
   Súmula 676: A GARANTIA DA ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA PREVISTA NO ART. 10, II, "A", DO 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS, TAMBÉM SE APLICA AO 
SUPLENTE DO CARGO DE DIREÇÃO DE 
COMISSÕES INTERNAS DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES (CIPA). 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
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Súmula 339: 

• CIPA. SUPLENTE. GARANTIA DE EMPREGO.  
• I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista 

no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da 
Constituição Federal de 1988.  
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Código Penal: 

• Homicídio simples 
• Art 121. Matar alguém: 
• Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
• Homicídio culposo 
• § 3º Se o homicídio é culposo: 
• Pena - detenção, de um a três anos. 

 



} O acidente no âmbito de trabalho, decorrente de descarga elétrica, 
quer pelo manuseio inapropriado (por falta de treinamento), quer 
pela ausência de equipamento de segurança, é fato típico, e por 
ele responde o responsável pela empresa. Na espécie, trata-se de 
homicídio decorrente de descarga elétrica, em face da locomoção 
descuidada de equipamento elétrico (esteira para transporte de 
cebolas). Por outro lado, a instrução revelou que a vítima não foi 
instruída, de forma alguma, sobre o uso da máquina, tampouco 
sobre eventuais equipamentos de proteção. Além disso, o fato 
ocorreu sem que houvesse supervisão no momento; revelou-se, 
ainda, segundo o próprio apelado, a falta de manutenção do 
equipamento, sendo bastante para caracterizar o fato típico. 
(Apelação Criminal n.° 2011.098272-0, Rel. Des. Ricardo Roesler. Julg. 
25.09.2012) 
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Código Penal: 

• Lesão corporal 
• Art. 129. Ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem: 
• Pena - detenção, de três meses a um ano. 
• Lesão corporal culposa 
• § 6° Se a lesão é culposa: 
• Pena - detenção, de dois meses a um ano. 
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Código Penal: 

• Perigo para a vida ou saúde de 
outrem 
• Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de 

outrem a perigo direto e iminente: 
• Pena - detenção, de três meses a um ano, 

se o fato não constitui crime mais grave. 
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Lei n. 8.213/91, art. 19, § 2°: 

• Contravenção: 
• § 2º Constitui contravenção penal, 

punível com multa, deixar a empresa 
de cumprir as normas de segurança 
e higiene do trabalho. 
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Acidentado em treinamento contra incêndio
receberá indenização – 24.09.2009 
 “Viver é muito perigoso.” A partir dessa frase, atribuída a Guimarães Rosa 
pelo advogado de defesa, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, completou: 
“Com fogo, mais ainda”. O relator reconheceu a culpa da empresa no 
acidente que causou graves queimaduras nas mãos, antebraço, pescoço e 
rosto, quando participava de treinamento de combate a incêndio, mantendo
a indenização de R$ 100 mil. 
O acidente ocorreu durante a preparação de simulação de incêndio. O 
trabalhador, utilizando palito de fósforo, ateou fogo a um recipiente com 
gasolina, dentro de um container. Em seu depoimento, ele informou que 
usava macacão, bota e luva, mas retirou as luvas para conseguir pegar o 
fósforo.  
Segundo o ministro Aloysio, poderiam ter sido utilizados outros métodos de 
acendimento a longa distância, tais como pavio, acendedores ou geradores 
de faísca, semelhantes aos utilizados em fogões de cozinha, automáticos 
ou manuais, evitando-se, assim, a proximidade do empregado com a 
chama.  ama.chama
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Responsabilidades por 

Acidente do Trabalho: 

 

Acidente 
do 

trabalho 

Administrativa INSS 

Trabalhista 

Penal 
Civil 

Tributária 
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...é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 
da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. (Art. 19 da Lei 8.213/91) 
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Quem pode ser vítima? 

Dano (lesão corporal ou disfunção) 

Efeito: morte ou perda ou redução – permanente ou temporária 

Objeto: capacidade laborativa 



Empregados 

Estagiários 

Cooperativados 

Autônomos 

Empreiteiros 

Prestadores de serviços  

Segurados especiais 
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} Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário 
do trabalho, em consequência de: 
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- ato de agressão, sabotagem ou terrorismo 
praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; 

- ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 
motivo de disputa relacionada com o trabalho; 

- ato de imprudência, de negligência ou de imperícia 
de terceiro ou de companheiro de trabalho; 

- ato de pessoa privada do uso da razão; 

- desabamento, inundação, incêndio e outros casos 
fortuitos ou decorrentes de força maior  



} Acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e 
horário de trabalho: 
◦ na execução de ordem ou na realização de serviço sob a 

autoridade da empresa; 
◦ na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para 

lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
◦ em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo 

quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor 
capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de 
locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do 
segurado; 

◦ no percurso (in itinere) da residência para o local de trabalho 
ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, 
inclusive veículo de propriedade do segurado. Exige nexo 
topográfico e nexo cronológico  
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Benefício do 
INSS

Responsabilidade 
da empresa 
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Acidente do Trabalho: Lei 8.213/91 
 
 
 

 
Acidente-tipo: (art. 19) decorre do trabalho a serviço da empresa quando 
causa morte ou incapacidade (parcial ou total, temporária ou permanente); 

b)  Doenças ocupacionais: 

• doença profissional (20, I): desencadeada pelo trabalho peculiar a determinada atividade 
constante de relação oficial do MPS (juris et de jure) 

• doença do trabalho (20, II): desencadeada por condições especiais (irregulares) em que 
o trabalho é realizado (ônus da prova da vítima)  

