
LESÕES CAUSAS 
OCUPACIONAIS EXEMPLOS 

ALGUNS 
DIAGNÓSTICOS 
DIFERENCIAIS 

Bursite do 
cotovelo 
(olecraniana) 

Compressão 
do cotovelo 
contra 
superfícies 
duras 

Apoiar o 
cotovelo em 
mesas 

Gota, contusão 
e artrite 
reumatóide 

Contratura de 
fáscia palmar 

Compressão 
palmar 
associada 
à  vibração 

Operar 
compressores 
pneumáticos 

Heredo – 
familiar  
(Contratura de 
Dupuytren) 

Dedo em 
Gatilho 

Compressão 
palmar 
associada 
à  realização 
de força 

Apertar 
alicates e 
tesouras 

Diabetes, 
artrite 
reumatóide, 
mixedema, 
amiloidose. 
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   ...é “o acidente ligado ao trabalho que, embora 
não tenha sido a causa única, haja contribuído 
diretamente para a morte do segurado, para 
redução ou perda da sua capacidade para o 
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção 
médica para a sua recuperação.” 

 
 Art. 21, inc. I, da Lei 8.213/91 
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doença degenerativa 

inerente a grupo etário 

não produza incapacidade laborativa 

doença endêmica adquirida por 
segurado habitante de região em que 
ela se desenvolva 
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} Doenças degenerativas  
  

 “As doenças degenerativas não possuem relação com o 
trabalho, originando-se, normalmente, em decorrência da 
idade. Contudo, pode haver a possibilidade de ocorrer 
concurso de causas, atrelando-se esse desgaste natural a 
outro propiciado pelo trabalho realizado”.  

 (TRT, 5ª. R., RO n. º 00853-2005-192-05-00-3, 2ª T., Des. Cláudio 
Brandão, Ac. n. 7942/07, DJBA 10/04/2007) 

 
 

 “Mesmo de origem congênita e natureza degenerativa, 
a doença será considerada do trabalho se as 
condições especialmente agressivas deste 
concorreram para sua eclosão precoce.”  

 (2ª. TACivSP, Ap. 384.453, Rel. Juiz Morato de Andrade, julgado em 
08.05.96) 



    ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. 
NEXO CONCAUSAL. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DAS 
CONDIÇÕES. A doença que se origina de múltiplos fatores 
não deixa de ser enquadrada como patologia ocupacional se 
o exercício da atividade laborativa houver contribuído 
direta, mas não decisivamente, para a sua eclosão ou 
agravamento, nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91. 
Aplica-se para a verificação da concausa a teoria da 
equivalência das condições, segundo a qual se considera 
causa, com valoração equivalente, tudo o que concorre para o 
adoecimento. (TRT 12ª R., 02493-2007-030-12-00-3, 
Publicado no TRTSC/DOE em 23-07-2009). 
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   DOENÇA LABORAL EQUIPARADA AO ACIDENTE 
DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA 
EMPRESA. CONCAUSA. A doença atribuída a 
causas múltiplas, não perde o enquadramento como 
doença ocupacional se houver pelo menos uma 
causa laboral que contribua diretamente para a 
seu surgimento ou agravamento (art. 21 caput, I, 
da Lei n 8.213/91). (Proc. 0003555-
81.2011.5.12.0001, DOE de 17-08-2012) 
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• A decisão do Médico quanto à existência de relação 
causal entre uma doença diagnosticada ou suspeita 
e uma situação de trabalho, deve basear-se em 
argumentos que permitam a sua presunção, sem 
a existência de prova absoluta. (Truhaut) 
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• A história clínica e ocupacional 
• Exame Físico 
• Estudo do local de trabalho 
• Estudo da organização do trabalho
• Os dados epidemiológicos 
• A literatura atualizada 
• A identificação dos fatores de risco 
• O depoimento e a experiência dos trabalhadores 
• Os conhecimentos e práticas de outras disciplinas e 

outros profissionais 



} Documentos. Empresa: 
 
◦ PCMSO 
◦ PPRA 
◦ LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho 

◦ PPP 
◦ Exames médicos 
◦ Certificados de treinamento 
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} Documentos. Empresa: 
 
