevê o cálculo da tarifação para empresas segundo a ocupação de riscos 

exercida pelo empregado e não a atividade econômica exercida por CNPJ:  

 

A tabela dos prêmios e das contribuições para o seguro contra acidentes de trabalho 

e doenças profissionais bem como as suas modalidades de aplicação são aprovadas 

por decreto do Ministro do Trabalho e da Segurança Social com base numa 

deliberação do INAIL. A tabela estabelece taxas de alíquotas correspondentes aos 

riscos de cada uma das ocupações profissionais seguradas, de maneira a incluir o 

encargo financeiro. 

 

Até 1988 o seguro social para as doenças ocupacionais na Itália limitava-se às doenças 

incluídas nas tabelas anexadas pelo INAIL, bem como com as sentenças do Supremo 

Tribunal. Ocorre que com a Edição das normas 179/1988 e 206/1988, o sistema de tabelas foi 

profundamente alterado, observando as tabelas existentes, onde já haveria a presunção legal 

constatada de enfermidade laboral, não havendo a necessidade de comprovação do 

trabalhador do nexo, bem como, com doenças não estipuladas pela tabela, bastando que o 

trabalhador comprovasse o nexo causal da enfermidade laboral.  

Porém, com intuito de evolução da seguridade, para garantir as atualizações periódicas 

das tabelas, o art. 10 do normativo. 38/2000, instituiu uma comissão médica especial, com 

objetivo de informar oficialmente sempre que uma doença for acometida em virtude do labor 

do empregado. 

Superado o enquadramento, Andrea Rossi
317

 explica que a lei italiana observaria como 

forma de cobrança os vencimentos ou salários brutos convencionados, tendo como prisma a 

classe de risco que aquela atividade está exposta.  

O custeio Italiano também difere de nosso ordenamento, haja vista que a contribuição 

calcula-se multiplicando as remunerações devidas, pela "taxa de prêmio" correspondente à 

atividade, e determinada em função de sua periculosidade. O instrumento técnico utilizado 
                                                
316

 ITALIA. Decreto número 1124 de 30 de junho de 1965. Artigo 40. 
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para calcular a contribuição, chama-se “tarifa de prêmio” e é determinado em razão do risco 

específico da atividade laboral dos trabalhadores segurados. 

Assim, enquanto as alíquotas no nosso país observam somente três tipos de 

porcentagens contributivas, que podem receber implemento de 100% ou redução de 50%, a 

norma Italiana, possibilitou o INAIL a criação de tabela com 127 alíquotas iniciais, 

impactando a majoração e aproximando a contribuição do poluidor ambiental laboral, muito 

mais que as simples 3 alíquotas impostas em nosso ordenamento pátrio. 

A partir do ano 2000, só a gestão previdenciária da indústria na Itália foi dividida em 

quatro ramos de atividade pelo INAIL: (indústria, artesanato, terciário e demais atividades) 

(dm 12/12/2000). Por cada gestão, está prevista uma tabela de classificação das operações; 

por cada operação está prevista uma alíquota (“tarifa”) calculada em função do risco médio 

nacional, de modo a incluir o relativo ônus financeiro 

Tal cálculo tem como base a proporcionalidade entre o seguro e o risco que o 

trabalhador está exposto, cobrindo as contribuições de forma a custear o conjunto dos 

encargos resultantes de acidentes que podem ocorrer durante o ano. O método utiliza tanto o 

risco médio nacional de acidentes e doenças de um grupo de atividades, quanto uma avaliação 

que considera não só a ocorrência de acidentes, mas também o investimento em prevenção de 

cada empresa individualmente.  

Parece complexo, mas o sistema utilizado na Itália para cálculo do valor do SAT é a 

simples observância do “bônus x malus”, já falado anteriormente. Esclarece Silva
318

, que tal 

sistema é utilizado em seguradoras já há longa dada, construindo estrutura tarifária justa entre 

os diversos segurados que apresentam riscos de infortúnios diferentes. Para tanto se deve 

utilizar um cálculo estatístico de eventos que dá descontos a quem apresenta menores riscos, 

os chamados bônus de renovação, e majora os prêmios a quem apresenta maiores riscos 

(malus). 

