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   ACIDENTE DE TRABALHO. TEORIA OBJETIVA. Em se 
tratando de atividade empresarial que implique risco 
aos empregados, a responsabilidade é objetiva, isto é, 
independe de culpa do empregador, porquanto, em tais 
hipóteses, a exigência de que a vítima comprove erro na 
conduta do agente quase sempre inviabiliza a reparação. A 
responsabilidade objetiva tem lugar somente quando o 
risco é inerente à atividade desenvolvida, ou seja, 
quando há grande probabilidade de que ocorra o 
infortúnio. (RR - 11500-03.2002.5.24.0066, Julg.: 
24/09/2008) 
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   ACIDENTE DE TRABALHO. 
RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. Em 
caso de responsabilidade objetiva, tendo em vista 
o exercício de atividade de risco na execução do 
contrato de trabalho, despicienda a análise da 
culpa "lato sensu" do empregador, bastando a 
demonstração do dano e do nexo 
causal. (RR - 135400-84.2005.5.04.0030, Julg.: 
05/05/2010) 
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} Risco criado pela natureza da atividade define 
responsabilidade por indenização a ser paga por 
mineradora a trabalhador que atuava em minas de 
subsolo. Independentemente de culpa, a empresa 
foi condenada a indenizar o empregado por danos 
morais decorrentes de acidente de trabalho. A Sétima 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou 
recurso da Carbonífera Metropolitana S.A., que 
pretendia ser isenta do pagamento da indenização, 
alegando não ter culpa no acidente. (RR 233100-
47.2005.5.12.0027, Julg. 04.02.2011). 

16

5 



Atividade 
empresarial de 

risco 

Atividade de 
risco exercida 

pelo trabalhador 
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} DANO MORAL - ACIDENTE DE TRABALHO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
POSSIBILIDADE. Embora o art. 7º, XXVIII, da 
Constituição da República estabeleça a obrigação 
de indenizar do empregador, quando incorrer em 
dolo ou culpa, em face de acidente de trabalho, o 
dispositivo não exclui a incidência do art. 927 
do Código Civil, quando a atividade atribuída 
ao reclamante implicar risco ao seu direito. 
(AIRR - 794640-55.2007.5.11.0008, Julg.: 
06/04/2011) 
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   RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. A regra 
geral do ordenamento jurídico, no tocante à responsabilidade 
civil do autor do dano, mantém-se com a noção da 
responsabilidade subjetiva (arts. 186 e 927, caput, CC). 
Contudo, tratando-se de atividade empresarial, ou de 
dinâmica laborativa (independentemente da atividade da 
empresa), fixadoras de risco para os trabalhadores 
envolvidos, desponta a exceção ressaltada pelo parágrafo 
único do art. 927 do CC, tornando objetiva a responsabilidade 
empresarial por danos acidentários (responsabilidade em face 
do risco). (AIRR - 9240-25.2006.5.04.0015, Julg.: 28/05/2008) 
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    A viúva de um motorista da Distribuidora de Bebidas Barreiras Ltda. 
(distribuidora Skol) que faleceu em acidente rodoviário receberá R$ 138 
mil de indenização por danos morais e R$ 690,00 mensais por danos 
materiais. A empresa recorreu, mas a Quarta Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho negou provimento a seu agravo de instrumento, ficando 
mantida a decisão condenatória do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região (BA). 

   O acidente fatal ocorreu um mês depois de o empregado ter iniciado suas 
atividades na empresa, em setembro de 2006. Ele saiu da cidade baiana 
de Barreiras e, à noite, quando seguia na rota de Anápolis (GO), ao 
passar por um trecho em obras da rodovia, perdeu a direção do 
caminhão e colidiu com a lateral de outro. A viúva ajuizou reclamação 
pedindo reparação, e o juízo lhe deferiu indenização pelos danos morais 
e materiais, condenando a empresa pela responsabilidade objetiva. 
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AIRR - 6610893-84.2010.5.05.0000 
Julg. 29.06.2012 



    Rodoban e Vonpar condenadas a pagar indenizações a motociclistas 
acidentados 

    A utilização pelo trabalhador de motocicleta durante a atividade profissional 
implica maior exposição ao risco. O que permite a aplicação da 
responsabilidade objetiva do empregador - caso em que não é necessário 
comprovar a culpa no acidente. Foi com esse entendimento que a 3ª Turma 
do TST condenou duas empresas a pagarem indenizações a seus 
empregados que sofreram acidentes durante o trabalho. 

