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RESUMO - O presente trabalho teve como escopo descrever acerca das 

normas regulamentadoras no campo de Direito do Trabalho, inserido na matéria 

relativa à prevenção das doenças e acidentes no âmbito laboral e, 

igualitariamente junto as doenças ocupacionais que são crescentes  na  esfera  

temporal  cotidiana,  sendo  que  a partir da caracterização de resultado destes, 

verifica-se a necessidade de assistência  social aos empregados acometidos, 

por meio dos benefícios aqui estudados,  a fim de lhe proporcionar uma vida 

digna, que lhes garantam sua subsistência. A metodologia adotada foi o método 

dedutivo, por melhor adequar-se a este tipo de trabalho, em que foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, visando o estudo acerca do aludido 

tema proposto. Os resultados encontrados visaram contribuir para o debate e 

para uma melhor assimilação dos aspectos legais que envolvem o tema. 

Palavras chave: Direito do trabalho, Meio ambiente, Prevenção, Saúde, 

Segurança. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo foi concebido com a finalidade de delinear as 

normativas regulamentadoras do direito do trabalho acerca da prevenção das 

doenças e acidentes no âmbito laboral.  

A evolução das disposições legais sobre o acidente do trabalho em que a 

existência do risco de acidente é inerente à própria atividade desenvolvida pelo 

trabalhador, principalmente após o processo de industrialização, com o advento 

da máquina e a falta de preparo de muitos profissionais em acompanhar os 

avanços tecnológicos havidos até os tempos atuais. Não podendo eliminar 

destes riscos, em sua totalidade, mas adotar medidas preventivas que visem 

diminuir o número de vítimas e/ou o impacto dos mesmos na vida do indivíduo 

que sofreu perda ou redução na sua capacidade laborativa. 

Costa (2007) relata que as primeiras notícias relacionadas à saúde, 

doença e trabalho, envolvem tempos muito antigos, chegando às civilizações 

egípcia, grega e romana.   

E, com o advento da Revolução Industrial, diante da supervalorização da 

máquina, os trabalhadores ficaram ainda mais abandonados, sendo sua 

responsabilidade zelar pela segurança e defesa do seu meio ambiente de 

trabalho. As máquinas rudimentares existentes eram operadas por trabalhadores 

sem o mínimo treinamento, em uma época onde não se falava em 

aperfeiçoamento profissional.   

O Direito do Trabalho surgiu a partir da necessidade de intervenção 

estatal nas relações de trabalho, considerando-se os abusos praticados em um 

momento histórico onde o Direito garantia apenas a riqueza patrimonial, 

favorecendo, exclusivamente, aqueles que já possuíam condições abastadas, 

desprezando os direitos morais e a própria dignidade dos indivíduos menos 

favorecidos.  

 Neste ângulo Costa (2007) relata que aos poucos, legislações que visam 

proteger os trabalhadores, inclusive no campo infortunísticas, objetivando a 

minimização dos riscos aos quais eram expostos. Estas legislações 

alastraram rapidamente em todos os continentes. E, paulatinamente as leis 

foram sendo aprimoradas, aflorando-se o Direito do Trabalho tratando no que 



 

versam acerca das condições mínimas de proteção para o exercício das 

atividades laborais.   

Objetivou o presente trabalho a contemplar como os princípios 

constitucionais são vistos no ramo do direito do trabalho; conceituando acidente 

de trabalho na ótica da doutrina tradicionalista a luz das características 

peculiares, bem como as espécies de acidentes; verificando quando a 

configuração da: lesão, doença e acidente de trabalho e ocupacional, focando 

os aspectos gerais do instituto da responsabilidade civil com vista à 

responsabilidade do empregador perante o contexto global. 

A relevância é ilustrar as formas preventivas das doenças e acidentes no 

âmbito laboral e a efetiva aplicabilidade perante o direito do trabalhador. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Faz-se necessário e oportuno destacar que a pesquisa deu-se no campo 

da pesquisa bibliografia e jurisprudencial acerca do tema. Inicialmente 

preocupou-se em apropriar de conceitos fundantes do objeto pesquisado tais 

como: conceitos, natureza, origem, ordenamento jurídico e autotutelar.  Dedicou-

se ao ambiente do trabalho, abordando evolução histórica, previsão normativa, 

o equilíbrio ecológico, do ponto de vista da saúde e da segurança, que constitui 

um direito fundamental.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADO  

 

Comparato (2001) relata que os direitos fundamentais caracterizam-se 

como, os valores mais importantes da convivência humana, aqueles sem os 

quais as sociedades acabam perecendo, fatalmente, por um processo 

irreversível de desagregação. (COMPARATO, 2001, p. 26). 