Os trabalhadores segurados têm direito, no caso de acidente de trabalho e doença 

profissional, a receber as prestações econômicas e sanitárias nos moldes do artigo. 66 da Lei 

em referência. Observa-se que as prestações econômicas são divididas em indenização diária 

por incapacidade temporária absoluta, a pensão por incapacidade permanente, o subsídio por 

                                                
318

 SILVA, Leda Maria Messias da. Poder diretivo do empregador, emprego decente e direitos da 
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assistência pessoal continuada, a pensão para os sobreviventes, o subsídio especial 

continuado, para sobreviventes de portadores de deficiências graves, o subsídio una tantum no 

caso de morte, a pensão de mudança (renda garantida ao trabalhador que muda/abandona o 

posto de trabalho ante a limitação imposta pela lesão laboral) e o resgate da renda (apenas em 

agricultura). 

Já as prestações sanitárias incluem o custeio de próteses e aparelhos médicos, cuidados 

médicos e cirúrgicos, exames médicos e atestados médico legais. 

Observa-se que os benefícios propiciados pela norma italiana apresentam-se 

semelhantes aos ofertados em nosso país, demonstrando que o custo por trabalhador 

acidentado seria próximo ao do nosso ordenamento, agravando que a forma não efetiva de 

contribuição nacional, acaba por gerar um grande descompasso financeiro para a Previdência 

Social. 

No ano de 2014, o doutrinador e professor italiano, da Universidade de Milão,  

Giuseppe Ludovico, idealizador e pesquisador da justiça acidentária italiana, participou da 

pesquisa realizada no âmbito da 7ª convocatória do Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais 

entre a União Europeia e o Brasil, com a colaboração do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), do Ministério da Previdência Social (MPS), o Instituto 

Nacional de Seguros contra Acidentes de Trabalho da Itália (INAIL) e o Instituto Nacional do 

Seguro Social do Brasil (INSS), e em suas palavras: 

 

O objetivo do programa foi muito claro. Segundo o projeto, em primeiro lugar, o 

Brasil estava trabalhando para reformular o seguro contra acidentes de trabalho 

(SAT), de forma a evitar um desequilíbrio entre o recolhimento do seguro e o 

pagamento dos benefícios em casos de acidentes e aposentadoria especial. O sistema 

italiano de financiamento do seguro contra acidentes de trabalho é considerado 

modelo na União Europeia e por isso – afirmava o projeto – é de interesse do Brasil 

conhecer a experiência do país europeu para buscar subsídios para uma maior 

reflexão envolvendo o SAT. O objetivo é conhecer o modelo de financiamento do 

seguro contra acidente de trabalho, o pagamento de benefícios acidentários e os 

serviços de reabilitação profissional.
319

 

 

De forma infeliz o objetivo precípuo da convocatória do Projeto de Apoio aos 

Diálogos Setoriais entre a União Europeia e o Brasil não foi finalizado, haja vista que o 

projeto de alteração do sistema previdenciário acidentário brasileiro, de autoria da comissão 
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liderada pelo consultor Giuseppe Ludovico, não foi colocado em prática por nosso 

ordenamento jurídico, permanecendo ainda hoje com os falhos apontamentos discorridos no 

presente trabalho. 

Isto posto, de modo com o demonstrado, bem como corroborado pelo doutrinador 

Paulo Rogério Albuquerque Oliveira
320

, fica evidenciado que o nosso ordenamento jurídico, 

na pessoa do Estado, que é social de direito, demonstra-se incapaz ou limitado quanto ao 

estímulo no investimento em segurança e saúde do trabalhador, seja por falta de bases sólidas 

que se possam aferir de forma fidedigna a realidade ambiental da empresa, seja por criar 

normativos impassíveis de aplicação plena ante os anseios da população trabalhadora de nossa 

nação, que estimulem o investimento na higidez no meio ambiente de trabalho. 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo basilar, discutir e analisar a implementação do 

instituto protetivo jurídico do Seguro Acidente de Trabalho – SAT, bem como seus 

desdobramentos legais como o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, utilização do Nexo 

Técnico Epidemiológico – NTEP, definição de lista de Cadastro Nacional de Atividade 

Economica – CNAE, dentre outros, e seus efeitos práticos na manutenção e implementação do 

meio ambiente de trabalho saudável ao trabalhador. 

