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RESUMO 

Este trabalho de dissertação teve como proposta central pssqarisar 
as origens e a evolução da reparação de direito comum e da 
reparação previdenciária, em decorrência de acidente de trabalho; 
procurando estabelecer um comparativo entre as duas formas ds  
reparação. 

Inexoravelmente, tivemos que percorrer e analisar as grandes discussi?ies que 

gravitam em torno do Instituto da Responsabilidade Civil: a Teoria Subjetivista e 

a Teoria da Responsabilidade Objetiva. Em especial, dedicando atenção as 

questões ligada aos acidentes em decorrência de atividade 1abor~'va. 

Neste mister, tivemos a oportunidade de observar, a luz da doutrina esclarecida, 

como os dois institutos não se excluem; na verdade se complementam. 

Outrossim, terminamos por concluir que O surgimento da repomç80 

previdenciária &o afastou a hipótese de indenização pelo direito comum do 

empregador, em decorrência de acidente de trabalho. 



L' objectif principal de cette dissertation était de rechercher les origines ct 

I 'évolution de Ia rdforme du droit commun, à Ia suite d'un accident du tmwil. 

Inévitablement, nous avons ktk amenés à parcourir e? analyser les grands débats 

qui gravitent autour de l'lnstitut de la Responsabilité Civile: La Théorie 

Subjectiviste et Ia Théorie de la Responsabilité Objective, en prêtant plus 

particulièrement attention ata questions liées aux accidents suntenw au cours 

d 'une activité professionneZle. 

De ce fait, nous avons pu obsewer, preuves à l'appui, que les a'èm instituts ne 

s 'excluent pas; en réalitt!, ils sont complémentaires. 

Nous avons ainsi pu observer que Ia réorganisation de la sécurité sociule n 'a par 

remis en question I%pothèse de I'indemnisation par le droit cornmun 

I'employeur, à la suite d'un accident d~ b.avail. 

Nous mons accordé un intér8t moindre à la question de la responsabilité de 

Z~mP~oYeeur en car dè Prbjudice Moral &ns le cadre des relations 

p~ofessionnelles. 

Now avens cherché à traiter deta importrmts aspects juridiques qui impliquent 

l'indemnisation du droit commun en cas d 'accident du travail. 

E@n, un chqitre essentiel a eté consarré à la poldmique actuelle confkontant 

les plus pands hibunaux à la Compteence juridique, en ce qui concerne la 

demande d9i&emnisation à Ia suite d'un accident d~ travail en Droit Commun. 



RESUMEN 

Este ensayo tuvo como motivo principal Za búsgueda de Zos orígenes y la 

evolución de Ia reparación de1 derecho común proveniente de 10s accidentes de 

trabajo. 

Sin lugar a dudas, tuvimos que recumr a amlizar Ias grandes discusiones que 

gravitan en torno a1 Instituto de responsabilidzd Civil: La teoria Subjetivista y 

la teoria de Ia Responsabilidad Objetiva, en especial, dedicando la atención a 

cuestiones relacionadas con 10s accidentes provenientes de Ia actividad laboral. 

En este asunto, tuvimos la oportunidad de observar a Ia luz de Ia doctrina 

resultante como 10s dos institutos no se excluyen, en realidad, se complementan. 

Observamos que e1 surgir de Ia reparación preventiva no demunbó Ia hipótesis 

de Ia indemnización por e1 derecho común de1 empleador, proveniente de1 

accidente de trabajo. 

Dedicamos u m  pequefía sección a la cuestión de Ia responsabilidad de1 

empleadorpor Da fio Moral en e1 úmbito de Ia relación laboral. 

Procuramos hacer un abordaje de 10s principales aspectos procesales que 

envuelven [a idemnización de2 derecho común proveniente de Accidentes de 

trabajo. 

Por fwt, dedicamos un capítulo especial a 10 polbmica actual que envuelve 

mestras más altas cortes sobre Ia Competencia para procesar una demanda de 

indemniración por accidente de trabajo en e1 Derecho Común. 
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Esta dissertação pretende, dentro dos limites e dos objetivos aos quais se 

destina, pesquisar as origens e demonstrar a evoluçõo do instituto da reparaçdo 

em decorrência de acidente de trabalho, que consiste em obrigaçdo decorrente 

de ilícito Civil. 

Neste sentido, mister se faz uma aborthgem histórica do surgimento do instituto, 

passando necessariamente por uma &lise do contexto social no qual surgiu a 

teoria do Risco e seus imediatos reflexos nas relações trabalhistas. 

No capítulo 1 demonstramos como se acentua o problema da reparaçdo em 

decorrência dos acidentes no trabalho após a primeira fase cia RevoluçHo 

Industrial. 

Como, no final do sbculo XLX: os pnncipios tradiciomis da Responsabilidade 

Civil constituiam sério obstdculo a um sistema eficiente de ampmo ao 

trabalhador. 

Na sequência, procuramos conceitum O acidente de trabalho segundo os 

critérios sintético e analítico. 

Relatamos em síntese, as caractedsticas das relações de trabalho desde a 

Antiguidade atk o alvorecer da " Sociedade Industrial" e o surgimento do 

trabalho assalariado. 

Assim, no cq&ulo 2, dedicamos atençdo eqecial ao contexto sdcio-econômico 

da segunda fase & Revolução Industrial. 



No cclpítulo 3 procuramos desenvolver uma abordagem macro sobre a qwst& 

dos acidentes de trabalho face à ótica econômica - j d i c a  do sdculo XU: 
passando pela Revoluçdo Francesa e a rqvtura com os pustuIados <ih 

r 

regulamentaçdo medieval; a doutrina econômica do " Laissez - faire, Loissez 

passer " e o surgimento da Classe Proletariada. 

Com apoio de textos históricos, de cunho essencialmente socioldgico, 

procuramos demonstrar o finômeno (ia Exploraçâo do trabalhdbr. 

No capítulo 4 dedicamos atenção especial ao surgimento da teoria do risco, 

sobretudo, ma vertente Jiancesa, por meio dos balisados trabalhos 

SELEILLES e JOSSERAND. 

Procuramos demonstrar a firndamentação da Teoria do Risco em sua essdncia, 

para logo em seguida expor o como o surgimento da mesma está ligado 

intrinsecamente àP mudmçar gerodar pela revoluç8b Industrial e, por 

consequência apequência dos acidentes de trabalho. 

Ao finnl deste capítulo, procuramos focar a Teoria do Risco Pro~ssioml, meus 

fundamentos e sua aplicação à atividadi industrial. 

No capítulo 5 procuramos registrar como os alemães criam a primeira 

exposição da doutrina da responsabilidade sem culpa, objetivando 

a repara~do dos acidentes no trabalho sem necessidade de provar a culpa 

patronal. 

Na sequ8ncia, demonstramos como os franceses, embora de maneira mais lenta, 

acabam a tese da objetivaçdo da responsabilidade para os acidentes 

em decorrência do trabalho. 



No capítulo 6 demonstmmos a quests0 da Responsabilidde por acidbtes de 
trabalho em nosso sistema pré-cod@cado, a influência do Direito Português e, 

por conseqüência os influxos do Direito Canônico, do Direto Romano e do 
r 

Código Napoleonico. 

Outrossim, procuramos demonstrar a preocupaçh, em especial do Poder 

Judiciário, com as Iimitaçdes do princ@io geral do cuba em face da necessidade 

de reparação do trabalhador nos casos decorrentes de acidente no trabalho. 

No Capítulo 7 demonstramos como ocorre a contemplaçdo da objetivaçdo da 

Responsabilidade Civil do empregador via o decreto no 3.724, de 15 de Janeiro 

de 191 9, versando sobre a questão dos acidentes de trabalho. 

Procuramos demonstrar a evolução da legislação de acidentes do trabalho em 

nosso sistema, desde o advento do decreto no 3.72449 atd a integraçdo do 

seguro de acidentes na Previddmia Social, por força da Lei no 5.316 de 14 de 

setembro de 1967. 

Neste mesmo capftulo, procuramos demonstrar como o seguro obrigatdrio de 

acidentes do trabalho se enquadra na tese da socializaçdo dos Riscos. 

No capítulo 8 ,  Inicialmente, procuramos estabelecer as drerenças entre a 

reparação civil e a reparaçdo acidentária, a luz das formulaç~es esclarecidar de 

nossos principais doutrinadores dn matéria. 

Observamos a orientação na SÚmula no 229 do Supremo Tribunal Federal, que 

continha uma espécie de gradação da cuba. 

Na sequência, demonstramos como tal orientação praticamente é revogada face 

ao advento da C.F. de 1988, em seu Art. 7: inciso XXVIII. 



Ainda no capítulo 8, procuramos analisar o instituto da responsabilidade civil 

no novo código civil, face aos limites e objetivos desta pesquisa. 

r 

No capitulo 9, procuramos discorrer em linhas gerais sobre a Responsabilidxik 

do Empregador por Dano Moral e Estético, questh esta que passou a ser 

admitida no âmbito do contrato Laboral após a promulgação da Carta de 1988. 

Observamos que o Novo Código Civil cristaliza a concepção Constitucional em 

relação a indenização do Dano exclusivamente Moral, por força do dispositivo 

contido no artigo 186. 

Na sequência focamos a possibilidade de cumulação do Dano Moral com o 

Dano Estético. 

Procuramos caracterizar em linhas gerais o Dano Moral à ótica de nossos 

doutrinadores Civilistas e dedicamos pesquisa jurisprudencial, em especial, à 

questão da Competência da Justiça do Trabalho nas Ações de Reparação por 

Dano Moral. 

O capítulo 10 é dedicado nos limites que comportam o tema do presente 

trabalho, à análise dos principais aspectos processuais da indenização de 

Direito Comum em decorrência de Acidente do trabalho. 

Neste mister, focamos os elementos i n f o d o r e s  da Responsabilidade Civil; a 

matureza da ação; o rito procedimental; a questão da cumulaçdo de açdes; a 

questão de indenùatória acidentária e pelo direito comum; o Ônus 

da prova; e a competência na ação de indenização acidentária pelo Direito 

Comum. 

Neste cama privilegia orientações jurisprudenciais de nossos 

principais tribunais relativas h quetões suscitadas. 
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No capítulo 11 dedicamos espacial atençao à polêmica recente e pulsante sobre 

a questão h competência para processar a dema* de indeniza&o por 

acidente do trabalho no Direito Comum. 

Neste mister, focamos sobretudo a nova ordem constitucional; as mudmtçap 

trazidas pelo seu Artigo 114; a posição jurisprudencial assentada em nossos 

principais tribunais sobre a questão e, as recentes decisões em contr&rio, no 

Supremo Tn6unal Feder4 os e f e h  da aonpliaçdo da competência da Jusdça 

do Trabalho em face da Emenda Constitucional no 45 e o recente entendimento 

do STF em recente acdrdão sobre a questBò,. julgado pelo plendrio. 

O Capítulo I2 é dedicado nos limites propostos por este trabalho, d análise 

breve dos direitos fundamentais no âmbito co~~tituclonal e sua fnfruhcia sobre 

a Legislagifo do Direito Privado, focado na questao &i Idenizabilidade do 

acidente de trabalho como fator de garantia de direitos humanos. 

Ao TJQ parte conclusiva, procuramos destacar os pontos centrais que 

nortearam esta pesquisa, assim bem como, nosso entendimento sobre os 

principais tópicos abordados. 



1. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR 
ACIDENTE DE TRABALHO. 

Muito embora o acidente no trabalho exista desde que o homem trabalha, o 

problema de sua separaçilo 96 surgiu ap6s a primeira Revoluçb Industrial ', por 

se terem amiudado e multiplicado com o desenvolvimento da Ind6stria 

mecânica. 

1 - Podemos entender a Revolução Industrial como um prolongado processo de transfomaçkg 

que transfere a supremacia econômica do capital comercial para o industrial. 

No que se tange li 1" Revolução Industrial, podemos situar o pedodo compreendido entre 1780 e 1860, 

tambdm, conhecido como revohiçtio do carvão e do fmo. 

As principais caracteristicas deste período são: 

- Transição do artesanato para industrialiqfio 

- Mecanização da Indústria 

- Utilização de máquinas a vapor 

- O artesão e sua pequena oficina patronal desaparecem para dar lugar ao operário. 

As ffibricas e as usinas, baseadas na divisão do trabalho, dão origem a era da especializaçiío da mão de 

obra. 

- As indústrias tomam espaço da atividade rural que começa a diminuir 

- Massas humanas começam a migrar das heas agrícolas para as proximidades das Eibricas. 

- Crescimento vertiginoso da população wh.na 

- Surgimento da locomotiva a vapor 

- Morse inventa o telegráfo elétrico (1835) 

- Surge o selo postal na Inglaterra (1840) 

Cf Idalberto Chiavenato; Teoria Geral da administração, p.56. 

2 - Para estudo mais aprofùndado sobre a Revolução Industrial, ver Edward Mcnall Bums, História da 

Civilização Ocidental, Porto Alegre, Ed. Globo, 1957, P.P. 647-658. 
* Sobre a transigão do Trabalho &sana1 para 0 firibalho manufaturado e industriaiizado, ver H a m h  Arendt A oondiflo 

Humana, passim. 



Como registra Orlando Gomes; ainda assim, sb nos fins do século XIX começou 

a encontrar-se solução justa> porquanto os princípios tradicionais da 

responsabilidade civil4 constitulam serio obstáculo a um sistema eficiente de 
I 

amparo ao trabalhador. 

Destarte, podemos considerar recente o direito dos trabalhadores A reparç8o dos 

acidentes que, no exercício do trabalho, ihes provoquem lesa0 corporai, 

perturbaçgo funcional ou doença profissional, determinantes de incapacidade 

para o cumprimento da obrigação que lhes incumbe. 

3.1 O Conceito de Acidentes do Trabalho. 

Na esteira do Mestre Orlando Gomes, registramos que a teoria dos acidentes de 

trabalho funda-se no pressuposto de que o empregador deve responder civilmente 

pelo dano sofrido pelo empregado em conseqll&icia do ~rabaiho.' 

3 - Orlando Gomes, faz referência sobretudo as considerages doutrinárias desenvolvidas pelos franceses 

e &,mães no final do século XIX, j B  no auge da 2" fase da Revolução Industrial Européia. Curso de 

Direito do Trabalho, p. 337. 

4 - Observa-se a supremacia do principio da culpabilidade como elemento nuclear da Responsabilidade 

Civil, t d  qual no artigo 1.382 do Código Civil Francês: "Todo o fdo humano que prohta 

um dano de outrem obriga aquele, por cuja cuba isso Ocorreu, a r@-la". Luiz da Cunha 

Gonçalves; Direito das Obrigações, in Princípios de Direito civil, p. 568. 

5 - O conceito desenvolvido pelo mestre Orlando Gomes, notoriamente induz à iddia da 

Responsabilidade Objetiva do empregador nos casos de acidentes em conseqtlência do trabalho, 

porquanto não se cogita o elemento da culpabilidade; Curso de Direito do Trabalho p. 339. 



1.1.1 O Critério Sintético. 

i 

Como definiu Alejandro Unsain, pelo critério sintdtico de acidente de trabaiho, 

podemos entender como "todo fato que, produddo como consequenda do 

trabalho, cusa um dano a ewregadon6 

1.1.2 O Critério Analitico. 

Segundo o critdrio Analítico, adotado pelos legisladores wimemente, o 

acidente é descrito nos seus elementos configurativos; fixando a orientaçgo a ser 

seguida pelos juizes na aplicação da lei aos casos ocorrentes.' 

6 - Cf. Alejandro Unsain;apud Orlando Gomes, Curso de Direito do Trabalho, p.340 

7 - Orlando Gomes registra que a lei pátria usou desse crithrio (Lei no 6.367, de 19.10.1976) 

considerando acidente do trabalho todo aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa, provocando lesão corporal ou perturbaqão fiincional que cause a morte, ou perda, ou redução, 

permanente ou temporária, de capacidade para trabalho. 



2 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO EMPREGADOR POR ACIDENTE DE 

TRABALHO. f 

Como registramos anteriormente, os princípios tradicionais da Responsabilidade 

Civil constituiarn sério obstáculo a um sistema eficiente de amparo ao 

trabalhador, destarte foi necessário buscar novo fundamento jurídico para o 

direito B indenização do dano pessoal verificado pelo exercício do emprego. 

Como registra Orlando Gomes, '2 responsabilidade patronal precisou ser 

juridicamente modelada em formos até então desconhecidef. ' 

Ao que nos parece, a questão da responsabilidade patronal e o respectivo direito 

do trabalhador B indenizaçgo por acidente em decodncia do trabalho, guarda 

uma relaçHo intrínseca com a própria evoluç8o das relaçóes entre trabalho e 

Capital. 

Partindo desta constatação, entendemos que é necessário uma análise da 

evolução dessa relaçgo para que possamos compreender melhor este processo 

desde suas origens remotas atk a atualidade. 

Neste mister buscamos desenvolver aqui, uma síntese deste processo no intuito 

de conferir uma seqüência lógica B abordagem proposta. 

1- Cf Orlando Gomes e Elson Gottschalk; curso de Direito do Trabalho, p.339 



2.1 As Relações de Trabalho na Antigaidade. 

A história conhecida nos revela que as primeiras civilizações conhecidas jti eram 

escravocratas e o escravo2 por sua vez, uma mera msrcadoria.Ainda que 

possamos observar no direito babilonico algumas regras para utilização do 

trabalho escravo, tal qual nas instituiçoes vigentes no Egito, na hdia e na &&ia 

antiga4 ; a escravidb fez do trabahador simplesmente uma "coisa" sem 

possibilidade sequer de se equiparar a sujeito de direito. 

Como afimia Amauri Mascaro Nascimento, "O escravo n8a tinha, pela sua 

condição direitos  trabalhista^".^ 

2.1.1 O Trabalho na Grécia Antiga. 

"O trabalho é a retribuição da dor mediante a qual os deuses nos vendem os 

bens". A ~ v &  da fi-ase de Xenofonte, Arnauri Mascaro Nascimento, sintetiza 

a concepção do pensamento clássico grego. O Trabalho Q tido como um castigo 

dos deused 

2- Escravo: Na Língua dos antigos sumérios, a palavra "escravo" derivava do termo utilizado para 

designar os estrangeiros. 

3 - Tais afirmaç6es referem-se ao famoso código de Hamurabi, em especial aos par8grafos: 

257,258,273,274 e 278 ao 282. Ver Emanuel Bouzon; O &digo de Hamurabi, p.257 e ss. 

4 - Para maior compreensão destas legislações, verificar Pierre Jaccard; Histoire Sociale du Travail, p.27 

e ss. 
5 - cf. Amauri Mascaro Nascimento; Iniciação ao Direito do Trabalho. P.37. 

6 - Acerca do pensamento clássico Grego em relaçb ao Trabalho escravo. Cf Amauri Mascaro 

Nascimento; Instituições de direito Público e Privado, p.341 



2.13 O trabalho na Roma Antiga 

Na antiga Roma o trabalho era predominantemente escravo e este considerado 

como "resyy7, estava quase totalmente B margem da proteção jurídica. 

O trabalho livre, quando servia para ganhar a vida, era desprezado; sb era 

honorificado o trabalho livre que não constituía meio de vida. O trabalho livre 

encontrava por toda parte a concorr&ncia decisiva do trabalho escravo.' 

2.1.3 O trabalhador na Idade Média 

Em síntese, podemos afirmar que as relações de trabalho durante toda Idade 

Média se restringiram a política de servidão do sistema Feudalista. 

No que tange ti proteção do trabalho, as relaçóes de servidão não diferiam muito 

da escravidão: os trabalhadores também não tinham uma condição livre. 

7 - cf. Jhering, Roma não alcançara a idéia abstrata do trabalho considerado separadamente do 

trabalhador, como também não alcançara a ideia abstrata do uso considerado isoladamente da coisa. 

Entre matéria e o trabalho, a época em que o desenvolvimento econdmico estava em seu nascedouro teria 

de atribuir preeminência t i  matéria . L'Espirit, III, p. 121; IV, p.312, apud. Wilson de Souza Campos 

Batalha; Introdução ao Estudo do direito.p.663 

8 - No seu apogeu (A. I1 d.c), Roma tornou-se o maior imp6rio do mundo ( Cerca de 5 milhões de KM, 

atingindo 3 Continentes). No que tange a predominância do trabalho escravo, estima-se que neste período 

a sociedade romana contava com 1 escravo para cada 5 habitantes livres, ou seja, cerca de 10 milhões de 

escravos para uma populgáo de 50 milh6es de habitantes. Cf. Antonio Pedro; A Civilizaçb Romana, In 
Histbria Geral, p. 63 e s.s. 

9 - O feudalismo é considerado fnito da lenta integração das estruturas sociais dos gemanos e dos 

romanos no período histórico compreendido entre 0s séculos V e IX e que predominou na sociedade 

medieval européia muito de acordo com a boca e 0 local. Anthnio Pedro; O Feudalismo. ~n 

História Geral, p.90. 