◦ Cópia do Livro de Registro de Fiscalizações 
◦ AET – Análise Ergonômica do Trabalho (NR 17) 
◦ Prontuário médico (ficha médica individual – FMI) 
◦ Relação dos afastamentos inferiores a 15 dias 
◦ Cartão-ponto e recibo de férias 
◦ Atas da CIPA 
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} Documentos. INSS: 
◦ FAP – Fator Acidentário de Prevenção 
◦ Código dos afastamentos concedidos ao autor 
◦ Laudos periciais produzidos 
◦ CAT dos últimos 5 anos 

 

} Documentos. MTE: 
◦ Autos de infração dos últimos 5 anos 
◦ GFIP (n. de afastamentos da empresa) 
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FÍSICO PSICOLÓGICO 
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O que é assédio moral? 

•... é todo comportamento abusivo 
(gesto, palavra e atitude) que 
ameaça, por sua repetição, a 
integridade física ou psíquica de 
uma pessoa, degradando o 
ambiente de trabalho. São 
microagressões, pouco graves se 
tomadas isoladamente, mas que, 
por serem sistemáticas, tornam-se 
muito destrutivas.  



Motivação do assédio moral: 
Econômica e com finalidade de 

prejudicar o empregado, forçando 
seu pedido de demissão. 

Classificação:  

(1) vertical ascendente; (2) vertical 
descendente (+ comum); e  

(3)  horizontal. 
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METAS 
ASSÉDIO 
MORAL 
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COBRANÇA DE METAS. INEXISTÊNCIA DE 
ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 
A cobrança para os empregados cumprirem as 
metas estipuladas pelo empregador não é 
suficiente para caracterizar assédio moral, 
principalmente se direcionada a todos os 
empregados. (0000447-34.2010.5.12.0048, 
DOE em 28-02-2011). 



} INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESRESPEITO 
À DIGNIDADE DA PESSOA. Há ofensa à dignidade 
da pessoa quando o empregador, com o intuito de 
atingir resultados, desrespeita o empregado com o 
uso de expressões depreciativas e ofensivas e a 
cobrança de metas exageradas, sob ameaça de 
dispensa. Essa conduta patronal consubstancia ato 
ilícito indenizável, por ação ou omissão, ao menos 
culposa, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil 
vigente. (01289-2008-026-12-00-7, DOE de 28-05-
2010). 
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16 suicídios na filial de Shenzen, 
China 

Ações da empresa: 

• Termo de compromisso 
• Medidas de segurança (redes de 

proteção) 
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Fonte: www.br.invertia.com/noticias 

 
 



Fonte: www.br.invertia.com/noticias 

O farsante já havia aplicado o mesmo golpe 
em outros restaurantes nos EUA e Louise 
alegou que o McDonald's foi omisso por 
não ter cuidado que o mesmo não 
acontecesse em suas lanchonetes.  

A ex-funcionária pleiteava US$
200 milhões de indenização.  

Nix  foi condenado a 5 anos de 
prisão por abuso sexual.  



Benefício do 
INSS

Responsabilidade 
da empresa 
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Indenização por:
•Dano moral 
•Dano material 
•Dano estético 
•Dano coletivo 
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CC, Art. 186. Aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, 

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

ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito. 

CC, art. 927: “Aquele que, por ato 
ilícito, causar danos a outrem é 

obrigado a repará-lo.”



“seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em 
dolo ou culpa.” 
- CF, art. 7º, XXVIII  

“Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem.” 

 - Par. único do art. 927. 
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Responsabilidade 
civil subjetiva 

Responsabilidade 
civil objetiva 
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Tendência 