Dentre os direitos fundamentais preconiza a legislação pátria que o 

obreiro deve prestar a sua atividade laboral em ambiente saudável, livre de 

adoecimento.  

A Constituição Federal de 1988 dispõe no artigo 7º, XXII – redução dos 

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

(BRASIL, CF, 1988, art. 7° inciso XXII)  



 

Martins (2013) alarga o tema ao expor que os empregadores deverão 

observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções 

ou ordens de serviços no local de trabalho, de modo a evitar acidentes do 

trabalho ou doenças ocupacionais. Devem, também, colaborar com a empresa 

na aplicação das normas de medicina e segurança do trabalho. (MARTINS, 

2013, p. 704). 

Destarte, a prevenção das doenças é o conjunto de ações que visam 

evitar a doença na população, removendo os fatores causais, ou seja, visam a 

diminuição da incidência da doença.   

As ações preventivas definem-se como intervenções orientadas para 

evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência. A base do discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico 

moderno; os objetivos da prevenção são o controle da transmissão de doenças 

infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas ou outros agravos 

específicos. 

Castro & Lazarri (2012) informam que, as normas formalizadas pelo 

Ministério do Trabalho, diz que as empresas com 20 (vinte) ou mais empregadas, 

deverão obrigatoriamente constituir uma comissão interna de prevenção de 

acidentes (CIPA), treinada e aperfeiçoada para instrução dos demais 

funcionários acerca da prevenção de acidentes de trabalho. E, ainda cabe 

cumprir com as normas de segurança e medicina do trabalho, instruindo seus 

empregados por meio de treinamentos direcionadas às precauções que cada 

empregado devendo tomar no sentido de evitar os acidentes de trabalho 

conforme a sua atividade laboral desenvolvida, adotando as medidas reguladas 

pelo Ministério do Trabalho, mediante o órgão regional competente. 

Quanto aos EPI’s (Equipamentos de proteção individual) todos os 

empregados devem receber por parte da empresa, de forma gratuita e em 

perfeito estado de conservação e funcionamento obviamente adequado para os 

respectivos tipos de função/ cargo e atividade a ser desenvolvida pelo 

empregado, visando diminuir os riscos de acidente ou danos à saúde aos seus 

colaboradores. 

No contexto Castro & Lazzari (2012) alerta que os empregados devem 

observar as normas de segurança e medicina do trabalho e, igualmente as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a


 

instruções formalizadas pela empresa perante seus funcionários quanto às 

prevenções de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.  

De acordo com Castro & Lazzari (2012) as doenças ocupacionais são 

aquelas originadas, ocorridas a partir da atividade laboral desenvolvida pelo 

empregado. São geradas em decorrência da exposição a agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos e mecânico acidental a serem desenvolvidas 

a partir do uso inadequado de novos recursos tecnológicos, possíveis 

agravantes à saúde humana. 

As doenças ocupacionais possuem duas classes, as quais são divididas 

em:  

1) Doenças profissionais – Decorre de situações comuns às atividades 

desenvolvidas por determinada categoria de trabalhadores igualmente 

conhecidas como: idiopatias, tecnopatias ou ergopatias. Doenças 

subclassificadas em profissionais da mesma atividade, embora em lugares 

diferentes. Para melhor discernimento, pode cita as doenças pulmonares;  

2) Doenças do trabalho - Estando vinculada a estas doenças, o ambiente 

de trabalho que desenvolvem em razão das condições e fatores específicos em 

que o trabalho do empregado é realizado. Ex.: DORT (Distúrbios do Sistema 

Osteomuscular Relacionados ao Trabalho) – Originário de lesões por esforço 

repetitivo de forma que o trabalho desempenhado pelo empregado. Que em 

primeiro momento não lhe traz prejuízo a saúde, mas que, com o decorrer dos 

anos, a partir do mesmo esforço repetitivo vem acometer o desencadeamento a 

patologia, ou seja, são problemas típicos desenvolvidos a partir de condições 

inadequadas. 