Mesmo recebendo protegão militar e política prestada pelo senhor fbudslt dono 

das terras, os trabalhadores eram obrigados a trabalhar nas terras pertencentes aos 

seus senhores. 
v 

Camponeses presos às glebas que cultivavam, pesava-lhes a obrigaçb de 

entregar parte da produç&o rural como preço pela fixaçiio na tem e pela defesa 

que recebiam." 

2.1.3.1 As Corporaçóes de Oficio 
Como nos informa Amauri Mascaro Nascimento, "Com as corporações de orno 

da Idade Média as caracteristicas das relações de trabalho ainda ndo 

permitiram a existência de uma ordem jurídica nos moldes com que mais tmde 

surgiria o direito do trabalho"." 

Entretanto, observa-se uma transfomaç~o no sentido de que o trabalhador passou 

a gozar de maior liberdade. 

10 - O modo de produção Feudal, que se desenvolve e atinge seu apogeu na Alta Idade Média, 4 

caracte&& essencialmente pela existência das rela@es servis de produção. Gilberto Cotdm; O 

Sistema Feudal. In Histbria e Consciência do Mundo, p.147 e s.s. 

i I - As corpora~ões de Oficio consistiam em ass~~iaçdcs profissionais de comerciautes ou 

artesões também conhecidas como co&arias, -0% fratddades ou guíldas, .situadas nas 

cidades e commas medievais européias entre 0s séculos XII e XVIII. Nestas Corporac$5es 

agrupavam-se artesões do mesmo ramo em uma localidade. Cada corporação tinha um estatuto 

com algumas nomas disciplinando as relações de trabalho. Havia tres categorias de membros 

das corporações: os mestres, os companheiros e 0s apfadizesS OS mestres eram proprietCirios de 

oficinas que chegavam a essa condiçb depois de aprovados, segundo os regulamentos da 

coqoraçb, na confecçtio de uma "obra mestra". Equivalem aos empregadores de hoje. OS 

aprendizes eram menores que recebiam dos mestres 0s ensinamentos met6dicos de um oficio ou 

profissão. A das oficinas eram os pouco^ habitantes de uma cidade e de seus medoses. 

coprafles -tinham com os trabalhadores uma relação de tipo bastante autoritário e que se destinava 

mais 4 realiza~ão dos seus interesses do que à protqb dos trabalhadores. Neste sentido, para maior 

aprofundamento no assunto, ver Irany Ferrari, Arnauri Mascaro Nascimento e Ives Gandra da Silva 

Martins Filho; História do Trabalho. In História do trabalho do Direito do Trabalho e da Justiga do 

Trabalho, p. 13 a 69. 



2.133 Locação 

Durante o período da Idade Média, registra-se outro tipo de yelaç%o de trabalho, a 

locaç&o, desdobrando-se em dois tipos, a locaçáo de serviços Locatio operam, 

contrato pelo qual uma pessoa se obriga a prestar serviços durante certo tempo a 

outra mediante remuneraçáo - e a locaçáo de obra ou empreitada iocdo operis 

faciendi, que 6 o contrato pelo qual alguém se obriga a executar uma obra a outra 

pessoa mediante remuneraçáo. 

A primeira, a locaçáo de serviços, é apontada como precedente da relação de 

emprego moderna, objeto do direito do trabalho. l2 

2.2 A Sociedade industrial e o surgimento do trabalho 

assalariado 

Tomando como marco de referência , a invenção da mQuina a vapor por James 

Watt (1819) l3 e a sua posterior aplicaçáo h produçáo, uma nova concepç80 de 

trabalho modificou completamente a estrutura social e comercial da época , 
provocando profundas e rhpidas mudanças de ordem economica , política e social 

que ,num lapso de aproximadamente um sdculo, foram maiores que as mudanças 

havidas no rnilênio anterior. l4 

12 - Cf Arnauri Mascaro Nascimento; IniciaMo ao Direito do Trabalho, p.38. 

13 - James Watt, inventor escocês nasceu em Greenock a 19 de janeiro de1736 e morreu em 

Heatbfíel, perto de Birmigham,a 19 de agosto de 18 19. 
Em1769, woat idealizou e costruiu um centralizador separado, de grande importância para o desanvolvimento das 

maquinas a vapor . 
Em 1973, Associa-se ao empresário Matthew Boulton Para fh'icar um modelo prhtico para a comercialkb. 

Pequena História das Invenções, p. 143 - 144 
14 - Discorrendo sobre 0s prim6rdios da adrninistraçilo, Idalberto Chiavento, desenvolve um panorama geral das 

mudanças decomdas com o desencadeamento da Revolução hdusí.tiil e suas conseqUências no que tange às relaçdes 

de trabalho; Teoria Geral da Adrninistraç80, p. 56 e ss 



A Denominada por n6s Sociedade Industrial e o surgimento do Trabalho 

assalariado estão ligados h eclosgo da " Revoluçb Industrial", que se hiciou m 

Inglaterra e rapidamente se alastrou por todo o mundo civilizado. No que tange 
I 

as relaç6es de trabalho, podemos observar que com a expansão da indústria ,do 

comércio e respectivamente do consumo em massa, houve subs t imi i~  do 

trabalho escravo, servil e corporativo pelo trabalho assalariado em larg; escala, 

do mesmo modo que a manufactura cedeu lugar à feíbrica e, mais tarde, à linha de 

produção. l5 

2.2.1 A Primeira Fase da RevoluçHo Industrial. 

Como obsa-~amos em nota explicativa anteriormente, a 1" fase da RevoluçBo 

Industrial consiste no período compreendido entre1780 e 1850, marcado 

especialmente pelo surgimento do vapor como energia motriz e a substituição 

do trabalho artesana1 pela 

2.2.2 A Segunda Fase da RevoluçHo Industrial. 

Em sua segunda fase sobretudo, a RevoluçHo Industrial 6 marcada pela 

substituição do Ferro pelo aço, do vapor como forma de energia pelo pehóleo e 

a eletricidade da esnecializacfir, dn trahalhn e dn nrndiicfin em ascnln e n 

consumo em massa." 

15 - Amauri Mascaro Nascimento procura demostrar as m u h W  nas relações de trabalho a partir da revoluçb 

industrial rnmda na Europa no Século XVIII; Iniciaçk ao Direito do Trabalho, p.3840 

16 - Reina& Domingos ; observa em síntese os principais contornos do período conhecido 

como alo ~evolu@o Industrial. Teoria Geral da Administração, p.45 

17 - Ibidp.46 



Este período que foi de1850 a1914 , trouxe sensíveis mudança para ats 

relações trabalhistas :as máquinas ficaram mais robustas, ganharam mais força 

e velocidade e os acidentes de trabalho multiplicaram-se. 

Devid. S.Landes, no seu livro "Prometeu Desacorrentado" nos oferece uma 

visão panorâmica das transformações tecnológicas e o desenvolvimento 

industrial na Europa Ocidental, desde 1750 até a nossa época, que nos 

possibilita Elencar como causas mediatas do aumento dos acidentes de trabalho, 

o seguinte: 

a) O Desconhecimento das m8quinas pelos operário em sua maioria ex- 

camponeses, aliado a força e velocidade conseguidas a partir da energia 

elétrica e do petróleo. 

b) Inexistência da preocupação com a segurança do operário, por parte do 

empregador 

c) Inexistência de dispositivos de segurança nas máquinas e equipamentos 

individuais de segurança. 

d) Jornadas de trabalho extremamente excessivas em atividades 

18 - A Obra de David S. Landes; nos oferece uma imdise das t r m s f o ~ õ e s  tecnol6gicas e do 

desenvolvimento Industrial na Europa Ocidental, desde 1750 at6 a nossa e @oca. Prometeu 

Desacorrentado, passim. 



3 A QUESTÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO E A 

ÓTICA ECONOMICA E JURÍDICA DO S$CULO XM. 

Observa-se que a teoria econdmica de que derivou a legislação, hoje dominante, 

acerca dos acidentes no trabalho, está ligada ao mais importante dos problemas 

sociais do nosso tempo: ao da intervençllo do Estado nas relações entre petrües 

e empregados. Evaristo de Morais, observa que "nllo se justificaria a legislaç80 

especial, protetora dos operários, em face dos princípios da "Economia Poli6ica 

~rtodoxa".~ 

Acrescenta ainda, que " pani tal resultado, foi preciso modificar, pouco d pouco a 

orientação doutrinária na sua maneira de a-mu-ar a questão econ&mica, negando- 

se as pretenses virtudes do falso liberdjsmo".z 

1 - Evaristo de Moraes faz referência a desregulamentaçb OU a não- interferência do Estado nas relações 

de produção, preconizadas pela Doutrina Liberalista; Os Accidentes no trabalho e a sua reparação, p.5. 

2 - Liberalismo: Doutrina que serviu de substrato ideolbgico AS revoluções antiabsolutistas que ocorreram 

na Europa (Inglaterra e França, basicamente) a0 longo dos séculos 

XVII e XWI e a luta pela independência dos EUA. 

Correspondendo aos anseios de poder da burguesia, que consolidava sua força wonômica diante de uma 

aristocracia em decadência amparada no absolutismo monhrquiw, o liberalismo defendia: 

1) a mais ampla liberdade individual; 2) a democracia representativa com separação e independência 

entre três poderes (executivo, legislativo e judici8no); 3) O direito inalienável B propríedade; 4) a livre 

iniciativa e a concorrência como princípios básicos capazes de harmonizar os interesses individuais e 

coletivos e gerar o progresso social. Cf Paulo Sandroni; dicionário de Administração e Finança~;~,282 



3.1 A Ruptura com os Postulados da Regulameitaçáo Medieval 

Com a revolução Francesa, surgiria no plano econ6mio0, as teorim do 
f 

liberalismo individualístico que a levaram, no terreno político, B declargb dos 

direitos do homem. 3 

Naqueles tempos libertadores cumpria, em verdade, nHo tolerar o opei.bno sujeito 

ao despotismo da regulamentação medieval. 

Como assinala Evaristo de Moraes, ' "De bto, a tirania que pesava sobre os 

produtores era incomportável. Basta r ~ ~ r d a r  que, preso nas estreitas malhas da 

sua corporaçHo, o operário nHo podia, sob penas de prisHo, castigos corporais e 

multas, fazer obra que nflo pertencesse estncmente ao seu oficio, por moldes 

diferentes dos que eram tidos por melhores; tão pouco vendgla por preço não 

tarifado". 

Nestes t~rmos, conclui que sem custo, se compreende a necessidade da reqão, 

pregada, ao princípio, pelos economistas physiocratas, realizada politicamente 

pela revoluçHo Francesa, desenvolvida, ao mesmo tempo, por Adam ~rnith:' o 

trabalho foi, como o indivíduo, emancipado. 

3 - Cf de Moraes; Os acidentes no Trabalho e a sua reparação, p.5. 

4 - Ibid., mesma página 

5 - Adam Smith: Economista escocês (1723-1790), um dos mais eminentes teóricos da economia clássica. 

Na obra a riqueza das nações, Adam Smith, exalta o individualismo, considerando que os interesses 

individuais livremente desenvolvidos seriam harmoni.zados por uma "mão invisível" e resultariam no bem 

- estar coletivo; essa "mão invisível" entraria tambbm em jogo no mercado dos íktores de produgo 

enquanto imperasse a livre-concodncia. A apologia do interesse individual e a rejeiçib da intervenw 

estatal na economia se transformariam em teses básicas do liberalismo. 
Cf Paulo Sandroni; Dicionário de Administração e Finanças.p.485. 



3.2 O século XIX e o "Laissez - faire, Laissez - pawer" 

Alvoreceu o s6culo XiX sob o princípio da ampla liberdade do trabalho, 

subordinando o trabalhador ao direito comum, que se supunha garantidor do ssa 

bem estar e da sua independência.6 

Impas-se, assim, o individualismo, na Economia Politica e no Direito. Certo, este 

princípio poderia dar todos os nYtos esperados, se, logo depois, não começasse a 

colossal transformaçiio do trabalho fabril, se OS programas do maquinismo nb 

tivessem radicalmente refundido as condições da atividade assalariada, se, em 

uma palavra, "nHo sobreviesse o industrialismo capitallstico,' forma de produçilo 

nova criadora de situações nunca dantes vistas".' 

6 - Cf. Evaristo de Morais; op. cit., p.6 

7 - bdustridismo: Doutrina que considera a indústria a meta principal do homem e da sociedade. Refere- 

se aos princípios e valores da sociedade gerada pela revoluçáo Industrial, que fazem a apologia da 
mecanização da produçh e dos processos sociais dela decorrentes. O termo foi usado pela primeira vez 

por momas CarlyIe, em 1830. Cf. Paulo Sandroni; op. cit., p.240. 

8 - Evaristo de Moraes observa que com a introdução dos processos mecanizados na Indústria, 

surgiram uma M a  de novas situações, que até então, não haviam sido alcançadas pelo Direito; op. cit., 

p.6. 



Sob a ótica de "Laissez - faire, Laissez - passer9'> pretendia-se deixar que o 

Conflito de interesses, inclusive nas relações de trabalho, sa travasse entre 

Indivfduos supostamente livres, sujeita A simples influência das Leis naturais da 
1 

produção, da distribuição e do consumo, todas dominadas pela lei suprema da 

concorri?ncia. 

Por muito tempo a Economia Política Ortodoxa, iniciando-se com Adam Smith, 

entendeu que o trabalhador das grandes fábrícas e usinas niio merecia, nos seus 

soffimentos e nas suas legítimas aspirações a intervenção do Estado. 

Destarte, seria o equivalente a atentar contra 0 sagrado principio da "liberdade do 

trabalho"; "na0 era admissivel tocar nesta conquista preciosa; cumpria permitir 

que as forqas econômicas em conflito se desenvolvessem livremente, porque, 

afinal, dos seus embates resultaria a conciliação desejada, por obra da miracuiosa 

~oncorrência"'~ 

Todavia, o puro individualismo, no discurso de meio sbculo, fornecera o mkimo 

dos seus beneficias. Tendia-se a desmerecer, diante de circunstilncias novas, que 

s6 não eram visiveis aos "miopes adoradores do Laissez-faire, ~aissez-~asser".~~ 

9 - "Lissez - faire, Laizzez - passer" (Deixar fazer deixar passar). Palavra de ordem do liberalismo 

econamico, proclamando a mais absoluta liberdade de produflo e Comercialização de mercadorias. O 

lema foi cunhado pelos fisiocratas francesas no século mas a política do Laissez -faire foi praticada 

e defendida de modo radical pela Inglaterra, que estava na vanguarda da produção industrial e necessitava 

de mercados para seus produtos. Essa política a~unha-se radicalmente &i prhticas cotporati~i~ta e 

mercantilistas que impediam a produção capitalista, 0 Laissez - faire evoluiu para o liberalismo 

econô~co, que condenava toda intervenção do Estado na economia cf. Paulo Smdroni; op.cit, p. 266- 

267. 

10 - Evaristo de Morais; op. Cit., p.7. 

1 1 - Ibid, mesma pdgina 



Acrescenta Evaristo de Moraes que "Só eles não enxergavam que a liberdade 

econômica, dados as condições do industrialisrno moderno, havia resultado uma 

liberdade ilusória; porquanto, acoroçoando a luta impiedosa entre fortes e 
I 

frncos, assegurava a vitória daqueles, e, assim, destruiria as vantagem da 

sociabilidade". l2 

3.3 O Surgimento da Classe Proletariada 

Com o advento da Revolução industrial, O setor mais importante da 

burguesia passou a ser dominado pelos capitalistas industriais. Para 

desenvolver suas indústrias, essa classe passou a lutar pela liberdade econbmica 

para a iniciativa privada, pela ampliação dos mercados consumidores e pela 

mão-de-obra barata para trabalhar nas Indústrias. 

Nas relações sociais, despontaram, portanto, duas novas classes em conflito: de 

um lado; os empresbrios industriais (donos dos meios de produçiio das fhbricas) 

e, de outro, o proletariado (trabalhadores na Indústria, que viviam unicamente da 

venda da sua força de trabalho). O meio pelo qual o capitalista industrial 

comprava a força de trabalho do proletariado era o salfio. 13 

Para agravar o quadro de Mishria representado pelos salários de fome, as fábricas 

tinham instalações phssimas, contrárias a todas as normas de higiene e de saúde 

pública. 

12 - Evanst.0 de Moraes salienta a desigualdade de forças na busca pelo Direito entre empres&ios e 

proletariados; op. cit., p7 

13- Gilberto Cotrim salienta que a Revolução Industfid col0c0u em evidência o abismo 

~ocioeconômico existente entre a família burguesa e O proletariado industrial, cujos contigentes 

engrossavam com o êxodo rural dos camponeses que recebiam, miseravelmente pelo trabalho agrícola; 

História e Consciência do Mundo, p.260 



3.3.1 A ExploraçHo do Trabalhador 

Tendo como objetivo obter os maiores lucros possfveis, o capitalista industrial 
I 

procurava pagar o menor preço admissivel pelo salário, enquanto explorava ao 

máximo a capacidade de trabalho do proletariado, em busca do aumento da 

produção. Em diversas indústrias, a jornada de trabalho ultrapassava quinze horas 

diárias. 

Os salkios pagos eram tão reduzidos, que mal davam para assegurar a 

alimentação mínima de uma única pessoa. Para sobreviver, toda a família 

proletariada era obrigada a trabalhar, inclusive mulheres e crianças de ate seis 

anos.14 

14- Asersn dai aondigihe do proletrrtiado, Arnauri M ~ ~ G W O  do Nascimento registni tais caractdsticah 
completamente deefivorbveie ao traba1kriBor ticitlwlr pdpiede; "8 ap~eimfients do PmleirrPlrttlen. 1t-j 

curso de Direito do Trabalho", passim. 



4. O SURGIMENTO DA TEORIA DO RISCO 

< 

A denominada doutrina objetiva, também, encontra em suas raizes no direito 

Francês, em especial a partir da 2 O  metade do século XIX, efetivando-se com a 

estruturação da Teoria do Risco. 

Conforme registrou Caio Mbrio da Silva pereira,' da idéia de que todo dano, na 

medida do posslvel, deve ser indenizado, surgiria no mundo jurídico a tese 

e que a obrigação de reparar o dano nem sempre está vinculada a um 

comportamento culposo do agente. 

Dessa forma, em determinadas situações aquele que, por meio de sua atividade 

expõe a risco de dano terceiros, fica obrigado a reparti-lo caso ele venha a 

ocorrer efetivamente, ainda que seu comportamento seja isento de culpa. Assim, 

nascia a denominada "Teoria do risco" 

Outrossim, ressalta Caio Mbrio, que com a adoçfio da teoria do risco, sfio 

mantidos como pressupostos da responsabilidade civil o comportamento humano, 

ou seja a açPo ou omissão, o dano e o nexo de casualidade. Entretanto, o 

elemento subjetivo "culpa", qualificador desse comportamento, passa a ser 

irrelevante medida que o autor da conduta assume o risco de dano que emerge 

do simples exercício de sua atividade. 

1 - Acerca das raizes francesas da doutrina objetiva, observamos OS trabalhos desenvolvidos por Seleilles 

e, sobretudo, Josserand em L'évolution de la theórie da responsabilité, in Evalutions et actualités. 

Neste sentido, Caio Mário da Silva Pereira, demonstra a evolução do pensamento em relaÇiio 4 
responsabilidade Civil; responsabilidade Civil, p. 13 e s.s. 



4.1 A Teoria do Risco e os Acidentes de Trabalho 

Como pudemos observar, a multiplicação dos acidentes de trabalho evidenciou- 

se a partir da Segunda fase da Revolução Industrial; mais &pecificmente entre 

1850 e 1914, durante a chamada revolução do Aço e da E1etricida.de. 

Pacífico, tarnbdm, 6 entre os doutrinadores da matéria o entendimento de que o 

surgimento da teoria do risco está ligado intrinsecamente tis mudanças geradas 

pela Revoluçb ~ndustrial.~ 

Enfathdo tal constataqao, o Mestre Orlaado Gomes registrou que "A 

insuficiência da noçHo de culpa como fundamento da responsabilidade 

apresentou-se mais ostensivamente com a frequência dos acidentes de trabalho 

em conseqii&ncia da introduçilo de processos mechicos na t&nica de 

produçilo". 

Como observa Josserand, "A fkeqtlência dos acidentes, em razão das 

transformaçdes, materiais da sociedade pelo progresso mechico" determinou a 

necessidade da produçlo juddica contra insegurança material, 

inspirando medidas que oferecessem a garantia de que a vitima de danos 

produzidos ngo ficaria desamparada. O dogma milenar da responsabilidade 

baseada na culpa condicionava meios jurfdicos impotentes para satisfazer essa 

necessidade de segurança. Neste sentido, acrescenta "tornou-se impraticd~e~, 

mais das veres, provar a cu@ do arifor do  da^''.' 

2 - Neste sentido, registramos o posicionmento de Josserand, Orlando Gomes, Amauri Mascaro 

Nascimento, Roberto Gonçalves, Caio MAno, Serpa h p e s  , Aguiar Dias e outros. 

3 - Cf. Gomes; Curso de direito do Trabalho, p. 340. 

