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RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

EMPREGADOR POR ATO DO 

EMPREGADO

INTRODUÇÃO

Como é de conhecimento geral, todos os riscos da atividade empresarial correm por conta do empregador. De

acordo com o ordenamento jurídico, a responsabilidade civil do empregador é objetiva, sendo abstraída a ideia

de culpa para que se caracterize. Sendo assim, o empregador deve ressarcir, da forma mais ampla, a vítima,

seja ela um empregado, seja um terceiro, atingido pelo empregado à seu serviço.

CONCLUSÃO

É regra no sistema jurídico de que a

responsabilidade recaia sobre os ombros do

praticante do dano; no entanto, em dadas hipóteses

legais o Código Civil prevê a responsabilização de

outrem; no entanto, no art. 934 assegura o direito

de regresso daquele que ressarciu o dano causado

por outrem, de molde que pode reaver o que houver

pago daquele por quem pagou, salvo se o causador

do dano for descendente seu.

No campo das relações de trabalho, contudo, o

dispositivo deve ser interpretado em consonância

com o art. 462 da CLT, que dispõe ser ao

empregador vedado efetuar qualquer desconto nos

salários do empregado, salvo quando este resultar

de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de

contrato coletivo. No § 1º, há a estipulação de que

em caso de dano causado pelo empregado, o

desconto será lícito, desde que esta possibilidade

tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do

empregado.

Assim, para que o empregador possa descontar

valores referentes a danos causados

culposamente pelo empregado, será necessária a

pactuação, prévia ou quando da ocorrência do

evento danoso; dispensável, apenas no dolo.
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Conclui-se que em função dos danos materiais e

morais causados pelo empregado, na sua atividade

laboral, deve o empregador responder objetivamente,

se provados todos os três elementos indispensáveis

para a caracterização da responsabilidade civil:

conduta, nexo causal e dano.

Nesse caso, baseando-se no já mencionado art. 462

da CLT, é plenamente cabível a responsabilização

regressiva do empregado, que pode ser arguida no

mesmo processo, sendo neste caso, imprescindível a

comprovação de culpa do empregado no evento

danoso.

Mais importante, porém, é o fato de que essa regra

compatibiliza o caráter protetivo que deve disciplinar

toda norma trabalhista, com a rígida regra de direito

de que a ninguém se deve lesar.

Se a regra legal determina que o empregador

responda objetivamente pelos danos causados pelo

empregado, não há óbice para que a pretensão

indenizatória seja direcionada em face do empregado

também.

Como a responsabilidade do empregador é objetiva,

este deve ressarcir a vítima, integralmente. Lado

outro, o empregador, com base no Código Civil em

consonância com o art. 462 da CLT, pode incluir o

empregado na lide/processo.