    "Nos casos em que o risco a que se expõe o trabalhador, em razão de sua 
função prevista no contrato de trabalho, é maior do que para o homem 
médio, é passível, sim, a aplicação da responsabilidade civil objetiva ao 
empregador", defendeu o ministro Mauricio Godinho Delgado, relator dos 
dois recursos de revista julgados na 3ª Turma. 
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} TRANSPORTE RODOVIÁRIO. COBRADOR. MORTE DO EMPREGADO. 
AÇÃO AJUIZADA PELOS PAIS DO "DE CUJUS". RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO EMPREGADOR. O novo CC/2002, em seu art. 927, parágrafo único, 
suscitou uma nova leitura no que tange à responsabilidade civil no âmbito 
laboral, à luz do art. 7º, caput, da CF, porquanto, tratando-se de atividade 
empresarial, ou de dinâmica laborativa (independentemente da atividade da 
empresa), fixadoras de risco especialmente acentuado para os trabalhadores 
envolvidos, desponta a exceção ressaltada pelo dispositivo, tornando objetiva a 
responsabilidade empresarial por danos acidentários (responsabilidade em face 
do risco). Na hipótese, é aplicável a Súmula 187/STF, segundo a qual "a 
responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, 
não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva". Com 
efeito, o acidente de trabalho retratado atrai a responsabilidade civil objetiva do 
transportador rodoviário, a qual prescinde da comprovação de culpa, por força 
do artigo 17 do Decreto nº 2.681, de 7 de dezembro de 1912, aplicável à época 
do acidente. (50800-54.2006.5.01.0071,  Min. Mauricio Godinho Delgado, 
Julg. 04.05.2011) 
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   Telemar indenizará telefonista por doença agravada 
pelo ar-condicionado 