4 - afirmaç,ões de Josserand praticamente ligam 0 surgimento da "Teoria do Risco" ao fenbmeno da 

multiplicação dos &dentes de trabalho em decorrência da introdução dos processos mecânicos na 

produção, durante o transcorrer da 11 fase da Revolu* I..dustrial. 



Na esteira de Jwerand, registra Orlando Gomes que a r e q b  contra esse estado 

de coisas manifestou-se de processos diversos, mais especificamente quatro a 

saber: 

1 O) a admissão da exist6ncia da culpa mais kcilmentè; 

2') o reconhecimento de presunções de culpa; 

3") a substituição da culpa pelo risco na determinaçtio da responsabilidade; 

4") a colocação da vitima numa situaçtio mais favorfivel quanto 4 prova. 

Por sua vez, Roberto Gonçalves, reforça a idéia de que o surto de progresso, o 

desenvolvimento industrial e a multiplicaç8o dos danos acabaram por ocasionar o 

surgimento de novas teorias, tendentes a propiciar maior proteçgo as vítimas. 

Nestes temos, observa que a teoria do risco, sem substituir a teoria da culpa, 

cobre muitas hipóteses em que o apelo AS concepç6es tradicionais se revela 

insuficiente para a proteção da vitima. Assim sendo, o operário, vítima de 

acidente do Malho, tem sempre direito h indenização, haja ou não culpa do 

patrão ou do acidentado. 

O patrão indeniza, não porque tenha culpa, mas porque 6 o dono do maguinário 

ou dos instrumentos de trabalho que provocaram o infortúnio. 

Conclui, portanto que a teoria do risco se subsume a id6ia do exercício de 

atividade perigosa como fundamento da responsabilidade civil. O exercício de 

atividade que possa oferecer algum representa um isco, que o agente 

assume, de ser obrigado a ressarcir OS danos que venham resultar a terceiros essa 

5 - Citando a constmçb doutrinária desenvolvida por Josserand, Orlando Gomes demonstra as 

alterações e questionamentos sobre os postulados clhssicos da teoria de culpa; Obrigaçges, p, 334 

6 - Robe*o Gonçalves demonstra a hindamentaçHo da teoria do face ds necessidades latentes de 

maior proteo  das dtimas em decorrência da multiplicaçao dos danos com o surto de prograso e 

desenvolvimento da 11 fase da Revolução Industdal; Responsabilidade Civil: doutrina, jurisprudência, 



4.2 Os Fatores - Causa do Surgimento da Teoria do Risco. 

Discorrendo sobre as causas do surgimento da Teoria do Risco, Luiz da Cunha 

Gonçalves, nos relata uma síntese que merece ser reproduzida em linhas gerais: 

a) As necessidades sociais modernas demonstram, a cada passo, a 

insuficiência do critério da culpa para O fundamento da responsabilidade 

civil, pois com tal critério ficariam sem indenizaçgo alguma as vitimas de 

numerosos acidentes de trabalho e de não menos numerosos acidentes de 

viação; 

b) O Conceito da culpa é tão metaflsico, que at6 hoje nenhum jurisconsulto 

logrou dar dela uma noçgo rigorosamente exata; e a culpa levíssima 

freqiientemente se confunde com O caso fortuito ou de força maior; 

c) A teoria da culpa subjectiva tem o grave defeito de ser inconcili8vel com 

a responsabilidade civil das pessoas coletivas; 

d) A teoria da culpa não pode justificar a responsabilidade dos incapazes 

nos caos em que nenhuma culpa tiveram os seus pais ou tutores.' 

Em face de tais, o movimento pela adoção da responsabilidade sem culpa, teria 

ganhado maior arranjo na fiança, com doutrina preconizada por Saleilies, através 

da qual a própria noçHo de culpa é alargada sob fundamento de que o Código 

Civil empregara a palavra em dois sentidos, num dos quais se 

confundindo com o nexo causal. 

7- Luiz da Cunha Gonqalves relata em síntese as Causas do surgiment0 da Teoria do risco, face à 

insuficiência do citérjo da Culpabilidade. Luiz da Cunha Goncrlves; Princípios do Direito Civil 

Luso- Brasileiro, V.nI, Direito das Obrigações, P- 568 e SS- 



Orlando Gomes, entende que, sem dúvida foi um passo audacioso, mas curto, 

sobre ser falso no terreno doutriniuio, por impactar numa absurda conciliação da 

nova idéia com a doutrina tradicional. 

Sobre tal aspecto, afima, ainda que "Ao emprestar novo significado A culpa, 

Saleiiles, não fez mais do que eliminh-la da responsabilidade, querendo 

conserva-lá como seu fundamento.' 

4.3 OS Acidentes de Trabalho e a "Teoria do Risco 

profissional" 

Da insuficiência do critério da culpa e em decorrencia do movimento pela 

objetivaçso da responsabilidade em decorrência dos acidentes de trabalho, 

surgiria a "Teoria do Risco ~rofissional", que na btica apurada de Alejandro 

Unsain, se assenta em três princípios fiuidamentais: 

l0  O da inerência do risco h Indústria; 

2' O da responsabilidade do patrão, como representante da indústria, 

inrbn~n~pntpm~nt~ 0 1 1 1 ~ 9 ;  
1 

3' O da equivalência da indenização ao dano.' 

AO analisar tal constmçHo doutrinária, Orlando Gomes, esclarece que “afirma-se 

que o acidente do trabalho t! uma ~oirseqüên~ia inevitável da indústria, sendo a 

empresa fonte de riscos" 

8 - Gomes, demonstra a evolução do conceito de Responsabilidade Civil a partir das 

consideraçbes doutrin&ias desenvolvidas por Saleilles; Obrigações 7 P-333 

9 - Nejandro Unsain, desenvolve 0s fies princípios findamentais da denominada "Teoria do risco 

Profissionaln; In YDO risco profis~ionnJv, Apud Orlando Gomes; C U ~ O  de direito do Trabalho, 
p.340. 



Portanto, deve suportá-los o patrão, por dois motivos: "primeiro porque, é o 

organizador da atividade produtiva; segundo, porque é quem tira o maior 

proveito do empreendimento" 

Ressalta que tecnicamente a construção é defeituosa, mas foi aceita pelas 

legislaçbes, difundindo-se rapidamente, porque, em verdade, atendia ii aspiraçb 

de garantir aos trabalhadores a indenização em caso de acidente do trabalho, 

satisfazendo os anseios de justiça diante do abandono a que eram relegadas as 

inúmeras vítimas da atividade industrial.1° 

Na mesma vertente, Luiz da Cunha GonçaJves, afirma que a teoria do risco 

profissional ou do risco criado se baseia nas seguintes premissas. 

a) toda atividade humana tem os seus fiscos, que nenhuma diligencia pode excluir, 

sendo impossível na maioria dos casos evitar os danos ou desastres dos 

terceiros e demonstrar a culpa dos seus autores diretos ou indiretos. 

b) OS riscos são frequentemente fonte de lucros, 4 por isso è justo que 

suporte o desproveito deles quem tira todo ou maior proveito, para alcançar 

o qual solicitou a colaboração dos lesados OU criar uma exploraçb perigosa 

para outrem, de sorte que esses riscos são fatores da própria riqueza. 

10 - Orlando Gomes acerca da constniçElo doutrinlia da AindamentaçBo da Teoria do risco Profissional; 

Curso de direito do Trabalho, P. 340 



c) O critkrio da culpa subjetiva k te6rica e praticamente pouco seguro, já 

porque a prova da culpa 6 dificilima, na maioria dos casos, jb porque nfio 6 

admissivel o conceito da culpa referido ao tipo absbato do homem 

diligente ou prudente, já porque dos casos em que a culpa nHo se pode 

provar, 6 de entuitiva justiça que, entre dois inocentes, soee as 

conseqüências quem criou o risco e provocou a possibilidade do desastre de 

outrem; 

d) a culpa niio consiste, somente, em querer o dano ou nHo o evitar por 

negligência ou imprudência; pois comete culpa, de igual modo, quem criou 

um risco para os outros, por espirito de lucro, desporto ou divertimento, 

porque numa sociedade civilizada e igualitária, o bem comum 6 

absolutamente incompativel com a livre expansão dos egoismos; 

e) todos 0s que se servem de mhquina, ferramentas, aparelhos e veículos, 

para auxiliares da sua atividade, arriscam-se aos respectivos danos e 

suportam-nos, mas, ngo se compreende que, no caso de terem por 

auxiliares alguns homens, que silo tarnbdm instrumentos do trabalho do 

empresário, os prejuízos destes devam ser suportados por eles pr6prios e 

n&o por quem utiliza a sua força fisica Ou mental. 

Conclue este mestre que, destas premissas, podemos eleger o seguinte princípio: 
<L deve reparar o dano de outrem (em especial o sofrido pelos operários) que se 

arriscou, com ou sem intenção de tirur proveito, a exercer, por si ou por meio de 

mandatário ou co/aborador, uma ativihde qualquer, positiva ou negativa, de que 

resultou esse dano"." 

11- Também, Luiz da Cunha Gonçalves demonstra as premissas que Serviram de sustentaçao para 

constru~go da Teoria do risco Profissional OU do risco criado; princípios de Direito Civil Luso 

Brasileiro, V.11, Direito da Obrigações, p. 569 e 570. 



5. A IDÉU DA RESPONSABILIDADE SEM CULPA E OS 

ACIDENTES DE TRABALHO. 

Aguiar  ias' registra que, ainda que se atribua A ciência jurídica francesa o 

m&ito de ter introduzido a idbia da responsabilidade sem culpa, a primazia do 

movimento renovador se deu atravis da doutrina gemhica, que se t& 

inspirado em idéias desenvolvidas no S ~ C U ~ O  XVIII, por adeptos da Escola do 

Direito ~ a h i r a l . ~  

Nestes temos, destaca que a primeira exposição sistematizada da doutrina da 

Responsabilidade sem Culpa, feita em 1888 ', fundada no principio "ejur ea 

commodum wjus est periculum", sustentava que 0s danos oriundos de acidentes 

inevitaveis na exploraçgo de uma empresa deviam ser incluídos nas despesas do 

negócio.' 

1 - Aguiar Dias faz referência 5is propostas apresentadas Por Bkmark ao Reichstag na penúltima década 

do século XIX, que pleiteavam a reparação dos acidentes no trabalho sem necessidade de provar a culpa 

Patronal; Da responsabilidade Civil, p.50. 

2 - Tal afirmação baseia-se na elaboraflo dogmktica dos filbsofos e juristas da Escola de direito N a w l ,  

a partir da primeira metade do sdculo XVII. Os defensores do Direito Natural visavam a da a f l ~  
da reparagão dos danos da tradição mrnantista. Cf. Martinho Garcez Neto; Responsabilidade Civil no 

direito Comparado, p.31 

3 - A proposta de Bismark foi transformada em Projeto proposto no Reichstag a 6 de ~ ~ W Ç O  de 1884, 
em lei de 6 de julho daquele ano sobrevieram, com o mesmo fim, outras leis 

explicatiVaS OU ampliativas, a 21 de Maio de 1885, 15 de e 5 de Maio de 1886, 11 e 13 de julho de 

1887. A 30 de Junho de 1900, foram consolidadas todas leis acerca dos acidentes no trabalho. 

Cf. Evaristo de Moraes; 0 s  accidentes no trabalho e a sua repara~go, p.40 

4 - Paulo Laband, professor na Universidade de Strasburgo observa: 

"A legislag80 do h~mpeno pme desta ideia: O industrial que oa ip  operários, tirando vantagms 
econòmicas do fnito do trabalho deles, não Ihes deve por isto somente o salário combinado; deve suportar 

0s riscos dos acidentes resultantes do trabalho. 

Esta a>ncepçio reveste a forma de um principio de direito ~fivado, regdador do contrato de trabalho; 

deriva do encargo, que se atribue o Estado, de proteger 0 o~eriuio vitima do acidente, ou os que vivem do 

mesmo oper&fo; esse encargo 6 exercitado por meios e formas ditados pelo direito Phblico". 

Paulo Laband; Le Droit Public de L'empire Allemand, 1903, IV, p.35. 



Neste sentido, salienta este mestre que neste dispositivo já se encontra a idéia de 

risco como fundamento da obrigaçilio de indenizar. 

No mesmo sentido, acrescenta que outras tentativas 'da doutina Germânica de 

justificação da responsabilidade sem culpa giram em torno dessa mesma ideia de 

que deve sofrer as conseqüências de sua atividade todo aquele que a desenvolve 

em seu interesse. Completa-se, pois, o movimento para a introduçllo de um novo 

conceito de responsabilidade, associando-se A idéia de risco, a de proveito.5 

Destarte, ngo obstante a tradiçilio da objetivaçilio da responsabilidade na história 

do direito Gemhico, observa-se a nítida preocupação desta com a questão dos 

acidentes de trabalho oriundos da atividade empresarial. 

Mormente, observamos que tal constru~ao douh-in8na na0 se atenta tão somente 

a questâo da objetivaçilio da responsabilidade nestes casos, como, tambbm, 

propõe implicitamente um mecanismo auto sustent8ve1, capaz de responder As 

indenizaçbes em decorrência dos acidentes de trabalho. RD. 

5.1 Da Primazia Germânica. 

Evaristo de Moraes 6, assinala que a primeira mensagem imperial, relativa a 

Reparação dos acidentes no trabalho sem necessidade de provar a culpa patronal, 

foi lida pelo príncipe de Bismark ', ao Reischstag no dia 17 de novembro de 

1881. 

5- Aguiar Dias; Da ~esponsabilidade Civil, p.507 

6 - Evrristo de Moraes; 0 s  accidentes no Trabalho e a sua reparação, p.40. 

7 - Otto Von Bismark - Schonhausen, príncipe von Bismark, fuSCeU a l0  de Abril de1815, em 

Schonhauseq província de Brandenburgo. Bismark foi Estadista alemão, artífice da unificação gemSnica 

e primeiro chanceler do império. 



O respectivo projeto foi proposto no Reichstag a 6 de março de 1884 e desde 

então, fõra abandonada a consideraçb da culpa e aceita a do risco profissional, 

que tanto alarmava os civilistas conser~adores.~ 

Nestes termos, Evaristo Moraes acrescenta ainda que, "A idéia de risco 

logicamente provoca a idda de seguro. OS alemães assim o compreenderam, 

baseando a reparação7 devida pelo patrão ao operário, na iwtihriçdo do segam 

obrigatório. Para dividir os encargos, a legislação alemã organizou os patrbes em 

sociedades matuas corporativas, subordinando todas a um orgão central de 

administragão pública, a repartição Imperial dos 

Dessa forma, já em 1910, 24.153.000 trabalhadores estavam segurados na 

Alemanha. 

Outrossim, observa-se que a elaboraçtlo da lei francesa foi mais lenta do que a da 
alema, porquanto apareceu o principio do risco profissional, pela primeira vez, 

em um projeto de Felix Faure, em 1883.'' 

Apbs a proposta de Felix Faure se seguiram mais nove propostas at6 1888 que 

foram refwididas num projeto, que aceitando o principio, estabelecia o seguro 

facultativo. 

Renovado de 1890 a 1893, na Camara, consagrava ao lado do risco profissional, 

O seguro mais ou menos de acordo com O modelo Alemao. 

Entretanto, somente veio a constituir lei em 9 de Abril de 1898." 

8 - Evarito de Moraes; Os accidentes no Trabalho e a Reparação, p.40. 

9 - Ibid, p.41. 

10 - Evaristo de 0 s  accidentes no trabalho e a reparação, p.41 e 42 

1 1  - Ibid. p.42 



Dessa forma, sejam quais fossem os verdadeiros intuitos de ~isrnark,'~ é ineghvel 

a primazia Gemânica no que tange a legislaçlio da Responsabilidade sem Culpa 

nos casos de Acidentes de Trabalho. 

12 - Evaristo de Mofaes; entre outros, admite que ~~srnark "pretendia, protegendo os operários, 

dabancar o socialismo e regimentar as forças proletaria sob a mão pesada do cesasismo prussimq 6 

inegável que a lei alema pre&eu a quantas aceitaram 0 direito a repar&%o dos acidentes no trabalho, 

sem necessidade de provar a culpa patronal. 



6. A RESPONSABILIDADE POR ACIDENTES DE 

TRABALHO EM NOSSO SISTEMA PRÉ - CODIFICADO 

Inicialmente cabe-nos ressaltar que nosso Direito Pré- Codificado esteve 

subordinado aos dispositivos contidos nas Ordenaç6es do Reino, vigentes 

durante todo o período conhecido como "Brasil ~olôoia".' 

6.1 Síntese das Caracterlsticas e Essencia daquele Direito. 

As bases do direito Português se encontm'n estruturadas sobre o direito romano, 

tanto que a "Lei da Boa Raráo " de 18 de Agosto de 1769, acolhia o direito 

romano que deveria ser aplicado subsidiariamente ao dleito pbtrio e, na ausência 

de noma pbtria o Direito ~anônico .~  

Destarte, sobre a influência de mais de 300 anos do Direito de um Estado 

oficialmente católico e juridicamente romanista, evidenciou-se entre 116s a 

observaçgo inexor&vel do tradicional principio da "Culpabilidade" judaico-Crist8, 

remetida ao dispositivo da responsabilidade ~ q u i ~ i a n a . ~  

1 - Caio ~ a _ r i ~  da Silva Pereira, em capitulo introdutório de Seu livro "Responsabilidade Civil", 

estabelece um síntese histórica de nosso direito @-wdifimdo em relação ao desenvolvimento do 

instituto da RespoiiMbj]idade Civil; ~esponsabilidade Civil, p.6. 

2 - NO mesmo sentido, caio Mário demonstra as bases de influência românica e Canônica do Direito 

Português; íbid, p.6 e ss. 
3 - cf b h n  Gilissen; sobre as caraderísticas essenciais do Direito Pomigu6~; htrod~ção ~istorica ao 

Direito, passim. 



6.2 A Responsabilidade no Nosso Código. 

Segundo Martmho Garcez Neto ', o Código Civil ~rasileiro, na disciplina da 

Responsabilidade Civil, revela influência marcante do Código Civil alemao ( o 

BGB de 1897).' 

Outrossim, observa que ao conceituar O ato ilícito, o nosso c6digo contemplou a 

fórmula do C.C. frances (art. 1382)~ em que o art. 159 foi inspirar-se.' 

Nestes termos, como sustenta Orlando Gomes, "Nenhuma Dúvida se pode Ter, 

pela leitura do ar$, 159, de que aceitou a teoria s~bjetivista".~ 

Desta forma, podemos inferir que durante todo O periodo colonial e mesmo 

depois do surgimento do Cbdigo Civil, a quesao da reparaçilo dos acidentes de 

trabalho esteve submetida ao princípio subjetivo da culpabilidade. 

4 - Garcez Neto, sustenta que tal qual o BGB, nosso Código abandonou a distinção entre delito e quase- 

delito, reminiscência histórica do direito romano, que O Código Civil Francês manteve, e "que não se 

justificava por nenhuma consideração de ordem jurídica ou filosófica". 

Nestes termos, assimilando a técnica do B.G.B, O legislador brasileiro colocou as disposições gerais, 

referentes responsabilidade civil, na Parte Geral do Código Civil, ao contrário do Código de Napo]&o, 

embora, como este inclua as disposiçaes especiais da responsabilidade Civil no livro das 

Responsabilidade Civil no Direito Comparado, p.38 

5 - Tal disposição 6 sustentada, tarnbkm, por Clovís Beviláqua (C.C. Comentado, ed de 1971), Carvalho 

Santos (C . C . Interpretado, 9" ed., V.XX, p. 195 e João Luiz Alves (C.C. Anotado, V.& pg. 172. Madnho 

Garcez Neto; Responsabilidade Civil no Direito Comparado, p.39. 

6 - Art. 1.382 do Código Francês: "Tout fait quelconque de l'homme, Qui cause a outrui un dommage, 

oblige celui par la faute duque1 i1 est arrivé, a le reparer"- (todo 0 fato humano que produza um dano de 

outrem obriga aquele por cuja culpa isso ocorreu, a repará-la); Tradução ~ i v r e  do autor. 

7 - Art. 159 do Código Civil Brasileiro; "Aquele que, por OU omissão voluntária, negligência, ou 

impnidência, violar direito, ou causar prejuízo a outrwl fica obrigado a repanir O dano. Maria Helena 

Djniz; Cbdigo Civil Anotado, p. 169. 

8 - Orlando Gomes afirma que o código pátrio baseia na culpa a responsabilidade delituai, em análise ao 

artigo 159; Obrigações, p. 337. 



Mormente, ainda que tenhamos sofrido tardiamente os efeitos da Revoluçb 

~ndustrialp constatamos que desde cedo existiu a preocupação com relação a 

insuficiência do Critério da culpa para reparaçlio dos acidentes de Trabalho. 

