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RESUMO

O presente estudo analisa o regramento dado pela Lei nº 13.467/2017 ao dano
extrapatrimonial trabalhista no que tange aos acidentes de trabalho. Tem por análise o artigo
223-G da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado em virtude da Reforma
Trabalhista, assim como as possíveis interpretações que podem ser conferidas a eles. Os
limites e critérios na compensação por danos morais no campo da responsabilidade objetiva
por acidente de trabalho sofreu uma considerável modificação em seu conteúdo devido à
alteração legislativa e com isso surge a discussão se respeita um critério de indenização
justa sem ferir a justiça social. O dano moral advindo das relações de trabalho é matéria de
grande importância para o ordenamento jurídico brasileiro, visto que se gerou de uma
relação de subordinação de trabalhador em prol do empregador. Este trabalho analisa a
abordagem das doutrinas e jurisprudências quanto ao tema, bem como legislações e o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e Superior
Tribunal de Justiça.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Dano moral. Critérios na compensação.
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INTRODUÇÃO

Diante de um acidente de trabalho, a análise da proporção do dano causado

observa a responsabilidade civil dos envolvidos, sendo neste caso, o empregado e o

empregador. A adoção de limites e critérios para que a reparação ocorra leva em

consideração a extensão do dano, sendo ligada por um nexo de causalidade

independente de culpa, tendo assim uma responsabilidade objetiva, bem como o

valor do último salário do ofendido, para que haja um equilíbrio entre a extensão do

dano e a não ocorrência do enriquecimento sem causa.
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O campo de incidência da culpa da vítima também é analisado para não acarretar na

negação do princípio da justiça social, levando a reparação de forma desenfreada,

sem levar em consideração as circunstâncias aos quais foram geradas, a extensão

da culpa, bem como o valor da indenização. A discussão a respeito do tema permeia

em torno da inclusão do Artigo 223-G na Consolidação das Leis do Trabalho pela Lei

13.467/2017.

Embora a matéria sobre dano moral seja em sua maioria como competência da

Justiça Comum, quando decorrer da relação de emprego, a competência será da

Justiça do Trabalho devido à relação contratual existente entre os envolventes do

acidente de trabalho e a responsabilidade de cada envolvido. Carlos Roberto

Gonçalves (2019, p. 48) é preciso ao afirmar que na responsabilidade objetiva o

dano é indenizável independente de culpa, em que a reparação ocorre pelo nexo de

causalidade com o dano.

Neste contexto, o Tribunal Superior do Trabalho, Supremo Tribunal Federal e

Superior Tribunal de Justiça têm manifestado seu posicionamento sobre o tema, e

ao fazê-lo, estabeleceram importantes interpretações acerca dos limites e critérios

do dano moral no campo da responsabilidade objetiva por acidente de trabalho.

Este trabalho tem como objetivo analisar se a adoção de limites e critérios na

compensação por danos morais fere o princípio da reparação no campo da

responsabilidade objetiva por acidente de trabalho. Para essa análise, procura

pautar-se nos princípios constitucionais, a previsão da Consolidação das Leis do

Trabalho bem como as mudanças que a Reforma Trabalhista proporcionou, o

Código Civil e o entendimento dos Tribunais.

MÉTODO

Este artigo possui o método hipotético dedutivo, delimitando o tema em suas

diretrizes, de forma a esclarecer sua importância, com conteúdo extraído da

utilização de técnicas bibliográfica e documental, dando ênfase aos materiais

acadêmicos literais, doutrinas e referências da área. Busca avaliar as modificações

provocadas pela Reforma Trabalhista no que tange a responsabilidade objetiva no
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âmbito do acidente do trabalho, aliado ao entendimento doutrinário, bem como o

posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, Supremo Tribunal Federal e

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Acidente de trabalho no sistema jurídico brasileiro

O Direito do Trabalhou sofreu inúmeras transformações ao longo dos anos e ao se

tratar dos limites e critérios na compensação do dano moral em decorrência de

acidente de trabalho, indaga-se se essa mudança no ordenamento jurídico brasileiro

suprime ou não direitos bem como se observa a justiça social que permeia o dano

moral.

Este estudo é dependente da compreensão do próprio conceito de acidente de

trabalho e de sua história. Até o século XIX o acidente de trabalho era visto como

um acontecimento instantâneo do ambiente de trabalho, sem possibilidade de

previsão do evento danoso (MANHABUSCO; MANHABUSCO, 2017, p. 34).

Atualmente o que prospera é o entendimento de que na maioria das vezes ele pode

ser evitado por ser um acontecimento previsível, o que faz com que muitas

empresas desenvolvam suas atividades com o risco assumido (MANHABUSCO;

MANHABUSCO, 2017, p. 34). Dentre as definições do que se refere a acidente de

trabalho, o art. 2º da Lei n. 6.367/76 dispõe que:

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. (BRASIL, 1976, Art. 2º)

Limitando este conteúdo nas esferas de acidente de trabalho e a compensação por

danos morais, bem como a responsabilidade objetiva do empregador, a Lei

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social

complementa o conceito de acidente de trabalho ao afirmar que é o dano sofrido

pelo empregado devido o exercício de seu trabalho, que provoca de forma direta ou

indireta lesão corporal, doença que causa morte, perda total ou parcial de forma
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permanente ou temporária de sua capacidade para trabalho. A fim de traçar seus

contornos, o artigo 19 da Lei 8.213/91 dispõe:

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de
empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
(BRASIL, 1991, Art. 19)

Esclarecido de forma inicial o conceito de acidente de trabalho, o conflito permeia no

que se refere à inclusão do Artigo 223-G na Consolidação das Leis do Trabalho pela

Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) que contempla o limite na

compensação por danos morais, levando em consideração o último salário

contratual do ofendido, instituindo parâmetros para o valor da indenização conforme

a gravidade da ofensa.