   Uma telefonista aposentada por invalidez receberá da 
Telemar Norte Leste S. A. indenização de R$ 200 mil 
devido ao agravamento de seu estado de saúde pela 
exposição prolongada ao ar condicionado, que 
resultou, entre outras condições, na perda da visão 
do olho esquerdo. A Sexta Turma negou provimento a 
recurso da empresa, que pretendia ser absolvida da 
condenação, e isentou-a apenas de multa por litigância 
de má-fé aplicada pela Justiça do Trabalho da 5ª Região 
(BA). RR 49400-42.2007.5.05.0464 
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   ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
CAUSADOR DO DANO. RISCO CRIADO PELA NATUREZA DA 
ATIVIDADE EMPRESARIAL. Em hipóteses específicas em que há 
risco inerente à atividade empresarial, deve ser reconhecida a 
responsabilidade objetiva do causador do dano. A regra contida no 
art. 7º, inc. XXVIII, da Constituição Federal, que atribui ao 
empregador o dever de indenizar dano decorrente de acidente de 
trabalho na hipótese de dolo ou culpa, não exclui a possibilidade da 
reparação civil, independentemente de culpa, "quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem", conforme a previsão do 
art. 927, parágrafo único, do Código Civil. (Proc. 00834-2007-050-
12-00-0, Des. Águeda Maria L. Pereira - Publicado no TRTSC/DOE 
em 13-04-2010). 
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   DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. ATIVIDADE 
DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Muito embora 
a regra geral do Direito brasileiro seja a responsabilidade 
subjetiva, tratando-se de atividade empresarial que implique 
risco aos empregados, como no caso da atividade de 
transporte de valores em carro forte, deve ser aplicada a 
responsabilidade objetiva, independente de culpa, prevista no 
parágrafo único do art. 927 do Código Civil, em razão da 
existência de grande probabilidade da ocorrência de infortúnio. 
(Proc. 0004358-86.2010.5.12.0005, Des. Lília Leonor Abreu - 
Publicado no TRTSC/DOE em 03-05-2012) 
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   ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO HORÁRIO DE 
TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
EMPREGADOR. NÃO APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL INDEVIDA. Estabelece o inc. XXVIII do art. 7º 
da Constituição da República, para os casos de indenização 
por acidente do trabalho ou doença ocupacional, que a teoria 
a ser adotada é a da culpa, não podendo este ser violado, 
devendo o empregador ser condenado ao pagamento da 
indenização apenas "quando incorrer em culpa ou dolo", 
razão pela qual não há falar em sua responsabilidade 
objetiva. (Proc. 0002128-02.2010.5.12.0028, Des. Gracio R. 
B. Petrone - Publicado no TRTSC/DOE em 29-11-2011) 
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   RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE 
TRABALHO. PROVA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO 
PELO EMPREGADOR E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 
DE RISCO - ELETRICISTA. Restando configurada a 
prática de ato ilícito pelo empregador, que incapacitou o 
autor para qualquer atividade que lhe exija o uso das 
mãos. O fato de expor o trabalhador a risco acima do 
que pode ser considerado razoável no trabalho 
subordinado, atrai a responsabilidade objetiva. (Proc. 
02058-2009-011-12-00-2 , Des. Maria de Lourdes Leiria 
- Publicado no TRTSC/DOE em 01-09-2011). 
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   ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. ATIVIDADE DE 
RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Em caso de 
acidente do trabalho, demonstrado o nexo causal com a 
atividade desenvolvida, é manifesta a responsabilidade civil do 
empregador pelos danos causados ao empregado com base 
no art. 2º da CLT, que preconiza que o empregador é 
aquele que assume os riscos da atividade econômica, e 
nos preceitos constitucionais que estabelecem o primado da 
valorização da dignidade humana, do trabalho, da função 
social da propriedade, da proteção ao meio ambiente e da 
busca do pleno emprego, a responsabilidade objetiva. (Proc. 
0000035-69.2010.5.12.0027, Des. Viviane Colucci - 
Publicado no TRTSC/DOE em 31-01-2011). 
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   ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE 
SUBJETIVA. A responsabilidade civil do 
empregador, na hipótese de acidente de trabalho, 
é subjetiva (Constituição da República, art. 7º, 
XXVIII), subordinando-se aos seguintes requisitos: 
existência de uma conduta culposa ou dolosa, 
ocorrência do dano e configuração do nexo de 
causalidade entre ambos. (Proc. 08151-2009-037-
12-00-3, Des. Mari Eleda Migliorini - Publicado no 
TRTSC/DOE em 27-06-2012). 
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   ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE 
SUBJETIVA. AUSÊNCIA DO TRINÔMIO 
CONFIGURADOR. À luz do art. 186 do Código Civil, a 
responsabilização do empregador por lesão de natureza 
moral ou material, decorrente de doença equiparada a 
acidente de trabalho, depende da prova inequívoca do 
dano, da conduta ilícita do agente e do nexo de 
causalidade entre ambos. A ausência de um desses 
pressupostos fulmina a pretensão indenizatória. (Proc. 
0000004-46.2011.5.12.0049, Des. Maria Aparecida 
Caitano - Publicado no TRTSC/DOE em 31-05-2012) 
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   ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÕES POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 
DO EMPREGADOR. É subjetiva a responsabilidade do 
empregador pelos danos decorrentes de acidente do trabalho 
ou doença a ele equiparada, a teor do art. 7º, inc. XXVIII, da 
Constituição Federal. O dever de indenizar depende da 
comprovação do ato ilícito por parte do empregador, isto é, da 
demonstração de dolo ou culpa. Não ficando comprovado o 
nexo de causalidade entre o trabalho e a lesão sofrida pelo 
empregado, deve ser mantido o julgado que indeferiu a 
pretensão indenizatória. (Proc. 00401-2007-027-12-00-8, Des. 
Edson Mendes de Oliveira - Publicado no TRTSC/DOE em 
18-01-2011) 
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   Código Civil. 
   Art. 402. Salvo as 

exceções expressamente 
previstas em lei, as perdas 
e danos devidas ao credor 
abrangem, além do que 
ele efetivamente perdeu, o 
que razoavelmente 
deixou de lucrar. 
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Regra geral: Restitutio in integrum: 
• CC, Art. 944. A indenização mede-se pela 

extensão do dano. 