Neste sentido, registrou Evaristo de Mames, que '%r vezes j6 foram feias 

allusões, no seio do Supremo e em outros tribunais, ao principio do risco 

profissional. Um juiz da nossa Alta Côrte, O saudoso. E& Galvão, afirmou, 

certa ocasião, tratado do mesmo primbio: Esse sistema traduz um pensamto 

de justiça, de proteção idispendvel C ~ ~ S S ~ S  ~perárias".'~ 

No mesmo sentido, registra o acórdão do Dr. Guimarses Natal, proferido a 13 de 

Dezembro de 191 3, de teor apelativo ao legislador: 

"A responsabilidade por acidente no trabalho, constituindo uma demogaçáo do 

princípio geral & cu@, ndo pode ser aplicoda pelo juiz senão depois de 

consagrada em lei, porque é uma nova fonte de obrigações, que só a lei pode 

criar; próprias nações culfas, C@O direito o apelante invocou, não foi a 

jurisprudência que a consagrou, mas sim, leis expressas."" 

9 - Observa-se que a Revolu@o Industrial teve seus efeitos retardados no Brasil por conta da política de 

"na0 Concorrência" por Portugal, c~nforme constata-se 0 dvarh de 1785 de Dona Maria I, 

que proibia o de f8bricas no Brasil. 

O ~ t r ~ ~ ~ i ~ ,  a atividade i n d u s t ~ l  se iniciaria n0 Brasil tifTiidamenfe a partir do d v d  de Liberdade 

industrial decretado por D. ~ o ã o  em 1' de Abd de 1808. R a n c i s ~  de Assis Silva; Hist6ria do Brasil, 

P. 114. 

10 - Evaristo de Moraes demonstra a preocupação do JudiciBno da época face a insuficiência do Critério 

da culpe para repaagão dos acidentes de trabalho; 0 s  accidmtes no Trabalho e a sua reparaçllo, p. 5 1.  

11 - Evaristo de Moraes; no mesmo sentido, demonstra a impossibilidade de admissão do princípio 

formulado pela boda do fisco profissional sem que a mesma fosse consagrada pela lei pátria; op. Cit., p. 

50 e 51 



Ainda no sentido de demonstrar essa necessidade latente, Evaristo de Moraes 

comentava que "A necessidade de legislação especial ainda mais resultava de 

um acordam quase unânime da Corte de Apelação. da laura do desembargador 

Celso Guimarges, proferido em 10 de julho de 1908. (~evis ta  de direito, vol. 1 4  

pag. 153). Nelle se resumia o estado do direito brasileiro no que respeitava aos 
acidentes no trabalho, sustentando-se o principio da culpa aquiliana. A leitura do 

acórdão é deveras instrutiva, para quem quizer verificar a penosa situação do 

operariado antes da lei. 

Cumpre, mais uma vez, notar que tal situação se modificará depois do Código 

Civil".12 

12 - Evaristo de Moraes; 0s acidentes no trabalho e a sua repwa~ao, P. 5 1. 



7. A OBJETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE C M L  DO 

EMPREGADOR VIA LEI DE ACIDENTES DO 

TRABALHO. 

Caio Mário, denuncia que entre nós um dos primeiros diplomas legais1 a 

contemplar a responsabilidade objetiva, foi decreto no 3.724, de 15 de janeiro de 

1919, versando sobe a questão dos acidentes de trabalho.' 

O referido diploma legal, indicava três maneiras pelas quais podiam satisfazer as 

reparações exigidas: 

1 O - Atravds da responsabilidade direta e Única do pata(); 

ZO- Seguro em companhia, autorizada a funcionar nos ramos de acidentes do 

trabalho; 

3'- Através da 0rganizaçH0 de sindicato profissional, na fhrmula do decreto 

legis~ativo.~ 

1 - O primeiro diploma legal que consagro& entre nós, a teoria da responsabilidade sem culpa foi o 

Decreto Legis]ativo 2.681, de 1912, que obrigou as estradas de ferro a indenizarem todos os danos que 

8 e ~ p l o ~ ~ ~ ã ~  de suas linhas causem aos pfopfietános marginais (vide RT: 390/166 - RF 250/276) cf 
Orlando Gomes; Obrigaçaes, p.369. 

2 - Caio Mado, vemando sobre as numerosas disposiç5es contidas em leis especiais que consagrmam a 

responsabilidade obj&q em primeiro hig~r, a legislaçgo sobre acidentes no trabalho. 

3 - Em p a c e r  sobre a melhor maneira de satisfaer as repmções sobre OS acidentes de trabalho, O 

Centro Industfial do Brasil, analisa as três maneiras pelas quais podiam satisfazer as reparaç6es edgidas 

pelo Decreto ao 3.274, de 15 de Janeiro de 1919. cf* Edgard Carone; 0 PenSamtflto Industrial no 

Brasil (1880-1945), p. 420 e S.S. 



Edgard Carone, nos informa que naquele mesmo ano, o "Centro Industrial do 

BrasiPYreuniria uma comiss8o para analisar a lei e emitiria um parecer sobre a 

melhor maneira de satisfazer as reparaçaes sobre os acidentes de trabalhoe4 

Naquela oportunidade, a comissão definiu que a melhor maneira dentre as três 

analisade "menos onerosa e a mais fácil, seria a indicada em segundo lugar, isto 

é, o seguro feito em uma empresa que adote o sistema conhecido pelo nome de 

"e.xp>erince eating pian" e que se inspire nos apontados princípios que a esse 

plano, racionalmente, se adaptam".5 

7.1 Efeitos do decreto 3.724 de 15 de Janeiro de 1919 

Com o advento do Decreto 3.72419, ficou afastada a teoria da responsabilidade 

subjetiva e adotou-se a teoria da responsabilidade objetiva ou sem culpa do 

empregador. 

A reparaçgo do dano passava a ser responsabilidade do empregador, que sub- 

rogava a obrigaçlío de reparar às seguradoras privadas contratadas para dar 

cobertura aos riscos de acidentes de tmbalho.' 

Essa responsabilidade objetiva do empregador subsiste até a entrada em vigor da 

lei no 5.316, de 14 de Setembro de 1967, que deslocou a responsabilidade por 

acidentes de trabalho para o Estado, como demonstramos mais a frentes8 

4 - Edgard Carone; O pensamento industríal no Brasil (1880-1945), p. 420. 

5 - Edg& Carone demonstra como a comissão do Centro Industrial do Brasil , define como melhor 

opçao para reparação dos acidentes de trabalho o seguro contratado junto a empresa que opere no sistema 

europeu conhecido como “experiente rating plan". 

6 - Cf. entendimento de Orlando Gomes sobre o advento do Decreto 3.724/19; Obrigaçaes, p.340 

7 - Cf Tupinamb& Miguel Castro do Nascimento, P. 14 e 9.s. 

8 - Cf. Orlando Gomes; Obrigações, P. 340 



7.2 Evolução da Legislação de Acidentes do Trabalho 

Em 1934, o decreto 3.724119 foi substituído pelo Decreto no 24.637, 

regulamentado pelo de no 985, de 1935. Posteriormente, editou-se, em 1944 o 

Dec-Lei no 7.527, de 1945, a Lei no 5994  de 1948, a Lei n. 4.604, de 30.4.1945 

regulamentado pelo Decreto no 1 8.809, de 1945; todo o regime de acidentes do 

trabalho foi refundido pela lei no 5.3 16, de 14 de setembro de 1967, que integrou 

o seguro de acidentes na Previdência Social atravbs de etapas sucessivas. A Lei 

em questão revogou, expressamente, o Dec.-Lei no 293, de 28.2.67. 

Em seguida, a lei no 5.820, de 27 de Abril de 1967, que dispões sobre importaça0 

de máquinas e maquinismos sem dispositivos de proteç~o.~ 

7.2.1 Demais Legislaç6es da Materia 

Como nos informa Orlando Gomes, tratam, ainda da matéria: Lei complementar 

no 11, de 25.5.1971; Lei Complementar no 16, de 25.5.1971; Lei no 6.195, de 

19.12.1974, que atribuiu ao Funniral as prestações de acidentes do Trabalho. Lei 

no 6.367, de 19.10.1976, seguros de acidentes a cargo do INPS; Lei no 6.3 38, de 

7.6.1976, a@es em curso durante as férias; Lei no 6.1 95, de 19.12.1 974, atribui 

prestações ao f u m a l ,  revogado pela Lei que criou o Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social (1977) e Decreto no 83.081, de 24.1.1979, 

referente ao custeio do seguro de acidentes do trabalho urbano e nirais.1° 

9 - Orlando Gomes; op.cit, P. 339 

10 - Orlando Gomes; op. cit, p. 340. 



7.2.2 A Legislaçlo em Vigor 

Atualmente, os acidentes do trabalho encontram-se integrados na Previdência 

Social, sendo regulados pela Lei de Benefl cios da Previdência Social (L. 13/9 1)  e 

pelo regulamento da Previdência Social (D3.048/99), com as aiterações da Lei 

9.876, de 26.1 1.99 e do Decreto 3.265; de 29.1 1 .99.11 

No que tange a indenizaçgo de direito comum, que deriva da responsabilidade 

extra contratua1 ou aquiliana, encontraremos seu fwidamento e respaldo legal na 

disciplina do artigo 159 do CC. l 2  

Esta objetivando a reparação do dano causado Por culpa do empregador e que 

será motivo de abordagem e especifica deste trabalho nos capítulos a seguir. 

7.3 A ReparaçHo AcidentBria e a SocializaçHo dos Riscos, 

atravhs do Seguro de Acidentes. 

Observamos que com o advento da Lei no 5.316, de 14 de Setembro de 1967, o 

regime de acidentes do trabalho foi refundido e integrou o seguro de acidentes na 

Previdência Social Através de etapas sucessivas. l3 

Nestes ternios, a partir daí, a responsabilidade passou a ser do INSS, figurando 

como o segurador em casos de acidentes do trabalho. 

Dessa forma, a responsabilidade 6 do Estado por sua Autarquia Federal. 

I I - Lucio Rodigues de Almeida; O Dano Moral e a r e ~ ~ a ç g o  Trabalhistas, P. 11 

12 - C.f. Sebastião ~~i~ Amorim; ~esponsabilidade Civil Acidente do Trabalho, p.3. 

13 - C.f, Demonstra Orlando Gomes; curso de direito de trabalho, p.340. 



Ntio se discute, em materia acidentária, a culpa do empregado nem a do 

empregador no evento. A culpa deste somente passa a ser discutível na açHo 

deindenização Civil por dano." 

Hoje, continua o seguro obrigatório a cargo exclusivo do INSS, conforme o art. 

18 da Lei no 8.213191, em vigor. l5 

Sobre tal aspecto, Tupinamba Miguel Castro do Nascimento, comenta "A 

integração do acidente do trabalho na previdência social nada mais 6 que a 

transfomaç&o do infortúnio laboral em seguro social e da causa infortunistica em 

uma causa previdenciána especifica. Desta forma, as dessemelhanças no 

tratamento se devem a determinadas especificidades.. . ,316 

Como nos informa Orlando Gomes, a viabilizaçtio do sistema de seguro de 

acidentes de trabalho, ocorreu em face de que a inerência do risco A indústria não 

constituía uma garantia completa do direito do trabalhador, ao recebimento da 

indenizaçgo. Pois, como assevera, "a obrigação de indenizar incumbia ao 

empregador e este, &o só podia drfcultar o cumprimento, como se encontrar em 

situagão de Mo poder cumpri-la. Por outro lado, O principio da equivalência da 

indeniiaçb0 ao dano e n s w a  O pagamento de indenizações que poderiam 

onerar excessivamente as empresas, d$~~ltando-lhe$ a existência". 

E neste aspecto, salienta que evolui-se, em consequência, pani o sistema do 

seguro obrigatório." 

14- Lúcio Ro&ígues de Almeida; O Dano Moral e a r e ~ ~ a i a o  Trabalhista, p. 134 

15- Ibid; passim 

16- Tupinambá Miguel Castro do Nascimento; Curso de direito Infortunistico, p. 187 

17- Cf. Orlando Gomes; Curso de Direito do Trabalho, P-345 



Observa que "em seu conjunto, os acidentes do trabalho, sendo consequência 

inevitável da atividade produtiva constituíam, no fundo, um risco social a ser 

suportado, em tatima análise, por toda a sociedade, visto que, em globo, é a 

benejciária dos empreendimentos indu~triais".'~ 

Nestes termos, afirma que o seguro obrigatório "foi introduzido como inevitável 

corolário da aceitação da teoria do risco profrsiona~'.m 

7.3.1 Seguro obrigatório de Acidentes do Trabalho: 

Instrumento de Socialização dos Riscos. 

A reparação acidentária funda-se na responsabilidade objetiva e é paga atrav6s de 

seguro obrigatório, tipico instrumento de "Socializaqão dos R~scos''.~~ 

Pois, corno bem observa Fábio Ulhoa Coelho, "O seguro é contrato em que uma 

parte (sociedade seguradora) se, obriga, mediante o recebimento de um prêmio apamr 

6 outra parte (segurado), ou a terceiros beneficiários, determinada quantia, caso 

ocorra evento futuro e incerto". 

"Trata-se, em termos estritamente econômicos, de instrumento de socialização 

de riscos, pois 0s segurados podem ser vistos, sob este prisma, conto que 

contribuindo para a Constituição de um fundo, destinado a cobrir, ainda que 

parcialmente, os que alguns deles provavelmente irão sofrer''." 

18 - Cf. OrJando Gomes; Curso de Direito do Trabalho, p.345 

19 - Orlando Gomes; Curso de Direito do Trabalho, P. 345. 

20 - Lúcio Rodrigues de Almeida; O Dano Moral e a reparação trabalhista, p. 134 

21 - Cf. Fábio Ulhoa Coelho; Manual de Direito comercial, P. 466. 



Extensivamente, podemos entender assim o sistema da reparação acidentária 

a w s  do seguro obrigatório, onde a Previdência figura como seguradora e os 

trabalhadores e empregadores como contribuintes de um fundo milho. 



8. A REPARAÇÁO CIVIL E A REPARAÇAO ACIDENTARIA 

Inicialmente cabe-nos ressaltar que O acidente de trabalho pode fazer 

emergir vánas consequências jurídicas pani O empregador; dentre estas, a 

Responsabilidade Civil fundada no art. 159 do Código Civil e que tem por 

objetivo ressarcir a vítima ou os seus dependentes das perdas e danos sofridos 

pelo acidente do trabalho. 

Já a reparaçáo acidentária exsurge da relação de emprego, é assegurada a 

todos os empregados indiscriminadamente e consiste numa obrigaçm do 

empregador, imposta pela legislaçllo que instituiu o seguro obrigatório1. 

8.1 A distinção entre as duas formas de reparação 

Conforme bem ftisou Odonel Urbano Gonçales2, "AS 

responsabilidades Acidentária e Civil são distintas. Em rado da acidentárja o 

trabalhador receberá parcelas que têm n í t i b  natureza alimentícia3. Portanto, 

compensatória (compensa o que deixou de receber em temos de saZáno). ~á em 

face da Civil, prceberá parcela de natureza ir~denizatória~ (para reparar o 

dano causado O estado anterior)". 

1 - Odonel Urbano Gonçales estabelece as diferenças bhsicas entre a Reparaçgo Civil e a Reparação 

Acident&ia; Manual de Direito ~revidenciM0, P.173 

2 - Cf Odonel Urbano Gonçales; Manual de Direito ReVidencihi0, p. 173. 

3 - Consoanfe a esta posição, Arnauri Mascaro Nascimento entende que Indenizaç6es diferem dos 

sal&ios pela sua findidade, conquanto Indmizaçaes servem a reparago de danos ou ressarcimento, 

portanto não de naturem alimentícia; Curso de Direito do Trabalho, p.569. 

4 - José de *piar Dias define a Indeniração com uma das formas de repUa@0, entendida corno uma 

compensaçgo, sempre de carater monet8no a ser atribuída ao PatnmÔnio de determinada pessoa; Da 

responsabilidade Civil, p. 7 16 e Ss. 



"Tendo em vista esta disiinçHo que é jktemenie perceptível, O 

produto da ação acidentária não é compensável com o produto da ação civit". 

Todavia, como assevera Lúcio ~ o d r i ~ u e s  de Almeida, "A 

Responsabilidade Civil do empregador pela reparaçáo dos danos decorrentes do 

acidente de trabalho depende, entretanto, da prova da ilicitude, culpa ou dolo da 

conduta do empregador, bem como o nexo de causalidade do ato ilícito e o dano 

efetivoV6. 

Como pode-se observar a Responsabilidade Civil do empregador 

pela repara980 dos danos decorrentes do acidente de trabalho ngo exsurge da 

relação de emprego, h, portanto, materia de responsabilidade extracontratue17, 

que funda-se na obrigaç80 de reparaçao por ato ilicito. Segue a tese da doutrina 

Subjetivista contemplada em nosso Código pelo art. 159. 

Conquanto na reparaçlío acidentária, há falar em do10 OU culpa 

do empregador, na reparaçilo civils, este, poderá eximir-se da responsabilidade se 

provar que agiu com culpa ou dolo. A inimputabilidade pode tamb6m ocorrer 

quando o dano for resultante de caso fortuito ou força maior9. 

5 - Podemos Constata tal afirrnago por Wnta do inciso XXVIII do Art. 7' da C.F. 188, ou seja: 

direitos dos trabalhadores urbanos e que rurais além de oufros visem à melhoria de sua condição 

social: XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a CWgo do empregador, sem excluir a 

indenizafilo a que ead ~ U B " ~ O  incornr em dolo Ou fulpa". 

6 - LúciO Rodngues de Almeida; 0 dano Moral e a tep-0 Trabalhista p. 134. 

7 - Cf. Orlando Gomes; Obrigações, P. 304 e ss. 

8 - Cf, Odonel Urbano Gonçalves; Manual de Direito Previdenciário, p. 173 e ss. 

9 - Cf Lúcio Roddgues de Almeida; O dano Moral e a Re~araçFo trabalhista, p. 135. 



8.2 A súmula no 229, do STF e a gradaçgo da culpa 

Conforme registra Sebastião Luiz Amorim, ao tempo do Decreto-Lei 

no 7.036/44, fora introduzida a possibilidade do cúmulo da responsabilidade 

acident8sia e da civil, possibilidade esta que inexistia anteriomente quando da 

vigência do Decreto no 24.637 de 10-7-1934, que inadimitia contra o empregador 

qualquer procedimento de direito c~mum'~.  

O Decreto-Lei no 7036144 dispunha no art.31: "O pagamento da 

indeni~agão estabelecida pela presente lei exonera O empregador de qualquer 

outra indenização de direito comum relativa ao mesmo acidente, a menos que 

resulte de dolo seu ou de seusprepostos". 

Ta] djsposiçao seria cristalizada pela sumula no 229 do STF 

posteriormente, que a interpretou no sentido de que a indenização acident&ia não 

exclui a do direito comum, em caso de dolo OU culpa grave do empregado?. 

NO entanto, observa-se que a sumula no 229, ao mesmo tempo em 

que cristalizava a possibilidade de cumulação da responsabilidade ac idenea  e 

da civil, tambkm, criara uma espécie de gradação da culpa, porquanto 

contemplara a express8o "Culpa grave do empregador". 

Com efeito, afastara a responsabilidade do padr80, nos casos que este 

conseguisse provar a culpa leve OU culpa levíssima". 

10 - CE Sebastião Luiz Amorim; Op. cit., P. 6. 
1 1 - súmula ~ 9 ,  do Supremo Tribunal Federal: "A indenização acidentária d o  exclui a. do direito 

comum. em caso de dolo ou culpa grave do empregado?, Legisla~so da Responsabilidade Civil; 
compos'ição LTR, p. 152. 

12 - Cf o entendimento de Lúcio Rodrigues de Almeida; op. cit, p. 132-133. 



8.2.1 O advento da lei no 6.367176 

SebastiHo Luiz Amorim, observa que a Lei no 6.367, de 19- 

10-1976, que se omitiu em relação a quest8o do ciimulo das aç8es acident8na e 

civil, dispôs sobre a inclusão do risco acidentário no âmbito da tutela da 

Previdência Social, constatando que daí surgiu corrente jurisprudencial 

&ancamente majontsna a tomar definitiva a tese da possibilidade do cúmulo das 

reparações de direito especial e de direito comum, ampliando muito mais a 

autonomia entre as duas aç6es indenizbtorias postas d disposiç80 do empregado, 

vitima de acidente de trabalho13. 

Neste mesmo sentido, observa-se o seguinte dispositivo 

j urisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - 
INDENIZAÇAO - DIREITO COMLTM - FATO OCORRIDO APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI 6.367/76 - CULPA GRAVE OU DOLO POR 

PARTE DO EMpREGADOR - IRRELEVÂCIA - sÚMULA 229 DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADA. 

acidente do trabalho ocorrido após a vigência da Lei no 

6.367/76 admite a repciraçgo civil, quando o empregador age com culpa, em 

qualquer de suas modalidade prescindindo-se de do10 OU culpa grave"14. 

13 - Cf. Sebastião L u j ~  Amorim, em relação h lei no 6.367 e a cumulaçgo de a.Ções; op. ~ i t . ,  p.6. 
14 - g0 ch. ,  c, 564.028-0019, Rel Juiz Marcial Hollaoda, J.W-6-99. 