• doença com NTEP (21-A): nexo técnico epidemiológico (juris tantum) 

c)    Acidentes por concausa: (art 21,I) tem no trabalho sua causa 
direta (não exclusiva, mas concorrente) 

d)  Acidentes por causa indireta: (art. 21, II, IV e § 1º) a execução do 
trabalho guarda apenas causalidade indireta;  Ex: acidentes de trajeto 



 Acidente in itinere provocado por ato culposo: 
 
 “Ao assumir o risco de transportar trabalhadores 

para o local da prestação de serviços, em lugar de 
difícil acesso não servido por transporte público 
regular (Súm. 90, TST), o empregador arca com a 
obrigação de proporcionar segurança aos seus 
empregados, por meio da adoção medidas relativas 
à adequada manutenção do veículo de transporte. 
Assim, se o transporte de trabalhadores é realizado 
em um veículo em péssimo estado de conservação e 
sem autorização do poder público, encontra-se 
caracterizada a culpa patronal contra a legalidade 
(...)”  

 
 (TRT – 3ª. R., Des. Sebastião Geraldo de Oliveira, DJ: 05/07/2006) 



} Sou assentador de tijolos e no dia do acidente 
estava a trabalhar sozinho num telhado de um 
prédio de seis (seis) andares. Ao terminar meu 
trabalho, verifiquei que havia sobrado 250 kg de 
tijolos. Em vez de os levar a mão para baixo (o 
que seria uma asneira), decidi colocá-los dentro 
de um barril, e, com ajuda de uma roldana, a qual 
felizmente estava fixada em um dos lados do 
edifício (mais precisamente no sexto andar), 
descê-lo até o térreo. 
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 Qual a diferença entre 

doença profissional e 

doença do trabalho 

10

0 



• é a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação 
do Ministério da Previdência Social 
• (presunção imediata) 

•

•

Doença 
Profissional 

• é a doença adquirida ou desencadeada em 
função de condições especiais em que o 
trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente 
• (requer prova do nexo causal)  

Doença do 
Trabalho 
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4 grupos de doenças: 
•1) doenças comuns, 
aparentemente sem 
qualquer relação com o 
trabalho. 
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4 grupos de doenças: 
• 2) doenças comuns (crônico-degenerativas, 

infecciosas, neoplásicas, traumáticas, etc.) 
eventualmente modificadas no aumento da 
frequência de sua ocorrência ou na 
precocidade de seu surgimento em 
trabalhadores, sob determinadas condições 
de trabalho. A hipertensão arterial em 
motoristas de ônibus urbanos, nas grandes 
cidades, exemplifica esta possibilidade; 
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4 grupos de doenças: 
• 3) doenças comuns que têm o espectro de sua 

etiologia (origem) ampliado ou tornado mais 
complexo pelo trabalho. A asma brônquica, a 
dermatite de contato alérgica, a perda auditiva 
induzida pelo ruído (ocupacional), doenças músculo-
esqueléticas e alguns transtornos mentais 
exemplificam esta possibilidade, na qual, em 
decorrência do trabalho, somam-se (efeito aditivo) 
ou multiplicam-se (efeito sinérgico) as condições 
provocadoras ou desencadeadoras destes quadros
de moléstias; 
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4 grupos de doenças: 
• 4) agravos específicos à saúde, 

tipificados pelos acidentes do 
trabalho e pelas doenças 
profissionais. A silicose (inalação 
de sílica) e a asbestose (aeração do 
pó de amianto) exemplificam este 
grupo de agravos específicos 
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   Grupo 2 - doenças em que o trabalho pode ser um fator de 

risco, contributivo, mas não necessário, exemplificadas 
pelas doenças comuns, mais frequentes ou mais precoces 
em determinados grupos ocupacionais e para as quais o 
nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica. A 
hipertensão arterial e as neoplasias malignas (cânceres), 
em determinados grupos ocupacionais ou profissões, 
constituem exemplo típico. 

 
   Grupo 3 - doenças em que o trabalho é provocador de um 

distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida ou 
preexistente, ou seja, concausa, tipificadas pelas doenças 
alérgicas de pele e respiratórias e pelos distúrbios mentais, 
em determinados grupos ocupacionais ou profissões. 

 
   Grupo 4 - doenças em que o trabalho é causa necessária, 

tipificadas pelas doenças profissionais, stricto sensu, e 
pelas intoxicações agudas de origem ocupacional. 
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Mobilização de força 
muscular global para 
compensar a 
debilidade do projeto 
industrial que não 
implantou 
equipamentos de 
transporte de carga. 
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Esforço muscular estático 
prolongado associado à 
exigência de gestos precisos 
delicados em posto de trabalho 
improvisado. 



   Entende-se LER/DORT como uma síndrome relacionada 
ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários 
sintomas concomitantes ou não, tais como: dor, parestesia, 
sensação de peso, fadiga, de aparecimento insidioso, 
geralmente nos membros superiores, mas podendo 
acometer membros inferiores. Entidades neuro-ortopédicas 
definidas como tenossinovites, sinovites, compressões de 
nervos periféricos, síndromes miofaciais, que podem ser 
identificadas ou não. Frequentemente são causa de 
incapacidade laboral temporária ou permanente. São 
resultado da combinação da sobrecarga das estruturas 
anatômicas do sistema osteomuscular com a falta de 
tempo para sua recuperação. 
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} Ver INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC Nº 98 - 
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2003 

 
} QUADRO I - RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA 

ENTRE O TRABALHO E ALGUMAS ENTIDADES 
NOSOLÓGICAS 
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