Danos Emergentes 

Lucros Cessantes 

Perda da chance 
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Danos Emergentes: 

• São os prejuízos imediatos e mensuráveis que 
surgem diretamente do acidente do trabalho, 
causando diminuição do patrimônio do 
trabalhador 

Lucros Cessantes: 
• São os ganhos futuros que a vítima fica privada de 

incorporar ao seu patrimônio, por consequência do 
acidente de trabalho (CC, Art. 402), como salários ou 
outros rendimentos por atividade secundária. 
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Perda da chance: 
• A teoria enuncia que o autor do dano é 

responsabilizado quando priva alguém de obter 
uma vantagem ou impede a pessoa de evitar 
prejuízo. Nesse caso, há uma peculiaridade em 
relação às outras hipóteses de perdas e danos, 
pois não se trata de prejuízo direto à vítima, mas 
de uma probabilidade.  
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Dano 
Material 

Morte da 
Vítima 

Art. 948 CC 

Incapacidade 

temporária 

Art. 949 CC 
Incapacidade  

permanente 

Art. 950 CC 
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Morte da vítima: 
• Art. 948. No caso de homicídio, a 

indenização consiste, sem excluir outras 
reparações:  

• I - no pagamento das despesas com o 
tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 
família; 

• II - na prestação de alimentos às pessoas a 
quem o morto os devia, levando-se em conta 
a duração provável da vida da vítima. 
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IBGE (73,4 anos) 

Vítima com 76 anos? 

Vítima com 18 anos? 
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Pensão até o filho completar 25 anos

• “Tratando-se de pensão pela morte do pai a 
obrigação vai até a idade em que a menor 
completar 25 anos, na forma da mais recente 
jurisprudência da Corte.” (STJ, REsp 650.853, 
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 
13/06/2005)  

Acima dessa idade, deve comprovar a 
dependência econômica.

19

1 



} DIREITO DE ACRESCER.  
 

 Os beneficiários da pensão possuem o 
chamado "direito de acrescer", ou seja, 
com o advento da maioridade de um 
deles, a sua quota será acrescida à dos 
irmãos remanescentes, e assim 
sucessivamente, até que todos atinjam 
a idade fixada e se extinga in totum a 
pensão (...).” 
 

} (TRT 3ª R.; RO 00204-2006-062-03-00-4; 8ª. 
T.; Rel. Des. Heriberto de Castro; DJMG 
24/03/2007) 



Incapacidade temporária: 
• Art. 949. No caso de lesão ou outra 

ofensa à saúde, o ofensor indenizará o 
ofendido das despesas do tratamento e 
dos lucros cessantes até ao fim da 
convalescença, além de algum outro 
prejuízo que o ofendido prove haver 
sofrido. 
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Incapacidade permanente: 
• Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o 

ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, 
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a 
indenização, além das despesas do tratamento e lucros 
cessantes até ao fim da convalescença, incluirá 
pensão correspondente à importância do trabalho 
para que se inabilitou, ou da depreciação que ele 
sofreu. 

• Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá 
exigir que a indenização seja arbitrada e paga de 
uma só vez. 
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Indenização paga de uma só vez 
 Art. 950, p. único, CC:  
 “O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a 

indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”. 
 