8.2.1 O advento da lei no 6,367176 

Sebastião Luiz Amorim, observa que a Lei no 6.367, de 19- 

10-1 976, que se omitiu em relação a questão do cúmulo das ações acidentária e 

civil, dispôs sobre a inclusão do risco acidentário no âmbito da tutela da 

Previdência Social, constatando que daí surgiu corrente jurisprudencial 

francamente majoritária a tornar definitiva a tese da possibilidade do cúmulo das 

reparações de direito especial e de direito comum, ampliando muito mais a 

autonomia entre as duas ações indenizátorias postas a disposição do empregado, 

vítima de acidente de trabalhoI3. 

Neste mesmo sentido, observa-se o seguinte dispositivo 

j urisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - 

INDENIZAÇÃO - DIREITO COMUM - FATO OCORRIDO APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI 6.367/76 - CULPA GRAVE OU DOLO POR 

PARTE DO EMPREGADOR - IRRELEVÂCIA - S ~ A  229 DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADA. 

"O acidente do trabalho ocorrido após a vigência da Lei no 

6.367/76 admite a reparação civil, quando o empregador age com culpa, em 

qualquer de suas modalidade prescindindo-se de dolo ou culpa grave"14. 

13 - CE Sebastião Luiz Amorim, em relação a lei no 6.367 e a cumulação de ações; op. cit., p.6. 
14 - 9" Câm., Ap. c/ Rev. 564.028-00/9, Rel. Juiz Marcial Hollanda, J.23-6-99. 



8.3 O advento da CF de 1988 

Sobre o seguro contra acidentes de trabalho, dispõe a CF de 1988: 

'Yrt. 7" - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: c..) 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" 

Como pode-se observar, o legislador constituinte ampliou a proteção 

ao trabalhador, no caso de acidente do trabalho, admitindo a indenização civil a 

par da previdenciária, quando ocorrer dolo ou culpa15. 

Outrossim, observa-se que ao deixar de estabelecer a gradação da 

culpa, revogou a orientação da Súmula no 229, do Supremo Tribunal Federal. 

Atualmente, em havendo culpa do empregador, de qualquer grau, o 

empregado acidentado tem direito a Indenização Civil, consoante o antigo 

princípio segundo o qual desde que haja culpa, ainda que levíssima, deve o 

agente indenizar integralmente o lesado (in lex Aquilia et Ievissima culpa venit)16. 

Dessa forma, a reparação decorrente da responsabilidade subjetiva 

civil não exclui direito ao benefício da Previdência Social, fundamentado na 

responsabilidade objetiva, cumulatividade que expressamente e autorizada pela 

Constituição. 

15 - Segundo Lúcio Rodrigues de Almeida; com a CF de 1988 a orientaçlo da Súmula 229 foi revogcida; 

op. cit , p 133 

16 - Cf. Lúcio Rodrigues de Almeida; O dano Moral e a reparação Trabalhista, p. 133. 



Como salienta Sebastião Geraldo De Oliveira, "a cobertura 

previdenciária deslocou a natureza contratual do seguro de acidente do trabalho 

para um sistema de seguro social, de solidariedade mais ampla, cujos benefcios 

são concedidos ao acidentado independentemente da prova da culpa, já que o 

trabalho, de certa forma implica riscos. Demais, não se deve esquecer que o 

trabalhador também contribui para a Previdência Social e a empresa paga um 

percentual a mais para$nanciar os beneficias acidentários. 

O seguro social, entretanto, não exime o empregador do dever de 

diligência, de garantir o direito ao ambiente de trabalho saudavel e a redução 

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

segurança. 

Assim, quando o empregador descuidando dos seus deveres 

concorrer para o evento do acidente com dolo ou culpa, fica caracterizado ato 

ilícito, gerando o direito à reparação de natureza civil, independente da 

cobertura previdenciária"17. 

Para Sebastião Luiz Amorim, "Subsiste o dever de indenizar do 

empregador nos casos em que age com culpa (em qualquer grau) ou dolo, hoje 

mito de expressa previsiio constitucional (CFl88, art 7 O ,  XXVIII), do que resulta 

a cumulação da indenização acidentária de natureza alimentar com a reparatoria 

do direito com~rn"'~. 

Nestes termos, destaca ainda AMORIM a jurisprudência do STJ, 

pela 4' turma: 

17 - Cf. Sebastião Geraldo de Oliveira; Proteção Jurídica h Saúde do Trabalhador, p. 184 e 185. 
18 - C.f Sebastião Luiz Amorim, acerca do dispositivo contido no art. 79, XWI, da CF188; op.cit, p.7. 



"A partir da vigência da Lei 6.367/76 e, mais ainda, depois da CFl88, 

art 7' XXVIII, a culpa, ainda que leve, da lugar a indenização do direito 

comum"19. 

No mesmo sentido, sobre os fatos ocorridos após a vigência da CF de 

1 988, cabe ressaltar o seguinte dispositivo jurisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - 

INDENIZAÇAO - DIREITO c o m  - FATO OCORRIDO APÓS A 

CONSTITUIÇÁO FEDERAL DE 1988 - CULPA LEVE DO 

EMPREGADOR - SUFICIÊNCIA. 

"Na vigência da atual Constituição Federal de 1988 não mais se 

questiona o grau de culpa, dando azo à indenização ainda que leve7720. 

Destarte, a inovação trazida pelo art. P, XXVIII, da Constituição de 

1988, aboliu a exigência, outrora contemplada pela jurisprudência, da existência 

de culpa grave ou dolo para condicionar a responsabilidade civil paralela a 

indenização acidentária. 

19 - Sebastião Luiz Amorim, destaca jurisprudência do STJ, 4" turma, (RSTJ, 261514,301483, 5311 17 e 
135, RT, 7011143; STJ; RT, 173127). op.cit., p.7. 

20 - 2" Câm., Ap. c/ Rev. 489.435 Rel. Juiz Vianna Cotrim, j. 9-6-97. 



8.4 O INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E O 

NOVO CODIGO CIVIL 

Da análise do projeto do novo Código Civil, podemos depreender 

que o mesmo, contrariando a moderna tendência da responsabilidade objetiva, 

privilegia a responsabilidade com culpa, praticamente repetindo no artigol86, o 

artigo 159 do código anterior, como podemos observar: 

Art. 159 (CCf1916) 

'Xquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 

imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano"". 

Já no artigo 186 do novo Código Civil, encontraremos o seguinte: 

'Yquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito"22. 

A opção parece-nos se confirmar com o disposto no artigo 187, 

porquanto: 

"Também comete ato ilícito O titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manlfestarnente os limites impostos pelo seu Jin? econômico ou social, 

pela boa fé ou pelos bons costumes'". 

21 - Maria Helena Diniz; Código Civil Anotado, p. 169. 
22 - Juarez de Oliveira, Antônio Cláudio da Costa Machado; Novo Código Civil, p. 37. 
23 - Ibid; p.38. 



Muito embora, o dispositivo não encontre paralelo no Código Civil 

de 19 16, manifestamente trata-se de dispositivo contemplador da teoria subjetiva 

da Responsabilidade Civil, porquanto, no seu bojo se encerra a idéia da 

culpabilidade. 

Outrossim, o legislador do novo código dedicou norma genérica a 

teoria do risco, o que pode ser percebido observando-se o parágrafo único do 

artigo 927: 

"Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, é obrigado a 

repará-lo. Parágrafo Único: "Todavia haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especiJicados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem "%. 

Conquanto, muitos doutrinadores entendam que o novo código já 

chega ultrapassado face as necessidades atuais, entendemos que o parágrafo 

único do artigo 927 constitui uma inovação sem paralelo no Código anterior. 

Há de se observar que o legislador do novo código civil, a despeito 

do apego notório a teoria subjetivista da culpabilidade (o que é da tradiç8o de 

nosso sistema), amplia em muito o alcance do artigo 927. 

Em princípio, parece-nos dificil conceber que a atividade empresarial 

(atividade lícita), assegurada por diversos postulados legais possa suscitar a 

ilícitude como elemento central da obrigação de reparar. 

24 - Artigo 927, do novo Código Civil; Título IX; "Da responsabilidade Civil", Capítulo I; "Da 
obrigação de indenizar". 



Todavia, seria no mínimo ingenuidade jurídica conceber que a 

atividade empresarial simplesmente por ser atividade lícita, exclua ou tome 

imune a responsabilidade de repara aqueles que concorram por ação ou omissão 

de dano para com os direitos de outrem. 

Com certeza, tal ceticismo não se coaduna com a missão maior do 

direito, ou seja, assegurar o equilíbrio nas relações humanas. 

Porquanto tal concepção possa parecer um tanto incompatível com 

os postulados consagrados de nosso direito, não há como afastar, em especial do 

parágrafo único do artigo 927 do novo CC, a idéia maior de assegurarnento dos 

direitos daqueles que laboram em prol, em última análise, da sociedade como um 

todo. 

Destarte, o mestre Orlando Goines já nos ensinava: 

"A obrigação de indenizar é imposta em lei a algumas pessoas, 

independentemente da prática de ato ilícito. Pressupõe este uma ação, ou 

omissão, voluntária, negligência ou imprudência. Por isso, quando o dano a 

integridade Bsica ou patrimonial de alguém é causado sem culpa do agente, não 

se pode afirmar que cometeu delito civil. Se nesses casos a obrigação de reparar 

civilmente o dano não tem sua causa geradora no ato ilícito, não se deveria falar 

em responsabilidade, que é uma idéia moral, inseparável da imputabilidade. 

Contudo, usa-se o vocábulo para significar a obrigação de ressarcimento do dano 

causado sem culpa, acrescentando -se que é objetiva, para distingui-la da 

responsabilidade própria, que 6 necessariamente subjetiva. Na verdade, pordm, o 

dever de indenizar o dano produzido sem culpa é antes uma garantia do que 

propriamente responsabilidade'y2s. 

25 - Cf. Orlando gomes; Obrigações, p.365 



Desta forma, entendemos que o dispositivo contido no parágrafo 

único do artigo 927, satisfaz a necessidade de reparação de dano quando oriundo 

de atividade, ainda que lícita, venha por sua natureza implicar em risco para os 

direitos de outrem. 

Ainda que norma genérica a teoria do risco, nos parece que a 

extensividade do artigo 927 não visa outra coisa senão garantir a reparabilidade 

dos eventuais danos que, aqueles que se submetem a risco por conta do interesse 

daqueles que exploram determinadas atividades, possam vir a sofier. 

Ademais, entendemos que a opção do legislador centra-se na mais 

esclarecida posição doutrinária, porquanto, pudemos observar nos dizeres de 

Orlando Gomes, que é impossível a substituição da culpa pelo risco, porque tal 

idéia não comporta generalização já que a idéia de culpa não pode ser dissociada 

do conceito de delito. 

Acrescenta este mestre que "afora pois, aquêles casos especificados 

na lei, nos quais o dever de reparar está previsto e determinado com abstração da 

conduta do obrigado, a responsabilidade há de resultar de investigaçiio dessa 

conduta para a verificação de sua anormalidade. Sempre que se quiser impor esse 

dever sem essa verificação, há necessidade de especificá-lo na lei. Assim, a 

questão teria solução extremamente casuística, se porventura se viesse a suprimir 

a fonte genkrica e abstrata da responsabilidade ; que é a culpa"26. 

No mesmo tom, Caio Mário, na esteira de José de Aguiar e Alvino 

Lima, afirma "( . . .) a regra geral, que deve presidir a Responsabilidade Civil, é a 

sua fundamentação na idéia de culpa; mas, sendo insuficiente esta para atender as 

imposiçaes do progresso, cumpre ao legislador fixar especialmente daquela 

noção. Não será sempre que a reparação do dano se abstrairá do conceito de 

Culpa, porém quando a autorizar a ordem jurídica positiva. 

26 - Orlando Gomes; Obrigações, p. 336. 



É neste sentido que os sistemas modernos se encaminham, como, por 

exemplo, o Italiano, reconhecendo em casos particulares em matéria especial a 

responsabilidade objetiva, mas conservando o princípio tradicional da 

imputabilidade do fato lesivo. Insurgir-se contra a idéia tradicional da culpa é 

criar uma dogmática desafinada de todos os sistemas jurídicos. Ficar somente 

com ela é entravar o progresso"27. 

Nestes termos , também, ,se posicionou Miguel Reale, quando da 

supervisão da Lei no 634175: "Responsabilidade Subjetiva ou Objetiva? Não há 

que fazer essa alternativa. Na realidade, as duas formas de responsabilidade se 

conjugam e se dinamizam. Deve ser reconhecida, penso eu, a Responsabilidade 

Subjetiva como norma, pois o indivíduo deve ser responsabilizado em principio, 

por sua ação ou omissão, culposa ou dolosa. Mas isto não exclui que, atendendo 

a estrutura dos negócios, se leve em conta a responsabilidade objetiva. Este é um 

ponto fundamental'". 

Outrossim, como bem observou Orlando Gomes, o próprio 

JOSSERAND, proclama que o conceito de risco não expulsou o de culpa, que se 

conserva como a base normal e geral da re~~onsabilidade~~. 

Mormente, como ensina o consagrado mestre Alvino Lima, "não há 

princípio jurídico por mais lógico nas suas conclusões, por mais primoroso no 

seu contexto, por mais lógico nas suas conclusões, por mais primoroso no seu 

contexto, por mais preciso nos seus contornos, que possa abranger todos os casos 

que pretende regular, que se não revele impreciso, vago e incompleto ante a 

realidade dos casos concretos. Já dissemos, com apoio CONSENTIN (La 

reforme de la legislation civile, p. 61) e outros, que a lei é regra média da vida, 

27 - Caio Mário da Silva Pereira; Instituições de Direito Civil, p. 507. 
28 - Miguel Reale; Diretrizes Gerais sobre o Projeto de Código Civil, in estudos de filosofia e ciência do Direito, p. 

176-7. 

29 - Orlando Gomes; Obrigações, p. 336. 



destinada a governar a universidade dos casos possíveis e niio pode ser 

perfeitamente proporcional a natureza concreta e a individualidade do caso 

particular ou de um fenômeno dadomM. 

30 - Alvino Lima; Culpa e Risco, p. 199. 



9. A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR DANO 

MORAL E ESTÉTICO 

Com a promulgação da Carta Magna de 1988 indiscutível se tornou o 

direito de pleitear perante a justiça indenizações referentes a compensação de 

danos morais, uma vez que se garantiu aos brasileiros e estrangeiros residentes 

no país "o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por 

dano material, moral ou à imagem.' Na mesma ocasião, foram declaradas 

invioláveis "a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação771. 

Neste sentido, assim entendeu o TRT: 

O empregador responde pela indenização do dano moral causado ao 

empregado, porquanto a honra e a imagem de qualquer pessoa são invioláveis. 

Esta disposição assume maior relevo no âmbito do contrato laboral porque o 

empregado depende de sua força de trabalho para sobreviver. 

A autorização para arbitrar tal indenização face o contrato de trabalho esth 

prevista na Constituição Federal, no art. 5O, incisos V e X, que asseguram o 

direito a indenização por dano material ou moral. 

O art. 159 do CCB dispõe que todo aquele que, por culpa ou dolo, causar 

lesão a direito alheio, deverá indenizar os prejuízos causados; tal disposição é 

aplicável, subsidiariamente, ao direito do trabalho por força do art. 8' da CLT~.  

1 - CE Roland Hasson; Acidente de Trabalho & Competência, p. 1 12 e 1 13 
2 - 4' t., TRT 3 O  Região, Ac. Proc. R0 2787197, Rel: juiz Júlio Bernardo do Carmo. 



Destarte, consagrou-se então, para todo o ordenamento jurídico brasileiro, o 

instituto do dano moral, uma vez que proveniente da mais alta fonte hierárquica 

de nosso direito. 

9.1 O dano moral no novo código civil 

Conquanto a Constituição Federal de 1988 já havia reconhecido a 

indenização do dano exclusivamente moral3, o novo Código Civil cristaliza esta 

concepção na redação do artigo 186. Porquanto, disp6e: "aquele que, por ação 

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

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito'". 

9.2 CumulaçQo do dano moral com o dano estético 

Conforme nos informa Sebastião Luiz Amorim, há "respeitável 

corrente jurisprudencial que sustenta a impossibilidade de se cumular a 

indenização por dano moral com a relativa ao dano estético. 

"Neste sentido, Amorim observa que no IX Encontro dos Tribunais 

de Alçada do Brasil assentou-se conclusão no sentido de que o dano moral e o 

dano estético não se cumulam, porque ou o dano estético importa em dano 

material ou está compreendido no dano rnora~"~. 

Noutra, observa que a despeito de tal corrente, "no colendo Superior 

Tribunal de Justiça tem prevalecida a orientação inversa, ou seja, c'admissível a 

indenização por dano moral e estético, cumulativamente, ainda que derivados no 

mesmo fatov6. 

3 - Juarez de Oliveira; Constituição da República Federativa do Brasil. 
4 - Juarez de Oliveira ; Novo Código Civil, p.37. 
5 - CE Sebastião Luiz Amorim; op. cit, p. 213 
6 - Cf. Sebastião Luiz Amorim, op. cit, p. 213 e ss. 



Sobre tal questão, a Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça assim 

dispõe: "São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral 

oriundos do mesmo fato."'. 

Sobre a admissibilidade da cumulação de danos patrimoniais e 

morais, ressaltamos o seguinte dispositivo jurisprudencial: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRABALHO - 

INDENIZAÇÃO - DIREITO COMUM - CUMULAÇAO - DANOS 

PATRIMONIAIS E MORAIS - ADMISSIBILIDADE". 

O dano moral é a lesão sofrida no patrimônio imaterial, a dor, o 

sofrimento e a tristeza cominada injustamente a outrem, enquanto que o dano 

material é o agravo resultante no patrimônio material, admitindo-se a 

cumulatividade das indenizaçaes oriundas do mesmo fato8. 

9.3 O dano moral 

Discorrendo sobe a caracterização do Dano Moral, José de Aguiar 

Dias, nos oferece uma abordagem que propõe compreender o dano moral em 

relação ao seu conteúdo. Nestes termos considera: 

"Quando ao dano não correspondem as características do dano 

patrimonial, dizemos que estamos em presença do dano moral. A distinção, ao 

contrário do que parece, não decorre da natureza do direito, bem ou interesse 

lesado, mas do efeito da lesão; do caráter da sua repercussão sobe o lesado. De 

forma que tanto é possível ocorrer dano patrimonial em conseqüência de lesão a 

um bem não patrimonial como dano moral em resultado de ofensa a bem 

7 - Tuffi Messias Saliba, Legislação de Segurança, Acidente do Trabalho e Saúde do trabalhador, p. 452. 
8 - 7' Câm., Ap. s/ Rer. 487.359, rel. Juiz. Américo Angélica, J. 12-8-97. 



material. Releva observar, ainda, que a inestimabilidade do bem lesado, se bem 

que em regra, constitua a essência do dano moral, não é critério definitivo para a 

distinção, convindo, pois, para caracterizá-lo, compreender o dano moral em 

relação ao seu conteúdo, que ... não é o dinheiro nem coisa comercialmente 

reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física 

ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída 

A palavra dor o mais largo significadon9. 

Por sua vez, Caio Mário, faria a seguinte consideração: 

"A meu ver, a aceitação da doutrina que defende a indenização por 

dano moral repousa numa interpretação sistemática de nosso direito, abrangendo 

o próprio art. 159 do Código Civil que, ao aludir h "violação de um direito", não 

está limitando a reparação ao caso de dano material apenas7710. 

Noutra, assim fbndamenta a responsabilidade pelo dano moral: 

"O fundamento da responsabilidade pelo dano moral está em que, a 

par do patrimônio em sentido técnico, o indivfduo é titular de direitos integrantes 

de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam 

impunemente atingidos. Colocando a questão em termos de maior amplitude, 

SAVATIER oferece uma definição de dano moral como qualquer sofrimento 

humano que não e causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado í l  

reputação da vítima, a sua autoridade legítima, ao seu pudor, a sua segurança e 

tranquilidade, ao seu amor próprio estético, 'a integridade de sua inteligência, a 

suas afeiçaes etc. (Traité de la Responsabilitk Civile, v01 11, n.525)"". 

9 - CE José de Aguiar Dias, a respeito da caracterização do dano moral, da responsabilidade civil, 226, - 
p. 729-730. 

10 - CE Caio Mário da Silva Pereira; Responsabilidade Civil, 46, p. 57. 
1 1  - Cf. Caio Mario da Silva Pereira; op.cit, 45, p. 54. 



Destarte, no âmbito da reparação trabalhista, considera assim, 

Sebastião Luiz Amorim: 

"Além dos danos materiais, cabível a reparação por dano moral, em 

face da redução da capacidade laborativa, cuja ofensa é de maior amplitude (a 

ofensa à estima própria, ' a honerabilidade, à tranqiiilidade, a saúde mental, à dor, 

a vergonha, a injuria moral, ao bom conceito que desfruta na sociedade, direitos 

integrantes de sua personalidade)."12. . 