histórica 



 Qual norma jurídica 
deve ser aplicada, a 
Constituição, o Código 
Civil ou ambas 
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RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. TEORIA DO RISCO DA 
ATIVIDADE. EXEGESE QUE SE EXTRAI DO CAPUT DO ARTIGO 7° DA CF C/C OS 
ARTIGOS 2° DA CLT E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. Esta Corte tem entendido que 
o artigo 7°, XXVIII, da Constituição Federal, ao consagrar a teoria da responsabilidade 
subjetiva, por dolo ou culpa do empregador, não obsta a aplicação da teoria da 
responsabilidade objetiva às lides trabalhistas, mormente quando a atividade 
desenvolvida pelo empregador pressupõe a existência de risco potencial à integridade 
física e psíquica do trabalhador e o acidente ocorreu na vigência do novo Código Civil. De 
outra parte, a teoria do risco da atividade empresarial sempre esteve contemplada no 
artigo 2° da CLT, e o Código Civil de 2002, no parágrafo único do artigo 927, reconheceu, 
expressamente, a responsabilidade objetiva para a reparação do dano causado a 
terceiros. No caso dos autos, não há dúvida quanto ao risco imanente à atividade 
empresarial da produção de açúcar e álcool, e o trabalhador, na condição de faxineiro 
de moendas, sofreu acidente de trabalho que ocasionou-lhe graves lesões corporais e, 
posteriormente, a morte, sendo devida a seus familiares a reparação correspondente, em 
razão dos danos morais e materiais que sofreram. Recurso de revista conhecido e 
parcialmente provido.  (RR - 173900-25.2005.5.15.0028, Julg. 06/10/2010). 



} ACIDENTE DE TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. 
A atividade de fabricação de produtos de madeira 
oferece grau de risco 3, constante do quadro I da 
NR-4 da Portaria nº 3.214/78. Esta constatação, na 
ocorrência de acidente de trabalho, dá ensejo à 
aplicação da teoria da responsabilidade objetiva que
independe da culpa do empregador (art. 927, 
parágrafo único, do CC), bastando a verificação do 
fato (dano) e do nexo causal entre o dano e a 
atividade exercida. (Proc. 01612-2006-024-12-00-8, 
DOE em 04.09.2008) 
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} QUADRO I 
  

} CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 
  

} A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL 
} 01 AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS COM ESSAS ATIVIDADES 
 
} 01.1   Produção de Lavouras Temporárias     

      GRAU DE RISCO 
} 01.11-2  cultivo de cereais      

      3 
} 01.12-0  cultivo de algodão herbáceo     

      3 
} 01.13-9  cultivo de cana-de-açúcar     

      3 
} 01.14-7  cultivo de fumo      

      3 
} 01.15-5  cultivo de soja      

      3 
} 01.19-8  cultivo de outros produtos temporários  3 

 

15

1 



“Haverá obrigação de reparar o 
dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados
em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.” 
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Responsabilidade 
Civil 

Subjetiva 

(culpa) 

Objetiva 

(Risco) 
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Ato ilícito 
• Culpa do agente 

Dano 

Nexo causal 
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Responsabilidade 
objetiva 

Lei específica 
(risco presumido) 

Atividade de risco 
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Casos especificados em lei: 
• Dec. 2681, de 1912 (responsabilidade das estradas de 

ferro por danos causados aos proprietários marginais),  
• Acidente do trabalho (Lei n. 8213/91),  
• Leis n. 6194/74 e 8441/92 (seguro obrigatório de 

acidentes de veículos – DPVAT),  
• Lei n. 6938/81 (danos causados no meio ambiente),  
• Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 

12)  
• Responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do 

art. 37, § 6º, da Constituição da República. 
• Outros casos... 
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 Atividade de risco é o 
mesmo que risco da 
atividade 
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Atividade de risco (teorias): 
• teoria do risco-proveito
• teoria do risco profissional: 
• teoria do risco excepcional: 
• teoria do risco integral: 
• teoria do risco criado: aquele que, em razão de sua 

atividade ou profissão, cria um perigo, está sujeito à 
reparação do dano que causar, salvo se houver 
adotado todas as medidas idôneas a evitá-lo. Diferem 
as teorias do risco-proveito e a do risco criado ao passo 
em que, nesta última, não se correlaciona o dano a um 
proveito ou vantagem do agente. 
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Teoria do risco criado 

• Ato comissivo ou omissivo 
• Dano 
• Nexo causal 
• Não precisa de culpa 
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Atividade de risco: 
 

• Atividade perigosa? 
• Risco x perigo. 
• Explosivos 
• Inflamáveis 
• Eletricidade “bruta” 
• Segurança privada 

• Atividade insalubre? 
• Raio X 

• Atividade penosa? 
• Minas de subsolo 
• Serra circular 
• = maior probabilidade de causar acidente, em relação à média dos 

trabalhadores 
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