Neste ângulo Castro & Lazzari (2012) relatam que a prevenção gira em 

torno do tempo de exposição ao agente causador na duração da jornada de 

trabalho, em de deve ser concedido pausas regulares durante o exercício das 

atividades e igualmente alteração nos processos e reorganização de tarefas, de 

forma a minimizar as demandas em excesso, e também a adequação de 

máquinas, mobiliários, equipamentos e/ou ferramentas em geral, de modo 

atender prioritariamente as normas ergonômicas (NR 17). 

Na mesma linha de raciocínio Castro & Lazzari (2012) aponta que não 

deve ser confundido com doença degenerativo, as quais são geradas por 

agentes endógenos, resultantes na perda gradual da integridade física ou mental 



 

da pessoa. Inerentes ao grupo etário do empregado, estando relacionadas ao 

envelhecimento e as doenças endêmicas, adquiridas em função da região 

territorial em que se desenvolva, salvo exposição ou contato direto em função do 

trabalho. Porém, neste sentido existem controversas acerca do agravamento de 

doença degenerativa em função do trabalho, o qual tem sido observado como 

doença ocupacional. 

Castro & Lazzari (2012) apontam que o nexo causal é caracterizado como 

acidente de trabalho sem precedente patológico, além da incapacidade, no qual 

correlaciona diretamente com o exercício das atividades do trabalho diário, 

inclusive a relação entre o dano sofrido pelo empregado e atividade laboral 

desempenhado. 

Neste prisma Castro & Lazzari (2012) são categóricos ao dizer que o nexo 

causal é o vínculo fático entre o dano, podendo este ser, incapacidade para o 

trabalho ou morte, à causa, ou seja, acidente de trabalho ou doença ocupacional. 

Sendo oportuno salientar que a caracterização de uma analise técnico a 

ser efetivada obrigatoriamente via médico perito, ou igualmente por uma junta 

médica destinada a este tipo de serviço, formada por peritos nesta matéria. 

De acordo com Castro & Lazzari (2012) faz parte das competências do 

INSS a investigação do nexo de causalidade mediante perícia médica por ele 

realizada, devendo este apontar a lesão sofrida e o trabalho desenvolvido, 

perturbação ou morte e o acidente ou doença, tipificando ou não, o evento como 

sendo oriundo do trabalho. A equiparação do acidente de trabalho a denominado 

concausa, ou seja, a causa que mesmo não sendo única, veio a produzir lesão 

que necessite de acompanhamento médico para sua reparação, que contribuiu 

diretamente para a redução ou perda da capacidade laboral das atividades 

desenvolvidas pelo empregado, ou ainda, que originou a morte do mesmo. 

No contexto ainda, Castro & Lazzari (20012) demonstram que pericia 

essencial e caracteriza o desfecho das questões inerentes aos benefícios por 

incapacidade, sejam eles acidentários ou não, com uma ênfase maior para os 

primeiros acontecimentos, diante da necessidade de se analisar o nexo de 

causalidade entre a patologia e as atividades laborativas. E, não existe ou outro 

meio de prova que possa suprir a avaliação médica, de modo que a prova técnica 

em matéria de nexo torna a única e inteiramente idônea e confiável. 



 

 Caracterizando dessa forma que é de suma importância a vistoria no 

ambiente de trabalho ocorrida à incidência do possível nexo de causalidade, de 

modo a confirmar de fato, se os agentes presentes na área efetivamente possam 

ter ocasionado a patologia do empregado, sem deixar de lado o exame pericial 

elementos essenciais para a conclusão do ato periciado. Devendo igualmente, o 

perito avaliar a história clínica e ocupacional do empregado em questão, 

mostrando-se este, um item decisivo para qualquer diagnóstico de nexo de 

causalidade. 