Neste sentido, observamos o seguinte dispositivo jurisprudencial: 

COMPETÊNCIA - JUSTIÇA DO TRABABLHO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO - 

OFENSA A HONRA DO TRABALHADOR - DANO MORAL. 

Ofensa ii honra do empregado. O empregador responde pela 

indenização do dano moral causado ao empregado, porquanto a honra e a 

imagem de qualquer pessoa siio invioláveis (CF, art. 507 XI). Esta disposiçáio 

assume maior relevo no âmbito do contrato laboral porque o empregado depende 

de sua força de trabalho para sobreviver "La indenización tarifada de la ley de 

contrato de trabajo no excluye uma reparación complementaria que signifique um 

amparo para e1 trabajador, cuando es agredido en su personalidad"13 (Santiago 

Rubstein). A dor moral deixa feridas abertas e latentes que s6 o tempo, com 

vagar, cuida de cicatrizar, mesmo assim, sem apagar o registro7'". 

12 - Cf. Sebastião Luiz Amorim; op. cit, p. 232 
13 - Tradução livre do autor: "A indenização tarifada da lei do contrato de trabalho não exclue uma 

reparação complementar que significa um amparo para o trabalhador quando é agredido em sua 
personalidade" (Santiago Rubstein) 

14 - TRT 3' R, 2a T, R0 3.608194, Rel. Sebastião Geraldo de Oliveira, 3. em 14.06.1994. 



9.4 A Competência da Justiça do Trabalho nas Aç6es de 

Reparação por Dano Moral 

Conquanto haja latente controvérsia entre nossos tribunais na 

aceitação de que as ações acidentárias sejam intentadas perante a Justiça Laboral, 

com relação a admissibilidade às ações que decorrem da ofensa a honra, nos 

parece predominante o entendimento no sentido da competência da Justiça 

~s~ecial izada '~.  

Neste mister, passaremos a ilustrar tal entendimento apenas dentro 

dos limites a que se destina o presente trabalho, porquanto, a questão da 

competência serh tratada de forma mais abrangente no capítulo seguinte e, 

relacionada mais em direção ao tema desenvolvido no presente estudo 

9.4.1 A corrente negativista 

Como nos denuncia Roland Hassen, "Inicialmente, a 

jurisprudência dominante acolheu a corrente negativista, afirmando ser o dono 

moral matéria de Direito Comum, já que fundado em Responsabilidade Civil. 

Assim sendo, diziam 0s tribunais que a causa de pedir e o 

pedido da ação decorreriam de um ilícito civil, pelo que faleceria competência a 

Justiça do ~rabalho"'~. 

Neste sentido, observa-se os seguintes dispositivos 

jurisprudenciais: 

15- Cf. Roland Hasson, Acidente de Trabalho & Competência, p. 112. 
16 - Cf Roland Hasson; op. cit, p. 113-1 14. 



COMPETÊNCIA - TRABALHISTA - AÇÃO DE ~NDENIZAÇÃO DANO 

MORAL. 

"Ação de indenização de dano moral, promovida pelo 

empregado contra seu ex-empregador, é da competência do juízo comum"". 

DANO MORAL. PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. 

"Recurso de revista a que se nega provimento em face da 

restrição à competência material desta Justiça na ocorrência de litígio que 

envolva título lab~ral"'~. 

INCOPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. 

"A Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar ação de 

indenizaçgo por dano moral. Ajuizada a açgo pelo empregado (caso em exame), a 

competência estará adstrita, exclusivamente, a "reparação" prevista 

expressamente na legislação trabalhista, traduzida pela possibilidade de pleitear a 

rescisão indenizada do contrato (art.483, alíneas a e e da CLT). 

Não existe a figura da honra trabalhista, exclusivamente 

trabalhista e com repercussão limitada ao campo regido pelo Direito do Trabalho, 

como não existe, também, a honra meramente 'administrativa', confinada apenas 

à área do Direito Administrativo. 

17 - STJ, 2O s, CC 12.718-1-SP, Rel. Ruy Rosado de Aguiar, D N  05.06.1995, .Síntese trabalhista, v.78, 
p.81. 

18 - TST, 1" T., RR 145.366194.7, Rel. Lourenço Prado, J. em 03.05.1995, Revista LTR, V. 59-10, 
p. 1.396. 



O conceito jurídico de honra é mais amplo e diz respeito, 

sempre e em primeiro lugar, ao gmpo social que o ofendido integra, quer seja 

ofensa, perpetrada no interior dos muros de uma fábrica, quer numa repartição 

pública, quer num templo religioso, quer numa repartição pública, quer num 

templo religioso, quer numa via pública qualquer. Recurso de revista 

d i ~ ~ r o v i d o " ~ ~ .  

9.4.2 A corrente afirmativista 

Em sentido oposto caminham os afírmativistas, entendendo 

que a competência da Justiça do Trabalho para conhecer do dano Moral está 

expressa na primeira parte do art. 1 14 da CF de 1988, seja "Conciliar e julgar os 

dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores'". 

Os afirmativistas entendem que o limite da competência da 

Justiça Laboral, consiste então, na necessidade de que o Dano Moral decorra de 

relação de trabalho. 

Sustenta-se portanto, que não há o que se cogitar da 

competência de Justiça outra que n8o a Trabalhista, nada importando que a 

Responsabilidade Civil que embasa a matdria seja disciplina atinente ao Direito 

Comum. 

Tal idéia, como suscita Roland Hassen, "é fortalecida pelo 

fato de ser o Direito Civil fonte subsidiária do Direito do Trabalho por expressa 

determinação legal, contida no art. 8' pareafo  Único, da CLT""'. 

19 - AC. 3a T., 11/03/98. Rel. desig.: Min Manoel Mendes de Freitas (Revista LTR, 62,ll: 1998, 
p.1.512). 

20 - Cf. Roland Hassen, op. cit, p. 112. 
21 - Ibid., p. 116. 



Neste sentido, forte corrente jurisprudencial formou-se, 

defendendo que a Justiça do Trabalho é competente para solucionar os conflitos 

que envolvem danos Morais advindos da relação de emprego, como segue: 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JUSTIÇA DO TRABALHO - 

COMPETÊNCIA. 

"Ação de reparaç. de danos decorrentes da imputação 

caluniosa irrogada ao trabalhador pelo empregador a pretexto de justa causa para 

a despedida e, assim, decorrente da relação de trabalho, não importando deva a 

controvérsia ser dirimida a luz do Direito 

DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. 

A indenização de dano Moral desde que ocorrente na relação 

de emprego, embora de natureza Civil, é da competência da Justiça do 

~ r a b a l h o ~ ~ .  

"Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho 

o equacionamento do litígio entre empregado e empregador, agindo nesta 

condição, por indenizaçb decorrente de dano Moral. Trata-se de dissídio 

concemente a clhusula acessória do contrato de emprego (CLT, art. 652; IV), 

pela qual se obrigam empregado e empregador a respeitarem-se a dignidade, a 

reputação, a honra, o bom nome e, enfim, 0 valioso e inestimável patrimônio 

Moral de que cada pessoa 6 titular. Intelig4ncia do art. 1 14, da ~ ~ 1 8 8 ~ .  

22 - STF, RE 238.737 - 4 - SP. Ac. Ia T., J. em 17-1 1-98. Rel.: Min. Sepúlveda Pertence. Revista LTR, 
62- 12/ 1 ,620). 

23 - TRT 9' R., Rei. Pedra Ribeiro Tavares, DJ PR 14-08-1992. 
24 - STF, Rec. Ext. 238-737-4, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, J. em 17-1 1-1998, DJU de 05- 

02-1998). Inteligência do art. 114 da CFl88; TST, RR 450.338198. 0, Ac. la T., Rel. Joiio Oreste 
Dalazen, DJU 28-05-1999, p. 84. 



Nestes termos, nos parece incontestável, ainda que diante de 

correntes jwisprudenciais controversas que existe uma forte tendência no sentido 

de que seja conhecida a competência da Justiça do Trabalho (em específico nas 

questões de indenização de dano moral) nas demandas que envolvam o pleito, em 

decorrência da relação de emprego2'. 

25 - Cf Constatou Roland Hassen, em sua obra Acidente de Trabalho Competência, após ampla pesquisa 
jurispmdencial relacionada ao tema; op. cit., P. 127. 



10. ASPECTOS PROCESSUAIS DE DIREITO COMUM EM 

DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO 

10.1 Especificações gerais 

Como bem observa Sebastião Luiz Amorim, "A responsabilidade 

que fundamenta as ações de indenização é contratual ou extracontratual ou 

aquiliana". 

E, neste sentido, esclarece "Se O fato consta de cláusula contratuai, e 

a respeito ocorrer descumprimento, a responsabilidade é considerada contratual. 

Por isso o estudo da responsabilidade civil do empregador por culpa contratual se 

confunde com a verificação da infi-igência, ou não, das normas legais incidentes 

sobre aquela relação jurídica. Assim, se se cuidar de fato constante de cláusula 

contratual e, a respeito, ocorrer descumprimento, a responsabilidade é 

considerada contratual. Nesse caso, a indenização não poderá ir além do que as 

partes convencionaram"' . 

Outrossim, AMORIM salienta que "Se em lugar de descumprimento 

contratual ocorrer comportamento ilícito (ato ilícito), por parte de determinado 

agente, a responsabilidade é considerada extracontratual, também conhecida por 

"aquiliana". Se se registrar falta diligência no cumprimento da obrigação 

contratada, a culpa é contratual. Se o ato causador do dano tem característica de 

violação do dever estabelecido para O comportamento humano, a culpa 6 

denominada aquiliana. Na culpa ocorre sempre violaç80 de um dever 

preexistente. Se esse dever se funda num contrato, a culpa é contratual; se 

violado o preceito geral, que manda respeitar a pessoa e os bens alheios (aterum 

non laedere), a culpa é extracontratual OU aq~iliana''~. 

1 - Cf Sebastião Luiz Amorim, op. cit., p. 4. 
2 - Ibid., p. 4-5. 



Acerca da questão, AMORIM ainda acrescenta que "Existe 

responsabilidade se o empregador, ainda que cumprindo todas as obrigações do 

contrato de trabalho, deixar, por culpa ou dolo, de observar preceito legais ou 

normativos a respeito de segurança ou medicina do trabalho, e com isso causar 

dano a seu empregado, configurando o cometimento do ilícito civil ou, até 

mesmo, do ilícito penal"3. 

Neste Sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - 

INDENIZAÇÃO - DIREiITO COMUM - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇAO 
DA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

PELO EMPREGADO - CULPA DA EMPREGADORA CARACTERIZADA - 

ADMIS SIBILIDADE. 

"Incumbe li empregadora o fornecimento de equipamento de 

proteç8o individual, além do dever de fiscalizar a sua utilizaçiio em atividades 

perigosas"4. 

10.2 Elementos informadores da responsabilidade civil 

O evento danoso, o nexo causal e culpa ou dolo, consistem nos 

elementos informadores da responsabilidade civil5. 

10.3 A natureza da ação 

Trata-se de açgo de natureza condenatória a ação de reparação de 

danos, pois impõe ao vencido a realização de um ato com fundamento em direito 

exigíve16. 

3 - CE Sebastião Luiz Amorim, op. cit., p. 5. 
4 - Ap. S/Rer. 488.230, 6" Câm., Rel. juiz Paulo Hungria, J. 6-8-97. 
5 - Cf Sebastião Luiz Amorim; op.cit, p.8. 
6 - Ibid; p.9 



10.4 O rito procedimental 

Como nos informa Sebastião Luiz Amorim, quando o valor da causa 

não exceder o correspondente a vinte salários mínimos, a ação de 

responsabilidade civil derivada de acidente de trabalho, obedece ao rito sumário. 

Quando exceder esse valor, obedecerá ao rito ordinário7. 

10.5 Cumulação de ações 

Em citaçgo ao dispositivo jurispmdencial RSTJ, 55/27 1, Sebastião 

Luiz Amorim salienta que é "admissível a cumulação de ações em um só 

processo quando o mesmo dano derive de inadimplemento de um contrato e de 

ilícito extracontratual por que responsável um terceiro", neste caso configura-se o 

litisconsórcio passivo. 

Neste sentido, observa que na cumulação de açdes são os pedidos 

que se cumulam num único processo, ocorrendo uma cumulação objetiva, ao 

passo que no litisconsórcio há uma cumulação subjetiva, de autores e réus no 

mesmo processo8. 

10.6 Conexão de indenizatória acidenthria e pelo direito comum 

No que tange a possibilidade da conexilo entre a ação indenizatoria e 

a ação indenizatória pelo direito comum, observamos que na nova ordem 

constitucional trazida pela Constituição de 1988, autoriza-se a cumulação de 

indenização, com base no mesmo fato gerador. 

Desta forma, toma-se possível a cumulação de indenização com base 

no mesmo fato gerador, pelo direito previdenciário e pelo direito comum. 

7 - Sebastião Luiz Amorim, observa o art. 275, I, do CPC para causas que não excedam a vinte salários 

mínimos e o artigo 282 e S. do CPC, quando o valor da causa exceda vinte salários mínimos; op.cit., 

p.9. 

8 - Sebastião Luiz Amorim observa a admissibilidade na cumulação de ações em um s6 processo, op.cit, 
p.11. 



Neste sentido, observa-se o seguinte dispositivo de teor 

jurisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - 

INDENIZAÇÃO - CUMULAÇÃO - ACIDENTÁRIA E DIREITO 

COMUM - ADMISSIBILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 

"A nova ordem constitucional autoriza a cumulação de indenizaçáo, 

com base no mesmo fato gerador, pelo direito previdenciário e pelo direito 

comum'>'9. 

Outrossim, a Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça afirma "São 

cumufáveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo 

fato"lO. 

10.7 O Ônus da prova 

Sebastião Luiz Amorim nos informa que existe entendimento 

jurispmdencial pacífico no sentido de que a culpa aquiliana não se pode 

presumir, e , como tal7 "deve ser provada por quem a invoca: onus probandi 

incumbit ei qui dicit no qui negat"ll. 

Dessa forma, é necessário que a vitima demonstre a existência de 

todos os elementos da responsabilidade subjetiva, já que não pode gozar de 

posição mais vantajosa. 

Neste sentido, observa-se a seguinte decisão jurispmdencial: 

9 - Ap. c/ Rev. 493. 084,6" câm, Rel. Juiz René Nunes, j.19-11-97. 
10 - Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça 
1 1  - Cf Sebastião Luiz Amorim; op.cit., p. 18 



"Em se cuidando de acidente do trabalho, a culpa, em qualquer grau, 

deve ser oferida sob o criterio da negligência, imprudência ou imperícia. A teoria 

do risco não é suficiente para justificar o pedido de indenização, se não se prova 

qualquer grau de culpa do empregador. Apelo provido para a improcedência da 

açãoy7i2. 

10.8 A competência na açiío de indenizaçiío acidentária pelo 
direito comum 

Como nos informa Sebastião Luiz Amorim, "As ações de 

indenização acidentária fundadas no direito comum (art. 159 do CC) são da 

competência da Justiça Comum Cível e 1-180 da Especial, Justiça do Trabalho, jh 

que se subsumem as normas legais da apuração da responsabilidade civil. Não se 

demanda a relação do trabalho nem a reparação acidentária, com base no seguro 

monopolizado, de sorte que a competência jurisdicional refoge da Justiça do 

Trabalho e das varas de Acidente do ~rabalho"". 

Neste sentido, observamos a seguinte decisão do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇAO 
ORDINARIA DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

I - Pedido indenizatório, por danos materiais e morais resultante de 

lesão pela prática de ato ilícito, imputado a empregado, na constância da relação 

empregaticia, que culminou em sua dispensa por justa causa. 

12 - 20 TACSP; ~~ ,~ /Rev .538 .302 ,  3O Câm., Rel Juiz Aclibes Burgarelli, J.30-3-99. 
13 - cf. Sebastião Luiz Amorim, acerca da competência na ação de indenizaçgo acidentária pelo direito 

comum, op.cit, p.22 



Matéria que ngo sujeita à CLT. I1 - A jurisprudência do STJ firmou 

entendimento no sentido de que a causa petendi e o pedido demarcam a natureza 

da tutela jurisdicional pretendida, definindo-lhe a competência. I11 - Conflito 

conhecido para declarar-se competente o juizo comum su~citado"'~. 

Destarte, em observação às Súmulas do Supremo Tribunal Federal 

em matkria trabalhista, observamos os seguintes dispositivos: 

Súrnula 235 - ACIDENTE - COMPETÊNCIA - AUTARQUIA 

SEGURADORA. 

"É competente para a ação de acidente de trabalho a justiça civei 

comum; inclusive em segundo instlncia, ainda que seja parte autarquia 

Sumula 501 - ACIDENTE DO TRABALHO - COMPET~~NC~A 
DA JUSTIÇA ORDINÁRIA ESTADUAL. 

"Competente a justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, 

em ambas as instâncias, das causa de acidente de trabalho, ainda que promovidas 

contra a União, sua autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia 

mista"16. 

No mesmo sentido, encontramos O seguinte entendimento entre as 

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça em materia de segurança do trabalho e 

saúde do trabalhador: 

Sumula 15 - ACIDENTE DO TRABALHO - COMPETÊNCIA. 

JUSTIÇA COMUM. 

14 - STJ, CC 3.93 1, 1992, Rel. Waldemar Zueiter, DJ 22.03.1993, p 4.051. 
15 - CE Tuffi Messias Saiiba e; op. cit, p.45 1. 
16 - Ibid; p. 452. 



"Compete a Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes 

de acidente do trabalho (DJ. 14.1 1 .90)"17. 

Todavia, em face dos últimos julgados do STF, resolvemos dedicar 

capítulo seguinte específico a questão da Competência na ação de Indenização 

Acidentária pelo Direito Comum, tendo em vista a relevância do tema face aos 

objetivos propostos por nós no presente trabalho. 

17 - Ibid; p. 452. 



li. A POLÊMICA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA 
PROCESSAR A DEMANDA DE INDENIZAÇÃO POR 
ACIDENTE DO TRABALHO NO DIREITO COMUM 

Como pudemos constatar, sempre competiu à justiça comum estadual o 

processamento de demanda promovida com fundamento no direito comum, 

objetivando indenização por redução de capacidade resultante de acidente ou 

doença do trabalho1. 

Entretanto, com o surgimento da nova ordem constitucional, trazida pela 

carta de 1988, instaurou-se verdadeira polêmica entre nossos tribunais superiores 

sobre a competência para processar a demanda de indenização por acidente ou 

doença do trabalho fiindada no direito comum. 

Neste mister, necessário se faz uma analise, ainda que breve, da figura da 

competência para que possamos melhor entender a questáo. 

11.1 A figura da compet&ncia em nosso direito 

Segundo CHIOVENDA, "a competência de um tribunal consiste no 

conjunto das causas nas quais pode ele exercer, segundo a lei, sua jurisdiçá~"~. 

O exercicio efetivo e concreto da função jurisdicional é atribuído aos 

órgâos do poder judiciário, segundo a competência de cada um, definida por lei: 

"Se nenhuma lei restringe a jurisdição de juiz, ele pode julgar tudo, mas, se 

alguma lei lhe atribui apenas o julgamento de determinadas controv6rsiasY a 

jurisdição fica demarcada pela c~rn~etência '~ .  

1 - Cf Sebastião Luiz Amorim; op.cit, p.22 e ss. 
2 - Cf Giuseppe Chiovenda; Instituiçaes de Direito Processual Civil, p. 213. 
3 - Cf. Cristovão Piragilve Tostes Malta; da competência do processo trabalhista, p. 112. 



Para CHIOVENDA a característica da função jurisdicional 6 a 

substituição por uma atividade pública de uma atividade privada de outrem, que 

possui dois momentos: a criação e aplicação do Direito. Este último seria o 

exercício da jurisdição, ou seja, a atuaçáo da lei e a realização do direito objetivo. 

Nesta esteira, encontramos entre n6s, Moacir Amara1 dos Santos, 

porquanto, afirma "que a jurisdiçgo consiste no poder de atuar o direito objetivo, 

que o próprio estado elaborou, compondo OS conflitos de interesses e dessa forma 
resguardando a ordem jurídica e a autoridade da lei"'. 

Conforme nos informam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade 

Nery, o Código de Processo Civil classificou a competência em absoluta 

(material e funcional) e relativa (territorial e segundo o valor da causa)'. 

11.2 A competência na aç8o de indenização acidenthria pelo 
direito comum 

Na 6tica de Sebastiáo Luiz Amorim, "As açóes de indenizaçgo 

acjdentária findadas no direito comum (art. 159 do CC) são da competência da 

justiça comum civel e não da especial, justiça do trabalho, já que se subsumem As 

normas legais da apuraçgo da responsabilidade civil. Não se demanda a relaçgo 

do trabalho nem a reparação acidentha, com base no seguro monopolizado, de 

sorte que a competência jurisdicional refoge da justiça do trabalho e das varas de 

acidente do trabalhom6. 