Para tanto, tornou-se necessário discorrer sobre a conceituação de meio ambiente de 

trabalho, abrangendo a recente sistemática de ecossistema laboral e a poluição deste, gerada 

pelo desrespeito às normas de saúde e proteção do trabalhador.  

É fato que a poluição ambiental laboral se mostrou como a principal causadora dos 

acidentes de trabalhos que ceifam a saúde dos trabalhadores, retirando-lhes sua única 

possibilidade de sustento próprio, ou de sua família. Não pode-se deixar de mencionar os 

dados alarmantes apresentados pelos órgãos oficias que apontam o acidente de trabalho como 

grande causador de mortes dos laboristas brasileiros. 

Em ambos os casos apontados acima, o risco social a que o trabalhador e sua família 

padecem expostos, é combatido pela Justiça Social acidentária, através de seus benefícios 

próprios, tais como: Auxílio Doença, Auxílio Acidente, Aposentadoria por Invalidez, Pensão 

por Morte decorrente de Acidente de Trabalho, Habilitação e Reabilitação Profissional 

custeada pela Justiça Acidentária e, de certo modo, a Aposentadoria precoce especial. 

Tais benefícios ocasionados pelos males da poluição ambiental laboral, custeiam as 

necessidades de subsistências financeiras dos trabalhadores pelo período de restabelecimento 

da saúde física ou visam auxiliar nas despesas das famílias que tenham perdido o provedor 

financeiro familiar em decorrência de acidente de trabalho. 

Porém, conforme exposto no trabalho, o custo previdenciário acidentário vem 

crescendo ao longo do tempo, tanto pelas inovações legislativas, que facilitaram o 

enquadramento acidentário laboral por parte da perícia realizada pelo INSS, qual seja, o 

NTEP, mas também pelo notório desrespeito das medidas de segurança e saúde do trabalho 

que infelizmente, ainda permeia as atividades econômicas de nosso país, gerando a poluição 

ambiental laboral. 
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Fato que, com o advento do Decreto Lei 24.637 de 1934 e a criação do Seguro 

Acidente de Trabalho em nosso ordenamento jurídico pátrio, bem como com suas posteriores 

e importantes alterações, as quais culminaram na Lei 8.213 de 1991, que determinou as três 

alíquotas vigentes e lineares do seguro em comento em 1% (um por cento), 2% (dois por 

cento) e 3% (três por cento) do total da folha de pagamento da empresa, o país deu o primeiro 

passo para a implementação de custeio da justiça social acidentária de nossa Previdência 

Social, imputando exclusivamente ao empregador que detenha um meio ambiente de trabalho 

perigoso ao trabalhador, o custeio dos benefícios acidentários. 

Porém, foi demonstrado que o enquadramento das empresas por atividade econômica, 

determinada pelo CNAE, mesmo após a edição do entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça emanado na Súmula 351, a qual tem entendimento de que a alíquota de contribuição 

para o Seguro de Acidente do Trabalho SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em 

cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade 

preponderante quando houver apenas um registro, acabam por incluir empresas desiguais 

ambientalmente em mesmo patamar contributivo. 

Devemos ainda salientar que determinar alíquota de contribuição por atividade 

econômica preponderante, acaba por abrandar arrecadação de diferentes atividades realizadas 

no âmbito da própria empresa, contribuindo, por muitas vezes, pouco por atividades que 

insiram o trabalhador em ambiente de trabalho poluído, porém, que não seja a atividade 

econômica preponderante da empresa.  

O trabalho apresentou a tentativa jurídica de solucionar a problemática das alíquotas, 

ante a implementação do Fator Acidentário de Prevenção, através do Decreto 6.042 de 2007, o 

qual incluiu o artigo 202-A no Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 

no 3.048, de 6 de maio de 1999, trazendo o anseio de justiça arrecadadora, quando da redução 

em até cinquenta por cento ou majoração de até cem por cento das alíquotas determinadas 

pelo SAT, tendo em vista a razão das medidas redutoras acidentárias no ambiente laboral e sua 

efetividade propiciadas pelo empregador. 