Neste prisma Castro & Lazzari (2012) acrescenta que nos dias atuais, a 

ausência nas demandas acidentárias de laudo conclusivo por parte do perito 

judicial referente às condições do segurado na época em que o requerimento 

fora indeferido pelo INSS, de forma que o perito não pode manifestar-se sobre o 

estado de saúde do segurado em período muito anterior ao da perícia. Devendo 

ainda procurar inserir os documentos comprobatórios, tais como: atestados, 

exames, prontuários médico do segurado e ainda, processo administrativo junto 

ao INSS, em que a comprovação à época do requerimento administrativo, se o 

caso era de efetiva incapacidade laboral ou não, sendo esta, a função principal 

da prova pericial. 

Em consonância com exposto anteriormente, as concausas podem figurar 

anteriores, simultâneas ou posteriores ao acidente, de modo que para efeito de 

reconhecimento do direito à concessão do benefício por acidente de trabalho, 

em que configura o caráter igualitário, ou seja, é irrelevante se a concausa é 

anterior, simultânea ou posterior ao evento, sendo que em todos os casos, o 

direito torna-se assegurado.  

O acidente de trabalho é todo aquele ocorrido no local de trabalho, 

inserido dentro da jornada estipulada ao trabalhador, do qual podem resultar 

lesões leves, médias ou graves, bem como em alguns casos, ocasionando a 

morte. 

Quanto à legislação brasileira equipara a doença ocupacional e acidente 

de trabalho, de modo que ambas respeitam os mesmos princípios, estando 

regidas, basicamente pelos mesmos preceitos.  

No contexto Russomano (1997) relata que aplicabilidade se dá: 



 

...o acidente de trabalho, pois, é um acontecimento em geral súbito, 

violento e fortuito, vinculado ao serviço prestado a outrem pela vítima 

que lhe determina lesão corporal. (RUSSOMANO, 1997, p. 395)  

Diante do cenário atribui-se ao acidente de trabalho a exterioridade da 

causa do acidente, a subtaneidade, a violência e a relação com a atividade 

laboral como suas características principais.  Em que é um fato violento, no 

sentido de que agride propriamente à integridade física ou psíquica do indivíduo, 

neste âmbito, o empregado. 

Martins (2008) relata que após verificado o acidente de trabalho ou 

configurado a doença ocupacional, a fim de que o empregado vitimado possa 

aproveitar os benefícios e serviços provocado a partir destes, faz-se necessário 

que a empresa informe o acontecimento por meio de um documento denominado 

CAT (Comunicado do Acidente de Trabalho), isentando deste modo, o 

empregado ou seus dependentes deste ônus.  

O CAT deve ser elaborado pela pessoa jurídica e esta fica condicionada 

a apresentar junto ao INSS, até o primeiro dia útil após a ocorrência. E, nos casos 

de óbito do empregado deve-se imediatamente ser emitido o comunicado à 

autoridade policial competente, sob pena de multa acerca aos prazos limites 

quanto ao mínimo e máximo do salário de contribuição.  

É oportuno mencionar que a inexistência do comunicado de acidente de 

trabalho por parte da empresa, esta sofrerá pena de multa, a qual poderá ser 

elevada em até duas vezes a cada reincidência e será reaplicada. Daí então, a 

comunicação poderá ser feita a qualquer tempo, devendo sempre observa se a 

data de início do auxílio sendo fixada no 16° dia após o acidente, da mesma 

forma pela figura do empregado ou seu respectivo sindicato. 

Em suma de acordo com a lei, o ônus de provar a expedição da CAT é 

responsabilidade do empregador, nunca do empregado, de forma que a simples 

emissão da CAT, não caracteriza, por si só, a existência do acidente de trabalho 

ou da doença ocupacional, de modo que investigação médica por parte da 

perícia técnica deve concluir sobre a existência ou não, de nexo de causalidade 

entre a patologia e as atividades desempenhadas pelo empregado. 

O desencadeamento de doenças exclusivamente advindas de funções 

laborais as quais originariam-se de fatores de riscos: físicos, químicos, 



 

biológicos, ergonômicos e acidentes, que em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição podem ocasionar danos à 

saúde dos trabalhadores.  

Existem ainda as L.E.R. que são Lesões por Esforços Repetitivos, e esta 

qualquer pessoa pode ter, mesmo não estando ligado a uma Empresa.  e as 

D.O.R.T. conhecidas como doenças osteomusculares relacionados ao trabalho 

e, são responsáveis pela alteração das estruturas osteomusculares – tendões, 

articulações, músculos e nervos.  

