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ACIDENTE DE TRABALHO: A 

RESPONSABILIDADE É DO EMPREGADOR? 

INTRODUÇÃO 

"Pago porque a lei me obriga, mas não concordo. A desatenção dele foi o que provocou o acidente. Porque sou eu o 

responsável?”. Esta reação por parte dos empresários é bem comum por não se sentirem responsáveis pela causa do 

acidente e, tampouco, serem condenados ao pagamento de indenização por dano moral ou material ao empregado 

acidentado. 

Assim como o empregador acredita muitas vezes não ser o culpado pelo empregado sofrer um acidente, não seria razoável 

acreditar que o empregado tivesse a intenção de provocar o acidente, sob pena de ficar inválido ou incapacitado, sem poder 

prover o sustento à sua família ou pelo risco de estar "descartando" sua vida pessoal ou profissional. 

 

Acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício de 

atividade a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou 

perturbação funcional, que pode causar a morte, a perda ou a 

redução permanente ou temporária da capacidade para o 

trabalho, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91. 

Consideram-se, também, como acidente do trabalho: 

· A doença profissional ou do trabalho, produzida ou 

desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinada atividade; 

· Acidente típico, que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa; 

· Acidente de trajeto, que ocorre no percurso do local de 

residência para o de trabalho ou desse para aquele, 

considerando a distância e o tempo de deslocamento 

compatíveis com o percurso do referido trajeto. 

Ao contratar o trabalhador o empregador em sendo uma 

empresa individual ou coletiva, assume os riscos da atividade 

econômica, pois admite, e dirige a prestação pessoal de 

serviços. Conforme o art. 2º CLT. 

O empregador que não fiscalizar o uso correto de 

equipamentos de proteção individual poderá ser obrigado a 

indenizar o empregado em caso de acidente de trabalho.  

Por outro lado, a culpa for exclusiva do trabalhador, as 

decisões da Justiça do Trabalho são no sentido de desobrigar a 

empresa dessa indenização, argumenta o deputado. 

O prejuízo material decorrente do acidente de trabalho se 

caracteriza pela diminuição das possibilidades em obter os 

mesmos rendimentos por meio da força de trabalho de que 

dispunha o empregado antes do fato ocorrido. Essa redução diz 

respeito à profissão ou ofício então desenvolvidos, em que se 

comprova a diminuição da capacidade de trabalho por parte do 

empregado, consoante entendimento extraído do art. 950 do 

Código Civil Brasileiro, in verbis: "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.” 

O trabalhador que é vítima de acidente de trabalho tem vários 

direitos perante o empregador. Dentre eles podemos citar os 

principais direitos:  

A restituição de gastos com medicamentos, próteses e 

tratamentos médicos; 
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O recolhimento do fundo de garantia (FGTS) durante o 

afastamento pelo INSS; 

Estabilidade por 12 meses após o retorno ao trabalho; 

Indenização por danos morais e indenização por danos 

estéticos. 

Além dos direitos citados a Constituição Federal de 

1988 dispõe em seu artigo 7º, inciso XXVIII, que é direito dos 

trabalhadores o seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do 

empregador, sem excluir a indenização a que este está 

obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 

 
 

 

CONCLUSAO 

 Como em diversos outros aspectos trabalhistas, a questão fica 

para ser solucionada pelo entendimento jurisprudencial, onde 

os magistrados, diante de cada caso concreto, tomam as 

decisões mediante as provas apresentadas no processo. 

Ora pode-se comprovar que houve culpa do empregado no 

acidente de trabalho pela falta de cuidado ao manusear o 

equipamento ou executar a tarefa, mesmo com todas as 

orientações e treinamentos necessários, ora pode-se comprovar 

que houve culpa do empregador que, por não observar as 

normas de segurança ou por obrigar o empregado a laborar 

frequentemente em horas extras causando-lhe desgaste físico e 

mental, proporcionou o acidente. 

Assim, o acidente do trabalho, por si só, é insuficiente para 

gerar a obrigação indenizatória por parte do empregador, pois, 

somente se verificará a obrigação de ressarcir os danos quando 

na investigação da causa, ficar comprovado que este dano é 

consequência direta e imediata (nexo de causalidade) de uma 

atuação dolosa ou culposa do empregado. 
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