No mesmo sentido, observa Celso José Pimentel, juiz do segundo 

tribunal de alçada civil de São Paulo, em artigo publicado recentemente na 

internet: 

4 - Cf Moacyr Amaral dos Santos primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código 
de proce&o civil, p.56. 

5 - Cf Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery; Código de Processo Civil comentado, 4" ed., 

Revista do tribunais, 1999 

6 - CE Sebastião Luiz Arnorim, op.cit., p.22. 



"Sempre competiu a justiça do trabalho, o processamento da 

demanda promovida por empregado, ex-empregado ou dependentes contra a 

empregadora ou ex-empregadora, com fundamento no direito comum, 

objetivando indenização por reduçgo de capacidade resultante de acidente ou 

doença do trabalho. 

Trata-se de orientaçao Assentada no segundo Tribunal de Alçada 

Civil de São Paulo h unanimidade, igual a do Tribunal de justiça de São Paulo, 

no tempo em que lhe tocava a matéria recursal, ambas em sintonia com o 

Superior Tribunal de ~usti~a"'. 

Como observamos em capitulo anterior, a questão foi sumulada pelo 

Superior Tribunal de ~ u s t i ~ a ~ .  

Destarte, assim decidiriam os relatares ministros Waldemar Zveiter e 

Barros Monteiro: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE 

TRABALHO. 

I - Assentado na jurisprudência da corte o entendimento no sentido 

de que a causa pretendi e o pedido delimitam a tutela 

jurisdicional. 

I1 - Tratando-se de indenizaçiio por acidente de trabalho, a 

competência para processar e julgar a lide 6 da justiça comum 

estadual. Incidência da Súmula n. 15 do STJ. 

111-Conflito conhecido para declarar o juízo de direito, o 

sus~itado"~. 

7 - Cf Celso ~ o s é  Pimentel; "Competência responsabilidade civil - acidente de trabalho", matéria 
publicada em "site" da internet em 12/06/2002, www.aoamagis.com.br. 

8 - "Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho"; súmula 
15 STJ. 

9 - AC. 30.946, em 09.03.1994,2° turma, apud Roland Hasson; op. cit., p. 107. 



11.3 As mudanças trazidas pelo artigo 114 da Constituiçgo 
Federal 

O artigo 1 14 da CF de 1988 trouxe dispositivo no quanto a 

competência da Justiça do Trabalho, porquanto dispõe: 

Art. 114. Compete ii Justiça do Trabalho conciliar e julgar os 
dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos 

os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta 

dos municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, 

outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que 

tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive 

c~letivas"~~. 

Como bem observa Roland Hasson, "Ao contrário da norma 

constitucional anterior, que teve sua eficácia cessada com a promulgação da carta 

de 1988, não se inclui no ordenamento jurídico piitrio qualquer ressalva a 

competência da justiça do trabalho, tendo sido suprimido aquele parágrafo que 

excluía de sua apreciaçiio os litígios relativos à acidentes laborais. Dessa forma, 

entendeu-se que a atual constituição tratou com clareza da competência especial 

da Justiça do Trabalho e da Competência residual da justiça comum, não mais 

atribuindo exclusivamente a esta às questões acidentárias, como ocorreu na 

consti tuiçâo anterior"". 

Desta forma, em face do art. 114 existe consenso geral de que a 

competência da justiça do trabalho está definida primordialmente em razão da 

matéria (relação de emprego ou de trabalho)". 

10 - Artigo 114, da Constituição Federal de 1988, Juarez de Oliveira; op. cit., p.62. 
1 I - Roland Hasson; op.cit., p. 101. 
12 - Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Comentários a Constituição Brasileira de 1988, v.3, p.22. 



Nestes termos, conclui-se, portanto, que entre n6s é consagrado o 

entendimento no sentido de que a causa pretendi e o pedido delimitam a tutela 

jurisdicional pretendida definindo-lhe a competência. 

No que concorda Eulálio b.Midiga1, quando na esteira da concepçiio de 

CHIOVENDA esclarece "A causa da ação e de direito que é a razão pela qual existe 

urna ação e que, de regra, se subdivide em dois elementos um relação jurídica e um 
97 9 9 1 3  estado de fato contrário ao direito ("causa petendi ) . 

Muito embora, pudemos observar a tendencia do entendimento de que a 

CF de 1988 outorgou competência ao judiciário trabalhista para as quest6es relativas t i  

acidentes de trabalho fundadas no direito comum, esta posição nos parece se cristalizar 

em observaçb ao recurso extraordinário 238.737-SP, com decisão proferida pelo 

eminente relator Ministro Sepulveda Pertence: EMENTA: JUSTIÇA DO TRABALHO: 

COMPETÊNCIA: 

"Açiio de reparaçáo de danos decorrentes da imputqão caluniosa irrogada 

ao trabalhador pelo empregador a pretexto de justa causa para a despedida e, assim, 

decorrente da relação de trabalho, ~o importando deva a controvérsia se dirimida luz 

do Direito civil"14. 

11.4 A tendência do deslocamento da competência em demanda de 
reparaçHo de danos morais e materiais promovida por 
empregado contra empregador 

Conquanto haja controvérsia jurispmdencial entre nossos mais elevados 

tribunais, no tocante a questão da competência pani processar a demanda de indenizaçb 

por acidente ou doença do trabalho fundada no direito comum, B luz da carta magna e 

dos métodos e princípios de hermêutica, nos parece inexorável que os conflitos 

acidentários decorrentes da relação entre empregado e empregador devem ser dirimidos 

na Justiça ~ s ~ e c i a l ' ~ .  

13 - I0 tuma. RE - 238737/SP, Ministro Rel. Sepulveda Pertence, j. 17-1 1-981 DJ 05-02-99 - pp 00047 
ement v01 - 0193718 pp - 03701 

14 - Cf. Euláli0 B. Midigal; Direito Processual Civil, p.46. 
15 - Cf. Roland Hasson, relata na parte conclusiva de obra destinada especificamente ao estudo da ,,' 

questão; acidente de trabalho & competência; p. 181 e 182. 



Ainda que tenha-se por princípio e pela tradição de nosso sistema 

jurídico, que a indenizaçtio pelo acidente é matéria específica da legislaçiiio civil, 

não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar as 

demandas de acidentes laborais do dispositivo contido no art. 114 da 

ConstituiçHo ~ederal '~.  

Nos parece que o art. 1 14 da CF de 1988, ampliou a esfera de 

atuação da Justiça do Trabalho, face ao valor social do trabalho e respondendo A 

evolução legislativa e doutrinária que havia no país, de tal sorte que não mais 

pode-se entender que a justiça especializada est8 limitada a anblise simples do 

pagamento de verbas trabalhistas1'. 

Tal entendimento parece-nos encontrar acolhida na mais alta corte do 

país, porquanto em decisgo de 2 de agosto e publicada no Diáno da Justiça da 

União de 22 de outubro de 2001 (AG. 349976-RJ), o eminente Ministro 

Sepúlveda Pertence proveu agravo tirado por empregadora em demanda de 

reparação de danos ,morais e materiais promovida por empregado por 

incapacidade resultante de doença do triibalho e assentou a competência da 

Justiça do Trabalho, não da comum, Para 0 Processamento da causa. 

Como nos informa Celso José Pimentel, "ao fazê-lo, sua excelência 

aplicou preceito introduzido na reforma processual de 1994, que autoriza o 

imediato e monocrátic~ recurso extraordinário, se o acbrdão recorrido estiver em 

confronto com a jurisprudência dominante do supremo (CPC, art. 544, 9 30 e 

,O)". 

16 - Cf Antônio Lamarca; o livro da competência, p. 106. 
17 - Cf. Agenor Martins Pereira (Juiz do trabalho da 6" região e vica diretor da esmatra VI) "A 

ampliação da competência da Justiça do trabalho como medida de aperfeiçoamento da ativida& 
jurispnidencial do estado". Matéria publicada em 0810712002 no "site" ' ~ . a m a t r a 6 . ~ o m . b r "  



Para tanto, o eminente Ministro reconheceu que, dando pela 

competência da Justiça Comum, o acórdão recorrido conflitava com precedentes 

do Supremo Tribunal Federal, "CJ 6.959-6, Pleno, pertence, DJ 22.2.91, RE 

249740 (I0 T., Pertence, 17.8.99, DJ. 24.9.99) e RE 238 737 (1' T., Pertence, 

17.1 1.98, DJ 5.2.99)"". 

Tal entendimento viria a se- cristalizar com a publicação da Emenda 

Constitucional no 45, desde o dia 31.12.2004 (data da publicação no Diário 

Oficial da União.), que sem dúvida, promoveu a ampliação da competência da 

Justiça do Trabalho. 

Observa-se que a presente Emenda Constitucional trouxe no seu bojo, o seguinte 

conteúdo, no que tange a competência da Justiça do Trabalho: 

" .. . Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: fl ar ações de 

indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 

trabalho;". 

Tal dispositivo, não apenas consolida a tendência do deslocamento da 

competência em demanda de reparaçb de danos morais e materiais promovida 

por contra empregador, para a Justiça Especializada; Como pode ser 

considerada uma das mais relevantes mudanças advindas com a reforma do 

Judicihio, haja visti que tal posicionamento consiste numa inovaçfio legislativa 

em nosso sistema. 

&&arte, as mudanças consolidadas pela Emenda Constitucional no 45, hd de se 

observar 0s limites do dispositivo acima mencionado, no que tange a 

competênna da Justica do Trabalho suando trafa-se do iuíkamento de 

de jnden jzacâo resultante de acidente de trabalho, 

Como pode-se concluir, tendo vista O entendimento do PlenBno do Supremo 

Tribunal Federal que, por maioria dos votos, julgou em 09/03/2005 proç+dente 0 



Recurso Extraordinário (RE) 438 639, interposto pela empresa Mineração Morro 

Velho LTDA. 

No recente acórdão citado, concluiu o Plenário do STF que "Compete B Justiça 

dos Estados e do Distrito Federal, e n8o h Justi~a do Trabalho, o julgamento 

das aç6es de indenizaçgo resultantes de acidente de trabalho, ainda que 

fundamentadas no Direito Comum". 

Nesta oportunidade, o Ministro Cezar Peluso divergiu do relator ressaltando que, 

na teoria, a ação de indenização baseada na legislaçilo sobre acidente de trabalho 

t da competência da Justiça Estadual. 

"Se nós atribuirmos à justiça do trabalho a ação de indenização baseada no 

direito Comum, mas oriuuh do mesmo @o histbrico, temos uma possibilidade 

grave de contradição", afirmou assim O Ministro. 

No entendimento de Cezar Peluso, um mesmo fato com pretensões e 

qualificações juridicas diferentes pode ser julgado de maneiras distintas, e 

quando for necessário apreciar determinada questão mais de uma vez, o 

julgamento deve ocorrer pela mesma justiça para evitar contradiçao de julgados. 

A tese do Ministro foi acompanhada pelos Ministros Eros Grou, Joaquim 

Barbosa, Gilmar Mendes, Ellen Gracie, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence e 

Nelson Jobin. Ficando vencidos, portanto, a votação sustentada pelos ministros 

Carlos Ayres Britto e Marco A~rblio. 

Na questtio em tela, a Empresa Mineração Morro Velho LTDA, interpôs o RE 

contra decisáo do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais (TAIMO), que 

havia confirmado decisáo da Comarca de Nova Lima, determinando a remessa do 

processo g Justiça do Trabalho. A Comarca entendeu que o processapnto e 

julgamento das aç6es de indenizaçao por d a o s  morais decorrente8 d e  acidente 



de trabalho, propostas pelo empregado contra o empregador, são de competência 

da Justiça Trabalhista. 

Naquela oportunidade, no sentido dos votos vencedores, assim fhdamentou seu 

voto, o Ministro Celso de Mello: 

"Peço vênia para dissentir dos eminentes Ministros Relator, CARLOS BRITTO, 
e MARCO AURÉLIO, pois, em recentíssima decisáo que proferi sobre a matéria 
ora em exame, manifestei entendimento no sentido de que compete B Justiça dos 
Estados-membros e do Distrito Federal, e náo ti Justiça do Trabalho, o 
julgamento das aç6es de inden iwo  por danos materiais e/ou morais resultantes 
de acidente do trabalho, ainda que fundadas no direito comum e ajuizadas em 
face do empregador. 

Cumpre assinalar que tem sido tradicional, no sistema jurídico brasileiro, o 
reconhecimento, em sede constitucional (CF/46, art. 123, Q l0 - CF/67, art. 134,Q 
2' - CFI69, art. 142, 8 2O, e CFl88. art. 109, I, "in fie"), da compet&icia da 
Justiça comum dos Estados-membros e do Distrito Federal para o processo e 
julgamento das causas de fndole acidentária. Dai a orientaçb sumular firmada 
pelo Supremo Tribunal Federal, que, na matéria em questão, deixou registrada a 
seguinte diretriz: "Compete ti Justiça ordinária estadual o processo e o 
julgamento, em ambas as insthcias, das causas de acidente do trabalho, ainda 
que promovidas contra a Uniao, suas autarquias, empresas públicas OU 

sociedades de economia mista" (SÚmula 50 1 - grifei). 

0 s  litígios relativos a acidentes do trabalho - expressHo esta que designa, 
consoante acentua PONTES DE MIRANDA ("Comentsnos ti Constituiçgo de 
1967 com a Emenda no 1 de 1969", tomo IVl275, ed., 1974, RT), "quaisquer 
quest6es ou composiç6es (...), ainda quando se incluam em regrarnento de 
contratos coletivos de trabalho" - não se expõem, por isso mesmo, B competência 
da Justiça do Trabalho. 

Esse entendimento - que se aplica aç6es de indenização por acidente do 
trabalho, quer as ajuizadas contra 0 INSS, quer as promovidas contra O 
empregador (ainda que fundadas no direito comum) - vem sendo observado pela 
jurispmdência desta Corte, tanto em ac6rdHos emanados de seu Plenário e de 
suas T-~S quanto em decis6es monocniticas proferidas por seus eminentes 
Juizes (AI 2 1 8.380-AgWSP, Rel. Min. N ~ R I  DA SILVEIRA - AI 344.1 92/MG 
Rei Mine NÉRI DA SILVEIRA - AI 524.41 l m G ,  Rel. Min. EROS G& - Ai 
526.4 1 O/SP, Rel. Min. GILkíAR Ii4ENDES - AI 527.1051SP7 Rel. Min. CEZAR 



PELUSO - RE 176.532/SC3 Rel. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM - RE 
351.528/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 388.304/SPy Rel. Min. 
CARLOS VELLOSO - RE 444.302/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): 
"Competência: Justiça comum: ação de indenização fundada em acidente de 
trabalho, ainda quando movida contra o empregador. 

1. É da jurisprudência do STF que, em geral, compete B Justiça do Trabalho 
conhecer de ação indenizatbria por danos decorrentes da relação de emprego, não 
importando deva a controvérsia ser dirimida B luz do direito comum e n8o do 
Direito do Trabalho. 

2. Da regra geral são de excluir-se, porém, por força do art. 109, I. da 
Constituicáo, as aç6es fundadas em acidente de trabalho, sejam as movidas 
contra a autarquia seguradora, sejam as propostas contra o empregador.11 
(RTJ 188/740, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - grifei) 
f l ~ c ~ ~  EXTRAORDINARIO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA SOBRE 
ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ART. 109, I DA 
CONSTITUIÇÃO. 

1. Esta Suprema Corte tem assentado 1180 importar, para a fixaçb da 
competência da Justiça do Trabalho, que o deslinde da controvérsia dependa de 
questões de direito civil, bastando que o pedido esteja lastreado na relação de 
emprego (CJ 6.959, rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 1 34/96). 

2. Constataday n8o obstante, a hipbtese de acidente de trabalho, atrai-se a regra do 
art. 109, 1 da Carta Federal, que retira da Justiça Federal e passa para a Justiça 
dos Estados e do Distrito Federal a competência para o julgamento das aç&s 
sobre esse tema, independentemente de terem no p610 passivo o Instituto 
Nacional do Seguro Social - N S  ou o empregador. (...)." 
(RE 345.486/SPy Rel. Min. ELLEN GRACIE - grifei) 
~ g o  foi por outra razão que O Supremo Tribunal Federal advertiu, no tema ora 
em anslise, que não se revela suficiente, para reconhecer-se a competência da 
Justiça do Trabalho, que a controversia entre o trabalhador e o empregador se 
origine da relaqão de trabalho, impondo-se identificar, para efeito de incid&icia 
do art. 114 da constituic(L0, se tnita, ou nãoo, de litígio decorrente de acidente de 
trabalho, pois, nesta especifica hipótese, i ~ ~ t a ~ ~ - S e - á  a competência da Justiça 
estadual: 

"Na não obstante cuidar-se de dissídio entre trabalhador e empregador, 
decorrente da relaçáo de trabalho - 0 que bastaria, conforme o art. 1.44 da 
Constituicao, a f i m ~  a competência da Justiça do Trabalho -, hh um outro 



elemento a considerar: pleiteia-se não qualquer indenização por ato ilícito, mas 
indenização por acidente do trabalho, caracterizado por doença permanente 
adquirida em decorrência dessa relação de trabalho (.. .), o que, por si s6, afasta a 
incidência do art. 114, atraindo a competência da Justiça comum, por força do 
disposto no art. 109. I. da Constituição. "(RE 403.832/MG, Rel. Min. 
SEPULVEDA PERTENCE - grifei). 

Impende insistir, portanto, que, em se tratando de matéria acidentária, qualquer 
que seja a condição ostentada pela parte que figura no p610 passivo da relação 
processual (INSS ou empregador), há, no que se refere a tais causas, expressa 
reserva de competência instituida,. "ope constitutionisw, em favor da Justiça 
comum dos Estados-membros. 

Essa reserva de competência, que tem sido tradicional em nosso sistema de 
direito constitucional positivo, permanece íntegra, n b  obstante a supervenihcia 
da EC 4512004. Isso significa, portanto, que ainda remanesce, na esfera de 
competência da Justiça estadual, o poder de processar e julgar as açdes de 
indenizaç8o por danos morais ou materiais resultantes de acidentes do trabalho, 
mesmo que a pretensiío jurídica nelas deduzida encontre fundamento no direito 
comum. 

E por essa razão que entendo revelar-se inaplicável, ao caso, tanto o inciso VI do 
art. 114 da ConstituicHo, na redaçáo dada pela EC 45/2004, quanto a Súmula 736 
desta Corte. 

Cumpre par em destaque, finalmente, ante O seu inquestionivel relevo, a 
observaçiio do eminente Ministro CEZAR PELUSO, consignada em decisão que 
proferiu no AI 527.1051SP - e ora reiterada no presente julgamento -, de que a 
definiçb da competência da Justiça estadual, para processar e julgar as causas 
acident8nas9 repousa em um principio - O da "unidade de convicç&o" - que 
constitui, segundo enfatizou, a "razHo última de todas as causas de fixaçao e 
prorrogaçiio de competencia, de reuniao de processos para desenvolvimento e 
julgamento conjuntos ou pelo mesmo juím", verbis: 

"6 que, na segunda hipótese, em que se excepciona a competência da Justiça do 
Trabalho, as causas se fundam num mesmo fato ou fatos considerados do ponto 
de vista histórico, como suporte de qualificações normativas diversas e 
pretensões distintas. Mas o reconhechento dessas qualificaçóes jurídicas, ainda 
que classificadas em ramos normativos diferentes, deve ser dado por um mesmo 
&-@o jurisdicional. Isto 6, aquele que julga o fato ou fatos qualificados/como 
acidente ou doença do trabalho deve ter competência para, apreci&do-os, 



qualificá-los, ou não, ainda como ilícito aquiliano típico, para que não haja risco 
de estimas contraditórias do mesmo fato. E é exatamente esse o motivo pelo qual 
não interessa, na interpretação do caput do art. 114, qual a taxinomia da norma 
jurídica aplicável ao fato ou fatos. Importa, sim, tratar-se de fato ou fatos que 
caracterizem acidente do trabalho. Ora, a cognição desse mesmo fato ou fatos, 
quer exija, num caso, aplicação de norma trabalhista, quer exija, noutro, 
aplicação de norma de Direito Civil, deve ser exclusiva da Justiça Comum, 
competente para ambos. 

O caso em nada se entende com a súmula 736." 
(AI 527.105/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO - grifei) 
Concluo o meu voto, Senhor Presidente. E, ao fazê-lo, peço vênia para 
acompanhar a divergência iniciada pelo eminente Ministro CEZAR PELUSO, 
reafirmando o meu entendimento - recentemente externado em decisão que 
proferi (RE 371.866/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO) , no sentido de que 
assiste, ao Poder Judiciário do Estado-membro, e nâo t i  Justiça do Trabalho, a 
competência para processar e julgar as causas acidentárias, ainda que tenham 
sido instauradas, contra o empregador, com fundamento no direito comum, tal 
como sucede na espkcie ora em exame.É o meu voto." 