A LER, Resultado dos desequilíbrios entre as exigências das tarefas e as 

margens deixadas pela organização do trabalho para que o trabalhador, na 

realização de suas tarefas, mobilize as suas capacidades dentro das suas 

possibilidades, mas não significa só trabalhadores, a ler esta relacionada a 

qualquer pessoa, como já mencionado acima. 

Os fatores de risco DORT que se deve a falta de diagnóstico adequado, 

tanto clínico como exames complementares; carência de tratamento adequado, 

principalmente fisioterápico; inexistência de conhecimento do médico do trabalho 

que falha na análise das circunstâncias que levaram o indivíduo a apresentar 

este quadro; Falta de apoio de níveis superiores para uma atuação adequada; 

Falta de acompanhamento adequado durante o tratamento médico e 

principalmente na sua readaptação ao trabalho; Inexistência de alta de um 

programa ergonômico e Fisioterapia – Ginástica laboral. 

Em consonância com a Lei Federal N° 6.367/76, acidente do trabalho é 

aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Em que a 

equiparação ao acidente do trabalho a doença profissional ou do trabalho, assim 

entendida a inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade.  

Paradela (2008) menciona no sentido que existe uma quantidade grande 

de demandas na Justiça do Trabalho, com reclamantes de ler/Dort. Eles buscam 

provar a relação da doença com a função que exercem ou exerciam, ou seja, o 

nexo causal. Porém, é difícil uma vez que profissionais que poderiam comprovar 

através de Laudos, o nexo causal, encontram-se pouco preparados, ou então 

são considerados, como caso dos fisioterapeutas, a falta da prática da perícia e 



 

que seriam auxiliares na investigação do nexo causa, para que os casos fossem 

resolvidos com mais agilidade.  

O profissional quando acometido de doença ocupacional, e quando 

comprovada, receberá os benefícios previdenciários e até indenização pelos 

danos causados a sua saúde tanto no aspecto físico como no psicológico.  

De acordo com Martins (2013) uma das maneiras de prevenção é o exame 

médico periódico, o qual se caracteriza um dos principais métodos para análise 

da aplicação da medicina do trabalho. A periodicidade destes exames torna-se 

vital, nos atos admissional e demissional e, igualmente no monitoramento da 

saúde preventiva dos empregados.  

Na linha de raciocínio Martins (2013) relata que não se pode gerar 

nenhum tipo de desconto ao salário percebido pelo empregado, bem como a 

proibição a cobrança de qualquer outro débito em ralação ao mesmo tema, de 

modo que, fica inteiramente à encargos do empregador, o custeio de todas as 

despesas geradas com exames médicos, estando ainda sujeito, à exposição dos 

comprovantes destes ao agente de inspeção do trabalho.  

É relevante salientar que ocasionalmente, poderá ser constatada alguma 

doença profissional, ou então, a suspeita desta, diante de indícios comprovados 

pelos exames, diante de tais ocorrências, ficando a pessoa jurídica, responsável 

assegurar o empregado e simultaneamente direcionar ao INSS.  

Neste ângulo Martins (2013) aponta como obrigatoriedade do 

empregador, todos os registros de avaliação clínica, igualmente todos os tipos 

de exames, tanto os convencionais e os possíveis exames específicos 

realizados, inclusive fora do âmbito empresarial, devendo ser arquivados pelo 

período de no mínimo 20 (vinte) anos após o desligamento do funcionário da 

empresa.  

Martins (2013) ainda alerta quanto às normas de medicina do trabalho, ou 

seja, todo estabelecimento empresarial fica obrigado a estar equipado com os 

materiais necessários para uma eventual ocorrência de primeiros socorros, 

devendo conter materiais adequados com as características da atividade 

profissional desenvolvida por seus empregados. Tais materiais deverão ser 

armazenados em local adequado, exclusivo e de fácil acesso, estando assim, 

condicionados à pessoas treinadas para o manuseio destes.  