Ocorre que a problemática persistiu ante a limitação imposta pela Lei criadora do SAT, 

certo que o FAP tentou implementar o sistema conhecido como “bônus vs males”, mas a 

limitação em até 6%, ou seja, implementação de cem por cento da alíquota máxima de SAT, 

fadou a limitar a política contributiva penalizadora repreensiva ao empregador que, mesmo 
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enquadrado na alíquota máxima de SAT e com implementação máxima de FAP, continua a 

manter seu meio ambiente laboral poluído, ocasionando crescentes acidentes de trabalho no 

âmbito de sua empresa. 

É fato que, o trabalho apresentou uma possível solução para a problemática 

apresentada, qual seja, o trabalho de fiscalização do Mistério Público do Trabalho, com o 

importante auxílio da vigilância sanitária no combate a poluição ambiental e a consequente 

aplicação da norma sanitária no meio ambiente laboral. Isto porque a atuação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), está delimitada genericamente no artigo 6° da 

Lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999, o qual aponta que o objetivo precípuo de promover a 

proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 

ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o 

controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 

Se de fato o bem prejudicado pela poluição ambiental seria justamente a saúde da 

população trabalhadora submetida ao meio ambiente de trabalho poluído, nada juridicamente 

impediria a aplicação da fiscalização e sanção determinada pela norma sanitária pátria, a qual 

traria grande suporte na ampliação do alutar ambiente de trabalho submetido aos 

trabalhadores em suas atividades profissionais. 

O importante é que a responsabilização pela poluição ambiental seja aplicada de forma 

que o empregador seja responsabilizado por sua omissão quando no desrespeito das normas 

de saúde e segurança do trabalho. Não se pode permitir que seja mais vantajoso o simples 

pagamento de alíquotas contributivas, do que de fato implementar segurança e higidez 

ambiental no âmbito da atividade econômica exercida pela empresa. 

Essa responsabilidade acidentária, como demonstrado no trabalho, funda-se na 

obrigatoriedade do empregador de reparar e adimplir o trabalhador que tenha sofrido qualquer 

tipo de lesão advinda por exercício de função profissional de seu labor, independentemente de 

culpa, dolo ou imperícia, imprudência por parte do empregado, tutelando o bem de maior 

importância em nosso ordenamento jurídico, a vida e a dignidade do trabalhador. 

  Não menos importante, a poluição ambiental laboral, a qual gera o acidente de 

trabalho, acaba por transcender a lesão na pessoa unicamente do trabalhador e sua família, 

mas também vem a impelir prejuízos ao INSS, quanto os exorbitantes pagamentos 
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acidentários, os quais são passíveis de desequilibrar a solidariedade entre as gerações 

implementadas pelo método arrecadatório previdenciário nacional. 

Fato que, em caso de comprovada negligência por parte do empregador quanto 

observância de normas de saúde e segurança do trabalho no meio ambiente propiciado pela 

empresa, a legislação pátria possibilitou o ressarcimento previdenciário, quando em seu artigo 

934 do Código Civil aduziu a possiblidade de aquele que ressarcir dano causado por outrem, 

pleitear ressarcimento do que houver pago daquele por quem pagou. 

Assim modula-se três requisitos básicos para a configuração da possibilidade 

regressiva de ressarcimento do INSS: o primeiro seria o dano sofrido pelo trabalhador em 

virtude do exercício de seu labor; o segundo seria que o dano causado pelo empregador seja 

decorrente de negligência ou não observância de normas laborais de segurança e saúde 

ambiental; e o último seria a existência de dispêndio financeiro do INSS, para afastar o risco 

social do trabalhador acidentado e sua família. 

O trabalho não deixa pairar dúvidas que as despesas acidentárias previdenciárias 

somente são ocasionadas pelo acidente de trabalho, posto isto, comprovada a negligência por 

parte do empregador de normas que resguardem a segurança e saúde do ambiente laboral, 

nada mais justo que este arque com os custos previdenciários acidentários. 

A polêmica reside ante a contribuição prévia do SAT, o qual já teria destinação 

exclusiva de custear a justiça social acidentária, porém, se o acidente de trabalho poderia ser 

previsto ante o desrespeito de norma, este teria o dever de indenizar. 

Ademais a matéria fora tratada no artigo 4º da Portaria 6 de 2013 da Procuradoria 

Geral Federal, o qual aponta que serão suscetíveis de ajuizamento de ação de regresso o 

descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho que resultarem em acidente de 

trabalho. 