Em face do exposto, ainda que as inovações trazidas pela EC 45, autorizem 
expressamente a Justiça Especial processar e Julgar as aç6es de indenização por 
dano moral ou patrimonial, decorrentes da relaçiio de trabalho, no que tange 
ações de indenização resultante de acidente de trabalho, continuarão de 
competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, consoante aos 
argumentos observados pelo eminente Ministro Celso de Mello, visto que a 
decisão proferida pelo Plenário do STF representa em Última anhlise, o 
entendimento da Corte máxima do Pais. 



12-0s DIREITOS FUNDAMENTAIS NO AMBITO CONSTITUCIONAL 
SUA INFLUÊNCIA SOBRE A LEGISLAÇAO DO DIREITO 
PRIVADO. 

Conforme constatamos no capítulo 8 deste trabalho, a C.F. de 

1988 ampliou a proteçilo ao trabalhador , no caso de acidente do 

trabalho, admitindo a indenização Civil a par da previdencitíria. Em 

última análise, autorizando expressamente a cumulatividade dos 

dois institutos. 

Destarte, observa-se que a inovaçilo contida no dispositivo Constitucional 

(Art. 7' , XXVII), atribui uma natureza especial e diferenciada qual seja a 

natureza de " Norma Constitucional", porquanto denuncia a influência dos 

Direitos Fundamentais sobre a legislaçi40 do Direito Privado. 

Dessa forma, necessário se faz uma análise, ainda que breve e dentro dos 

limites propostos neste, para compreens80 do fenômeno. 

12.1 O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇAO DOS DIREITOS 
HUMANOS NO BRASIL, VIA CARTA CONSTITUCIONAL DE 
1988. 

Seguindo a tendência do Constitucionaiismo Contemporâneo, conforme 

retrata Claus-Wilhelm Canaris, em " Direitos Fundamentais e Direito Privado", 

observa ; " com efeito, parece-me que a temóaca " Direitos Fundamenta& e 

Direito Privado" é particularmente apropriada para um debate que venha a 

u m a s s a r  fronteiras das ordens juddicas naciona&". 1 



Outrossim, observa-se que a carta de 1988, logo em seu primeiro artigo 

erigiu a dignidade da pessoa humana a " principio fundamental", um novo valor 

que confere suporte axiológico a todo sistema juridico e que deve ser sempre 

levado em conta quando se trata de interpretar qualquer das normas constantes do 

ordenarnento nacional. 

Cabe ressaltar que o " princípio fundamental ", como ensina CIi?menon 

Merlin Cl&ve, " vinculam os drrgdos estatais como um todo, Mnculam, 

evidentemente o Poder Executivo, que haverd de respeitar os direaos de defesa, 

e ao mesmo tempo propor e reaüzar as po1Ittca.s phbficar necesshrlas b 
satisfaçdo dos direitos prestacionais . ~ f l ~ u ~ a r n  o legislador, que liavemá de 

legislar para, preservando esses valores e buscando referidos objetiuos, 

proteger os direitos fundarnentah, flomadvamente, d m  como, 
eventualmentejiscalltando a atuaçdo dos demabpoderes. 

1- Claus. Wilhelm Canaris, observa que a temática dos "Direitos Fundamentais e Direito Privado" trata-se 

de um debate de interesse internacional na atualidade; Direitos Fundamentais e Direito privado. "h" 

A intercionalidade da problemática, p.20 e ss. 



E, por jim, vincula também o Poder juáicidrio que, ao decidir, hd 

certamente, de levar em conta os princtpios, os objetivos e os direitos 

fundamentak. Os agentes públicos brasileiros est& comprometidos, &o 

absolutamente vinculados a esses parâmetros constitucionais, ou seja, a 

constituição desde logo retirou do mundo político, da esfera da dbputabilidade 

politica, aquilo que k nuclear para nós, os integrantes da Comunidade 

republicana brasileira". ' 

Nesses termos, como pudemos constatar ainda no capitulo 8 deste, ao 

autorizar a cumulatividade da reparaçgo decorrente da responsabilidade subjetiva 

Civil com o beneficio da Previdência Social, a C.F. de 1988 cristaliza o 

fenômeno da influência soa direitos fundamentais sobre a legislaçb do Direito 

Privado. 

12.2 A NATUREZA " IMEDIATA" DA VINCULAÇAO AOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. 

Canaris, ao analisar a Lei h~damental  da República Federal da 

Alemanha, observa assim, O artigo I', no 3 : " OS direitos fundamentais que se 

seguem vinculam a legislação, o poder executivo e a jurisdiçdo como direito 

imediatamente Vigente" 

2- Clémerson Merlin eleve; atenta para o efeito ~inculante dos poderes em relação aos Direitos 'e 
P k í p i o s  Fundamentais estampados na carta de 1988; Desafio da Efetividade dos Direitos 
Fundamentais. "in" Congresso Brasileiro de direito Constitucional. Curitiba, 2002. 

3- Claus Wilhehm Camaris, observa que o artigo 1°, no 3 da Lei Fundamental da Alemanha Consigna a 
vinculação imediata dos direitos fundamentais ao ordenamento daquele país como um todo e de forma 
imediata; Direitos fllndamentais e Direito Privado, p.22 e SS. 



Entre nós, além do extraordinário avanqo em termos de repmção 

acidentária, introduzidos pelo Art 7' inciso XXVIII, cabe-nos ressaltar aqui a 

natureza imediata da vinculação dos direitos e garantias fundamentais em nosso 

ordenamento, pelo que estatui o 8 1' do Art 5' da nossa carta: 

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicaçdo imediata "Sendo assim, são imediatamente aplichveis todas as normas 

expressas nos Artigos 5' a 17 da ConstihUção, tal qual o Artigo 1°, no 3, da LF 

Alemã, como demonstrou Canaris". 

Nesse mister, Canaris, ainda acrescenta que " Segundo o sentido 

lingUhtico, isto é, por uma interpretação gramaticah na0 pode duvidar-se de 

que no termo '' legislaçç8o" se inclui também a legislação no M i t o  do Direito 

privadoy3 

12.3 A EPICACLA E A IZflETIVIDADE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

Ao analisarmos o atual Código Civil, nos parece que o parhgrafo único do 

artigo 927 contempla o principio fund~~en ta l  estampado no artigo 7O, XXVIII, 

porquanto consigna aquele: 

4- Claus - Wilhelm Canaris, discorreu sobre a vinculação da legislação do direito privado em relação,,áos 
princípios da Lei fundamental Alem8 op. Cit. P, 22 



" Todavia haver4 obrigação de reparar o dano, independentemente de 

culpa, nos casos especzpcados em lei, ou quando a aa'vidade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar , por sua nakrrezrr, risco para os 

direitos de outrem". 

Assim, como constatamos, embora os direitos fundamentais são na 

atualidade o principal tema dos debates públicos, não há mais como se sustentar 

a noçgo de que somente nas relações individuais-estado 6 que se desenvolvem 

sob a proteçHo dos direitos fundamentais. 

Noutra, nos parece haver um consenso na doutrina atual acerca da 

aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações interprivadas; o que nHo 

afasta a discussão sobre a vinculação do aplicador do Direito ao texto 

Constitucional no momento de dar concretude As cláusulas gerais que hoje são 

uma técnica legislativa de uso corrente no Brasil e que foram amplamente 

utilizadas quando da elaboração do nosso código Civil. 

Sobre a questão latente da efetividade dos Direitos Fundamentais, 

Canaris, ainda que em conclusão parcial, salienta que os direitos fundamentais 

vigoram imediatamente em face das normas de direito privado, quando observa a 

posição do Trh,mal Constitucional Federal da Alemanha e o controle por este 

exercido g luz dos direitos fundamentais, sem limitações sobre normas de Direito 

Privado, sobretudo do BGB. 



Neste sentido, afirmou: 

" Tudo ponderado chego, pois, h seguinte concluso parcial : os direitos 

fundamentais vigoram imediatamente em face das normas de direito privado". 
5 

5- Claus - Wilhelm Canaris, conclui que os direitos fundamentais vigoram imediatamente em face das 
normas de Direito Privado, "in" A natureza "imediata"da vinculaÇ80 do legislador de direito privado aos 
direitos fundamentais e a eficácia normativa destes como proibições de intervenção e imperativos de 
tutela. Op.cit, p.28 a 36. 



Constatamos que o problema da reparução dos acidentes de trabalho se 

acentuou durante a Segunda fase da Revolução Industrial, mais 

especflcamente entre 1850 e 1914, também, conhecido como a Revoluç& do 

Aço e da Eletricidade. 

0 fenômeno & multiplicação dos acidentes de trabalho foi u m  consequência do 

introdução das máquinas e dos sistemas mecânicos nos meios de produçdo. 

Somente no final do S ~ C U ~ O  começou a encontrar-se uma soluçao mais 

adequa& para reparação dos acidentes de trabalho, porquanto os princbios 

tradicionais da Responsabilidade Civil constituiam um sério obs~culo a um 

sistema eficiente de amparo ao trabalhador. 

A reparação dos acidentes em decorrência do trabalho, finda-se no pressuposto 

de que o empregador deve responder civilmente pelo dano sofrido pelo 

empregado em consequência do trabalho. 

Praticamente, foi necessário buscar novo fundamento jurfdicopara o 

direito à indenização do dano pessoal verificado pelo exercício do emprego e, 

que a responsabilihde patronal precisou ser juridicamente modela& emfonnas 

até então desconhecidas. 

A questão da responsabili&de pahonal e O respectivo direito do trabalhador à 

indenizaçfio por acidente em decorrência do trabalho, guarda uma relação 

intrínseca com a própria evolução das relações entre trabalho e Capital. 

Praticamente durante toda antiguidade clássica a escravidão fez do trabalhador 

simplesmente uma "coisa", sem possibilidade de se equiparar a sujeito de 

direito. 



Durante a Idade Média as relações de trabalho se restringiram a politica de 

servidão e, a proteção do trabalho não diferiu muito da escravidão. 

O advento da Revolução Industrial trouxe uma nova concepção de trabalho, 

mod$cando completamente a estrutura social e comercia1 da época, 

provocando profundas e r á p i h  mudanças de ordem econômica, política e 

social que, num lapso de aproximadam,ente um século, foram maiores do que as 

mudanças havidas no milênio anterior. 

Em relação ao trabalho, com a expansão da indústria, do comércio e 

respectivamente do consumo em massa, houve a substituição do trabalho 

escravo, servil e corporativo pelo trabalho assalariado em larga escala, do 

mesmo modo que a manufatura cedeu lugar à fábrica e, mais tarde, à Linha de 

produção. 

Durante o segundo período da Revolução Industrial (18.50-1914)) surgiram 

sensíveis mudanças para as relações trabalhistas: as máquinas ficaram mais 

robustas, ganharam mais força e velocidde e os acidentes de trabalho 

multiplicaram-se. 

A doutrina econômica jurídica do liberalismo, em face de rígidos princi>ios, 

não admitia a legislação especial protetora dos operários, suscitand0 uma das 

questões mais latentes de nossos tempos, OU seja, ao da intervenção do 

nas relações entre patrões e empregados. 

Com o advento da Revoluçdo Industrial, despontaram duas novas classes em 

conflito: de um lado, os empreshrios industriais (donos dos meios de produç& e 

das fábricas) e, de outro, o proletariado (&abalhadores nas indústrias, que 

viviam unicamente da venda da sua força de trabalho). 



Os doutrinadores @mcêses, Josserand e Saleilles, sem suprimir os pressupostos 

clííssicos da Responsabilidade Civil construfram a fundamentação da Teoria do 

Risco na vertente fiancesa. 

Observamos, com a doutrina esclarecida que o advento da Teoria do Risco está 

intrinsecamente ligado a ji-equência dos acidentes de trabalho na Segunda fase 

da Revolução Industrial, por consequência da introdução de processos 

mecânicos na técnica de produção. . 

Abordando os fatores-causa do surgimento da Teoria do Risco, procuramos 

demonstrar a insuficiência do critério da culpa como fundamento da 

Responsabilidade Civil. 

Constatamos como a insuficiência do critério da culpa e em decorrência do 

movimento pela objetivação da Responsabilidade Civil nos casos dos acidentes 

de trabalho; determinaram a conshção da "Teoria do Risco Projssional". 

A exploraçõo do trabalhador $1 uma consequência imediata do capitalismo 

industrial, que objetivando cada vez mais lucros maiores, procurava pagm 0 

menor preço admissivel pelo saládo, enquanto explorava ao márimo a 

capacidade de trabalho do proletariado. 

As péssimas condições de trabalho, jotnadm excessivas e a despreocupação com 

a integridade flsica do trabalhador, resultaram numa situação social 

extremamente desfavorável ao proletadado. 

Constatamos que a primazia do movimento renovador se deu através da 

doutrina germânica, que se teria inspirado em idéias desenvolvidas no século 

XVIII, por adeptos da Escola do Direito Natural. 



Em nosso direito pré-codflcado, sobre a influência de mais de 300 anos do 

direito de um Estado ofcialmente católico e juridicamente romanista, 

evidenciou-se entre nós a observação inexorável do tradicional princtpio da 

"Culpabilidade" judaico-cristã, remetida ao dispositivo da responsabilidade 

Aquiliana. 

Apesar do nosso Código revelar influência marcante do Código Civil Alemão, 

na disciplina da responsabilidade civil; ao conceituar o ato ilícito, o nosso 

Código contemplou a fórmula do C. C. Jiancês (art. 1.382) no qual o ar?. 159 foi 

inspirar-se. Portanto, contemplando a teoria subjetivista. 

Desta forma, durante todo o período colonial e mesmo até pouco depois do 

surgimento do nosso Código Civil, a questão da reparação dos acidentes de 

trabalho esteve submetida ao princbio subjetivo da culpabilidade. 

Entretanto, desde cedo, nosso judiciário se manifestou diante da 

impossibilidade de ser aplica& a Teoria do Risco na responsabilidade por 

acidente de trabalho, por tratar-se de dewogação do principio geral da cuba, 

consagrado em nosso sistema por força da lei. 

Tal manifsta@o evidenciara-se, em especial, nas decisões jurispnrdenciais das 

primeiras décadas do século 20 e, que apelavam para necessidade de 

formulação de legislaçcio especial, capaz de não deixar à margem do abandono 

as vitimas de acidentes em decowência do trabalho. 

Entre nós, a objetivação da Responsabilidade Civil do empregador se deu via a 

lei de acidentes do trabalho: decreto no 3.724, de 15 de Janeiro de 19 19. 

O referido decreto afastou a teoria da Responsabilidade Subjetiva e adotou a 

teoria da Responsabilidade Objetiva ou sem culpa do empregador. 



Esta responsabilidade objetiva do empregador subsistiria até a entraala em vigor 

da lei no 5.31 6, de 14 de Setembro de 1967, que deslocou a responsabilidade por 

acidentes de trabalho para o Estado, mais especz@camente refundindo o regime 

de acidentes do trabalho e integrando o seguro de acidentes na Previdência 

Social, através de etapas sucessivas. 

Na atualidade os acidentes do trabalho encontram-se integrados na Previdência 

Social, sendo regulados pela lei de beneficias da Previdência 

Social (L. 821 3/91) e pelo regulamento da Previancia Social(D. 3.048/99), com 

as alterações & Lei 9.876, de 26-1 1-99 e do Decreto 3.265, de 29-1 1-99. 

O seguro obrigatdrio de acidentes do trabalho trata-se de tipico instrumento de 

"socialização dos riscos" e foi introduzido como inevitável corolário da 

aceitação da Teoria do Risco Profissional. 

Observamos que as Responsabilidade Acidentária e Civil são distintas, 

porquanto em razão da Acidentária o @abalhador receberá parcelas de natureza 

Alimentícia, enqwnto em face da Civil, perceberá parcela de naiureza 

Indenizatória. 

A ReparaçBo Acidentária exsurge da relação de emprego e fwda-se na 

Responsabilidade Objetiva, enquanto a Reparação Civil é matéria de 

Responsabilidade ~xtracontratwl, que funda-se na obrigação de reparação por 

ato ilícito. Portanto, segue a tese da DOU- Sub~etivista) contemplada em 

nosso código pelo art. 159. 

Outrossim, enquanto nu Reparação Acidentária não hd que se falar em dolo ou 

culpa do empregador, na Reparação Civil, este, poderá eximir-se & 

responsabilidade se provar que não agiu com culpa ou dolo. 



A Sumzila 229 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma gradaçilo para 

o critério da culpa e, que praticamente foi revogada com o advento da C.F. de 

1988, atravds de seu Art. 7, inciso X;YC/III, que além de determinar que o seguro 

contra acidentes de trabalho não exclui a indenização da justiça comum, não f a  

a distinção entre o grau de culpa. 

Pudemos constatar que com o surgimento da cobertura previdenciária, houve o 

deslocamento da natureza contratual do seguro de acidentes do trabalho para 

um amplo Sistema de Seguro Social. 

O Novo Código Civil, contrariando a moderna tendência da responsabilidade 

objetiva, privilegia a responsabilidade com culpa, praticamente repetindo no 

atual artigo 186 o artigo 159 do Código anterior. 

Outrossim, o legislador do Novo Código dedicou norma genkrica à teoria do 

risco, no pardgrafo único do artigo 929; constituindo inovação sem paralelo no 

Código anterior. 

Constatamos que com a promulgação da Carta Magna de 1988, tomou-se 

indiscutível o direito de pleitear perante à Justiça indenizações referentes d 

compensação de danos Morais em razão da relação contratual Trabalhista. 

O Novo Código Civil praticamente cristalizou na redaçdo do Artigo 186, a 

possibilidade de indenizaçdo por Dano exclusivamente Moral, anteriormente jd 

reconhecida pela C. F. de 1988. 

Observamos que em face da nova ordem Constitucional sdo nunuláveis as 

indenizações por Dano Material e Dano Moral oriundas do mesmo fato, 

orientaçdo contemplada pelo STJ através da súmula 3 7. 



Constatamos que ainda que haja latente controvérsia entre nossos tribunais na 

aceitaçdo de que as ações acidentárias sejam intentadas perante a Justiça 

Laboral, com relação a admissibilidade às ações que decorrem da ofensa à 

honra, nos parece predominante o entendimento no sentido da Competência da 

Justiça Especializah. 

No plano Processual, o evento danoso, o nexo causal e a Culpa ou Dolo, 

consistem nos elementos informadores cin Responsabilidade Civil. 

Observamos que a ação de Reparação de Danos trata-se de ação de natureza 

Condenatória. 

A ação de Responsabilidade Civil derivada de acidente do Trabalho obedece ao 

rito sumário quando &o exceder a vinte salários mínimos, excedendo, 

obedecerá ao rito ordinário. 

Com relação ao ônus da Prova, épacifico o entendimento jurisprudencial de que 

a vítima demonstre a existência de todos os elementos da Responsabilidade 

Subjetiva, Jicando, portanto, com o dnus da Prova. 

Constatamos que em relação a questão da Competência para processar a 

demanda de indenização por acidente do trabalho no Direito Comum, havia 

consenso entre nossos tribunais de que a competência era da Justiça Comum. 

Neste sentido, observamos que trata-se de orientação assentada no Segundo 

Tribunal de Alçada Civil de São Paulo à umnimidade, igual a do Tribunal de 

São Paulo, ambas em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça. 



Todavia, com o surgimento da Carta de 1988, especflcamente em observaçãb ao 

Artigo 11 4, instaurou-se verdadeira polêmica entre nossos Tribunais Superiores 

sobre a Competência para processar a demanda de indenizaçh ou doença do 

trabalho fundada no Direito Comum. 

Observamos que o nosso Código de Processo Civil adotou o sistema 

estabelecido por Chiovenda no tocante à repartiçdo do Jurisdição, de sorte que 

assentado na jurisprudência do STJprevalece o entendimento de que a causa 

petendi e o pedido delimitam a tutela jurisdicional, portanto, definindo-lhe a 

competência. 

Neste sentido, constatamos que em face do ~ r t i ~ o  11 4 da C.F. de 1988, existe 

consenso geral de que a Competência da Justiça do Trabalho está definida 

primordialmente em razão da matéria. (relação de emprego ou de trabalho). 

Ao observarmos a E C 45, concluímos que a tendencia do deslocamento da 

competência em demanda de reparação de danos mora& e patrimoniais 

promovida por empregado contra empregador cristaluou-se entre nds, 

tornando-se uma relevante inovaç&o em nosso sistema juddico. 

Todavia, pudemos constatar em tempo, através do recente entendimento do 

STF, os limites da ampliação da compet@ncia da Justiça Especial no que tange 

dr açdes de indeniroçbo resultante de acidente de trabalho, que devem 

permanecer como competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal 

Observamos como os direitos e garantias fundamentais contidos nos artigos 5" 

ao 173 influenciam diretamente a legislaçdo do direito privado. 



Observamos como os direitos e garantias fundamentais contidos nos artigos 5' 

ao 17: influenciam diretamnete a legislação do direito privado. 

Na sequência, ressaltamos a natureza imediata da vinculação aos direitos 

fundamentais dos poderes da república e porjim, discorremos brevemente sobre 
> 

o atual debate em tomo dir eficácia e efetivação dos direitosfindamentais. 
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