 

Martins (2013) ainda comenta acerca da CLT e os programa obrigatórios, 

ou seja: 

... a CLT regula que para todas as empresas, cujo quadro funcional se 

configure acima de 50 empregados, estão compelidas a manter os 

chamados Serviços Especializados em Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT). Deverão estar enquadrados no SESMT 

funcionários com a formação específica para tal, sendo eles, o médico 

do trabalho e o enfermeiro do trabalho, bem como o engenheiro de 

segurança do trabalho, os quais estarão compelidos a desempenhar 

de 3 a 6 horas de trabalho em suas respectivas funções. Ainda, 

poderão integrar este quadro o auxiliar de enfermagem e o técnico em 

segurança do trabalho, cuja jornada é diferenciada dos demais, 

devendo cumprir 8 (oito) horas.  (MARTINS, 2013, p. 706) 

No contexto de regulamentação Martins (2013), acrescenta ainda que:  

O dimensionamento dos Serviços Especializados em Segurança e 

Medicina do Trabalho depende da gradação do risco da atividade 

principal e do número total de empregados existentes no 

estabelecimento. Se a empresa tem mais de 50% de seus empregados 

em estabelecimento ou setor com atividade em que o grau de risco seja 

superior ao da atividade principal, deverá dimensionar os Serviços 

Especializados em razão do maior grau de risco. (MARTINS, 2013, p. 

708) 

Dessa forma, torna-se imprescindíveis essas regulamentações, visando 

garantir a proteção do trabalhador, dentre eles é possível destacar: a PPRA 

Programa de Prevenções de riscos Ambientais; o PCMSO – Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

No entanto, utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

coletiva (EPC), os acidentes são evitados com essas adoções de medidas 

específicas de segurança, selecionadas de forma a estabelecer maior eficácia 

na prática. As prioridades são: eliminação do risco – Tornando definitivamente 

inexistente; neutralização do risco - O risco existe, mas está controlado; 

Sinalização do risco - Medida adotada quando não for possível eliminar ou isolar 

o risco.  

http://www.labormesp.com.br/pcmso
http://www.labormesp.com.br/pcmso


 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - Quando não é possível 

adotar medidas de segurança de ordem geral, para garantir a proteção contra 

riscos de acidentes e doenças profissionais, devem-se usar os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), que são dispositivos de uso pessoal destinados a 

proteger a integridade física e a saúde do trabalhador. Os EPIs não evitam 

acidentes, como acontece com a proteção coletiva. Apenas diminuem ou evitam 

lesões que podem decorrer de acidentes. 

Proteção coletiva e proteção individual - São medidas de proteção coletiva 

devem ser priorizadas conforme determina a legislação de Segurança e 

Medicina do Trabalho.   

 

Dos efeitos dos acidentes ao empregado e ao empregador 

 

Os efeitos são danosos tanto para o empregado como para o empregador. 

Ao acidentar-se o empregado vê, ainda que temporariamente, incapacitado 

laboramente e/ou reduzida (ou eliminada em alguns casos), à ele foi atribuído 

esse efeito imediato e, ao empregador danos financeiros e operacionais, haja 

vistas que  requerer novas contratações e, ainda que temporariamente, alguém 

que possa realizar as atividades do acidentado; sem contar com o pagamento 

do salário, daquele que se encontra sob tratamento médico quando o 

afastamento se dá por até quinze dias, e outras indenizações eventualmente 

aplicáveis. 

Para o empregado, o efeito do acidente de trabalho é a lesão ou 

perturbação funcional que, por sua vez, causa a morte, a perda, ou a redução da 

capacidade para o trabalho. 

No contexto Moraes (2012) relata que: 

...a lesão é caracterizada pelo dano físico-anatômico ou até mesmo 

psíquico. A perturbação funcional implica dano fisiológico ou psíquico, 

nem sempre aparente, relacionada à órgãos ou funções específicas. 

(MORAES, 2012, p. 24) 

Caso ocorra o acidente de trabalho deve-se verificar a responsabilidade 

civil. Inicialmente as responsabilidades deve esta direcionada ao quesito 

trabalhista com foco no acidente de trabalho, sendo oportuno reportar 



 

responsabilidade civil, que acaba por ser base deste trabalho no tocante ao tema 

específico. 