Duas correntes: 
 

-  A) restritiva: aplica o art. 950, CC só para  
       “incapacidade permanente de acidentado em vida”  

           (Sebastião Geraldo);  
       
-  B) extensiva: aplica-se a todas as indenizações  
        por prestações periódicas (Sílvio Rodrigues); 
     
   * Eventual transação para “pagamento de uma só  

  vez” será válida, pois envolve crédito patrimonial 
 



Incapacidade permanente: 

• Aposentadoria por invalidez: o segurado é 
considerado incapaz e insusceptível de 
reabilitação para qualquer atividade que lhe 
garanta a subsistência (após exame médico-
pericial, art 42, L. 8.213/91).  

• Indenização a cargo do empregador: basta 
que ofendido não possa mais exercer o “seu 
ofício ou profissão” (art. 950 do CC) 
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Indenização 

Civil 
nização
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} ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO.  
POSSIBILIDADE. É assente o entendimento nesta 
Corte no sentido de que a indenização 
previdenciária é diversa e independente da 
contemplada no direito comum, inclusive porque 
têm origens distintas: uma, sustentada pelo direito 
acidentário; a outra, pelo direito comum, uma não 
excluindo a outra (Súmula 229/STF), podendo, 
inclusive, cumularem-se. (REsp 823137 / MG, Rel. 
Min. Castro Filho, DJ 30/06/2006). 
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É qualquer alteração morfológica, 
que altera ou compromete sua 
harmonia física, pela perda de 
alguma parte do corpo ou mesmo 
cicatriz , cujo efeito seja 
afeiamento, repulsa ou chame a 
atenção dos outros. 
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“Não é fato comprovado que sua capacidade de 
trabalho foi efetivamente diminuída pelo 
acidente, até porque o dedo lesado, mínimo, 
muito pouca utilidade tem para a mão e, por 
muitos estudiosos em antropologia física, é 
considerado um apêndice que tende a 
desaparecer com a evolução da espécie 
humana” (Proc. 152.01.1993.002736, 1ª Vara 
Cível de Cotia (SP), em 02/08/1993, Juiz 
Edmundo Lellis Filho) 
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Funções da indenização: 

1 - Função 
compensatória: 

considera a condição 
da vítima. 

2 - Função 
sancionatória: 

considera a condição 
do agressor. 



O ministro Renato de Lacerda Paiva informou que a 
indenização deve ser fixada seguindo-se os critérios do 
bom-senso, evitando-se a fixação de valores extremos, 
ínfimos ou vultosos. O valor da condenação tem o duplo 
caráter de ser satisfativo e punitivo, esclareceu Renato 
de Lacerda Paiva. “Satisfativo, porque visa a compensar o 
sofrimento da vítima, e punitivo, porque visa a desestimular 
a prática de atos lesivos à honra, à imagem das pessoas”, 
explicou. O relator decidiu pela redução do valor da 
indenização com base no artigo 944, parágrafo único, do 
Código Civil Brasileiro. (RR-16614-2005-651-09-40.3) 
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“Ocorre quando a causa única do 
acidente do trabalho tiver sido a sua 
conduta, sem qualquer ligação com o 
descumprimento das normas legais, 
contratuais, convencionais, 
regulamentares, técnicas ou do dever 
geral de cautela por parte do 
empregador.” (Sebastião G. de Oliveira)  
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} Art. 945. Se a vítima tiver concorrido 
culposamente para o evento danoso, a 
sua indenização será fixada tendo-se 
em conta a gravidade de sua culpa em 
confronto com a do autor do dano. 
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A indenização será “proporcional” à 
culpa de cada parte 
• “Ao empregador incumbe o dever não apenas de fornecer os 

EPIs, mas de orientar e de fiscalizar o seu efetivo uso, o que 
alcança as condições do posto de trabalho. Assim, mesmo 
que o empregado fosse culpado, a culpa concorrente não 
representa causa excludente de responsabilidade, na forma 
do art. 945 do CC. É tão-somente fato que influência na 
fixação da indenização devida pelo causador do dano”. (TRT, 
5ª. R., RO n. º 00096-2004-003-05-00-0, Des. Cláudio Brandão, 
DJBA 13/06/2006).
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Trabalho 

Consumo 

Produção 
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Espero que tenha 

aproveitado! 
 

alexandreluizramos@gmail.com 
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