Diante de todas as tentativas legislativas e jurídicas que buscaram sem sucesso 

implementar um meio de ambiente de trabalho mais seguro ao empregado, erradicando ou 

diminuindo consideravelmente os números acidentários no ambiente laboral, o presente 

trabalho apontou como estudo comparado a norma Italiana acidentária, haja vista a 

similaridade de institutos entre nosso ordenamento jurídico acidentário e o ordenamento 

jurídico acidentário Italiano. 
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Fato que tal ordenamento internacional já foi de interesse de nossos legisladores por 

seus expressivos resultados positivos, tanto que no ano de 2014 o idealizador do normativo 

acidentário italiano, Giuseppe Ludovico, fora convidado como consultor da 7ª convocatória 

do Projeto de Apoio aos Diálogos Setoriais entre a União Europeia e o Brasil, com a 

colaboração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), do Ministério da 

Previdência Social (MPS), o Instituto Nacional de Seguros contra Acidentes de Trabalho da 

Itália (INAIL) e o Instituto Nacional do Seguro Social do Brasil (INSS). 

O resultado da convocatória foi um projeto legislativo similar aos moldes italiano, que 

afastasse o desequilíbrio entre o recolhimento do seguro e o pagamento dos benefícios em 

casos de acidentes e aposentadoria especial, bem como incentivasse a implementação de 

medidas fomentadoras de um meio ambiente de trabalho hígido aos empregados. 

O grande diferencial é justamente na forma de determinação da alíquota do SAT, uma 

vez que essa não se delimita a atividade econômica exercida pela empresa, ou CNPJ 

empresarial, mas sim nos moldes do Decreto Italiano 1.124 de 1965 em seu artigo 40, 

determina que o cálculo da contribuição observa a ocupação individualizada de risco exercida 

pelo empregado. 

Observa-se que assim como o INSS, a norma italiana detém um órgão responsável 

para gestão dos benefícios, qual seja, o INAIL com seu papel descentralizador de disciplinar 

as tabelas determinadoras das tarifas acidentárias imputadas ao empregador, como 

porcentagens também sobre a sua folha de pagamento. 

Assim, o trabalho demonstrou o engessamento de nosso ordenamento jurídico 

acidentário, uma vez que este apresenta somente três tipos de alíquotas delimitadas, com 

acréscimos de até cem por cento ou redução de até cinquenta por cento, sendo que na norma 

Italiana, o INAIL criou, com posterior aprovação do Ministério do Trabalho e da Segurança 

Social Italiano, tabela com cento e vinte sete alíquotas iniciais distintas, que refletem de perto 

a atividade exercida pelo próprio empregado, levando em consideração o possível custo social 

que tal atividade poderá propiciar à Previdência Italiana. 

Diante do exposto, em que pese os importantes passos normativos dados pelo nosso 

ordenamento acidentário pátrio quanto a questão ambiental laboral, o trabalho demonstrou a 

importância da evolução e aprimoramento neste campo, haja vista a existência tanto do 

desequilíbrio econômico entre a arrecadação contributiva propiciada pelo SAT e FAP e o 
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superior custo com o pagamento dos benefícios previdenciários acidentários, quanto a infeliz 

escala de acidentes de trabalho apresentados pelos índices oficias de nosso país.  

Infelizmente, milhares de vidas continuam sendo ceifadas pelos acidentes de trabalho 

ocasionados pela poluição ambiental laboral, os quais poderiam, por muitas vezes, serem 

evitados ante a mera observância de normas de segurança e saúde de trabalho.  

A ineficácia do SAT em contribuir para combater a degradação ambiental reside em 

sua impossibilidade de expressar a realidade do meio ambiente laboral ao qual o trabalhador 

está inserido, ante a falta de estudo da função exercida pelo trabalhador, ao invés da distante 

classificação por atividade econômica da empresa restrito ao seu CNPJ. Ainda, a limitação 

penalizadora contributiva do SAT, fica evidenciada não só pelo desequilíbrio existente entre 

arrecadação e dispêndio financeiro em benefícios acidentários em nosso país, mas sim ante a 

limitação e engessamento impostos pelas três alíquotas em percentis do SAT, muito diferente 

da norma italiana que apresenta mais de cem alíquotas iniciais de acordo com a função 

exercida pelo trabalhador.  
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