Goulart (2014) conceitua responsabilidade civil como: 

... a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano 

moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela 

mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma 

coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal. (GOURLART, 

2014, p. 19-20) 

Responsabilidade civil encontra-se vinculada à ideia de reparação ou 

ressarcimento que deve ser realizado decorrente evento danoso cometido em 

desfavor de alguém. Emanar, portanto, o homem contra o ordenamento jurídico 

deve arcar com as consequências do ato ilícito. 

Silva (2009) aponta que: 

O dever de reparação de danos, ao nascer, situa-se no campo dos 

direitos subjetivos relativos ou pessoais, tendo em vista que a vítima 

torna-se credora do autor ou autores do dano e o apontado 

responsável devedor de reparação pelo dano material causado e/ou 

pela compensação em dinheiro que o dano moral infringido à vítima ou 

seus sucessores. (SILVA, 2009, p. 7) 

Silva (2009) salienta ainda no contexto responsabilidade civil não gera 

oportunamente o dever de indenizar (pecúnia) podendo e devendo também ser 

estabelecidas outras formas de reparação do dano. 

...reparação direta é o caso de dano causado à coisa retornando esta 

ao estado anterior. Se não for possível o retorno da coisa ao estado 

anterior, a reparação se faz em valor, quando é de chamada indireta. 

O objeto da reparação direta ou indireta os romanos chamam de “id 

quod interest”, ou seja, aquilo que interessa à vítima. (Silva, 2009, p. 2) 

Por conseguinte, caso o empregador não cumpra as normas, nem ofereça um 

ambiente equilibrado, corre-se o risco de assumir os riscos de responsabilização 

civil em decorrência de um acidente de trabalho ou de trabalhador contrair uma 

doença ocupacional.  



 

CONCLUSÃO 

Considerando que os direitos são necessários para assegurar a 

convivência e a paz social. No mundo do trabalho, os acidentes e doenças, além 

de provocarem elevados custos, agridem a integridade física e mental do homem 

e conduzem à desarmonia social. 

Em que o acidente e a doença do trabalho podem gerar responsabilidade 

penal, civil, administrativa, acidentária do trabalho e trabalhista, sendo 

independentes as responsabilidades civis e criminais das outras. 

Na óptica jurídica, os acidentes e doenças decorrentes do trabalho, em 

sua maioria, ocorrem devido à culpa. Culpa é uma conduta, ação ou omissão de 

alguém que não quer que o dano aconteça, mas ele ocorre pela falta de previsão 

daquilo que é perfeitamente previsível. O ato culposo é aquele praticado por 

negligência, imprudência ou imperícia.  

Em que imprudência consiste na falta involuntária de observância das 

medidas de precauções e segurança, de consequência previsível, que se faziam 

necessárias no momento para evitar um mal ou a infração da lei - excesso de 

confiança. 

A responsabilidade do empregador encontra-se explicita na CF, 1988, art 

7° (São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social), incisos: XXXIII (redução dos riscos inerentes 

ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança) e 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). 

E, igualmente no CC, 2002 (Lei N° 10.406/2002), Art. 186 (Aquele que, 

por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato lícito) e Art. 927 - Aquele 

que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-

lo. Parágrafo único - Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

As Normas reguladoras, num total de 30 normas urbanas e cinco rurais 

do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. A Norma Regulamentadora (NR) 

objetiva explicitar as determinações contidas nos artigos 154 a 201 da CLT, para 



 

que sirvam de balizamento, de parâmetro técnico às pessoas ou empresas que 

devem atender aos ditames legais e que, também, devem observar o pactuado 

nas Convenções e nos Acordos Coletivos de Trabalho de cada categoria e nas 

Convenções Coletivas sobre Prevenção de Acidentes.  

Em que a inter-relação existente entre as normas regulamentadoras, o 

propósito é o de indicar efetivamente essa ocorrência, demonstrando, na prática 

preventiva, que muito pouco adianta atender a uma sem levar em consideração 

o que na maioria dos casos dispõe a outra. 

Percebe assim, que existem normas regulamentadoras de segurança no 

trabalho, porém há muito que se fazer, principalmente na conscientização do 

empregador e empregado que ambos ganham com um ambiente salubre e 

adequado ao pacto laboral.  
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