Diante de um acidente de trabalho, a análise da proporção do dano causado

observa a responsabilidade civil dos envolvidos, sendo neste caso, o empregado e o

empregador, o que gera para o empregado o direito à indenização. O dano moral

visa compensar um dano ao patrimônio subjetivo do ser humano, no que se refere à

sua integridade física e a honra (MANHABUSCO; MANHABUSCO, 2017, p. 48).

É levada em consideração a extensão do dano, a ocorrência de dolo ou culpa por

parte do empregador, para que tenha assim uma responsabilidade objetiva, bem

como o valor do último salário do ofendido, observando a extensão do dano e a não

ocorrência do enriquecimento sem causa.

Em caso de acidente de trabalho, a reparação do dano fica sob a responsabilidade

da Previdência Social, tendo o encargo, portanto, de prestar assistência àqueles que

sofreram um acidente de trabalho, sendo requerido o benefício de auxílio-doença ou,

conforme a extensão do dano, o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse caso, o seguro coletivo pago pelo empregador transfere para o Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS) o ônus do pagamento de tal indenização,

independente de culpa, em que o empregado deve provar o dano que sofreu e que

este foi causado em seu trabalho ou por consequência deste, bem como a relação
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de emprego. A matéria tem previsão no Art. 7º, inciso XXVII, da Constituição

Federal, a saber:

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: [...]
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. (BRASIL, 1988, Art. 7º, XXVII)

Portanto, quando ocorre a reparação do dano pela Previdência Social, não se

discute se houve dolo ou culpa do empregador, se o empegado concorreu para o

evento danoso ou se a culpa foi exclusiva. Destarte, os doutrinadores José Carlos

Manhabusco e Gianncarlo Camargo Manhabusco são precisos ao afirmarem que:

O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do
trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem. [...]
Com efeito, a indenização previdenciária advém do seguro social,
tratando-se de valores gerenciados pelo governo e custeados pelos
contribuintes, com princípios peculiares decorrentes do seu caráter
eminentemente social abrangente. Já a indenização por dano decorrente do
acidente de trabalho movida contra o empregador é resultante da
responsabilidade civil. (MANHABUSCO; MANHABUSCO, 2017, p. 63)

Em outras palavras, o pagamento do empregador ao seguro coletivo do INSS faz

com que o pagamento não fique em sua dependência, ou seja, não se caracteriza

como natureza indenizatória, mas uma assistência àquele que sofreu o dano, em

que o benefício concedido pelo INSS não isenta o empregador de responsabilidade

se houve dolo ou culpa.

Competência da justiça do trabalho para julgar ações indenizatórias

Definido o conteúdo mínimo sobre acidente de trabalho cabe, agora, uma inserção

no bojo das ações indenizatórias que por sua vez, são de competência da Justiça do

Trabalho. O seguro de acidente de trabalho não extingue a responsabilidade do

empregado em caso de dolo ou culpa, cabendo a este devida indenização.

Como afirmado por Sérgio Pinto Martins (2019, p. 192), há uma discussão no que

tange a competência para analisar questões de danos morais, pois uma corrente

entende que a Justiça do Trabalho é competente para analisar os danos morais se

estes forem provenientes do contrato de trabalho. Defende também que a outra

corrente alega sua incompetência, por ser a matéria pertinente ao Direito Civil, não
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se inserindo, portanto, no contrato de trabalho, e subsequente, não sendo questão

trabalhista.

Sob a mesma égide, Homero Batista Mateus da Silva (2017, p. 93) é preciso ao

afirmar que até a década de 1980 o dano moral não era de competência da Justiça

do Trabalho, devido às exigências de caráter subjetivo e objetivo, além de que nem

todos os conflitos que envolviam o empregado e empregador eram solucionados

com a aplicação da legislação social, como por exemplo, o dano moral dependia da

legislação civil. Acerca disso, a Constituição Federal em seu artigo 114, VI prevê que

“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: VI – As ações de indenização

por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho” (BRASIL, 1998,

Art. 114, VI).

A mudança no artigo 114 da Constituição Federal deu-se por intermédio da Emenda

Constitucional nº 45/2004 (BRASIL, 2004), que passou a incluir o entendimento da

competência da Justiça do Trabalho no julgamento da ação que versa sobre dano

moral ou patrimonial decorrente de acidente de trabalho. A este respeito, o STF, logo

após a EC nº 45/2004, decidiu que seria da Justiça Comum Estadual a competência

para processar e julgar ações sobre acidente de trabalho, ainda que o demandante

postulasse danos morais decorrentes do infortúnio (LEITE, 2019, p. 252).

As ações acidentárias que já haviam sido propostas na Justiça Comum e que já

possuíam sentença antes da vigência da EC n. 45/2004, permanecerão sob sua

competência. Diferentemente das ações que não tinham sentença, em que nesse

caso, os autos deverão ser remetidos à Justiça do Trabalho (LEITE, 2019, p. 254).

Sobre o tema, o STF editou a Súmula Vinculante 22, reconhecendo a competência

da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por danos

morais e patrimoniais, a saber:

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de
indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de
trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas
que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da
promulgação da Emenda Constitucional 45/2004. (BRASIL, Supremo
Tribunal Federal, 2009, Súmula Vinculante 22)
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Portanto, a inclusão dessa competência no artigo 114 da Constituição Federal

finaliza essa discussão ao prever que os litígios entre empregado e empregador

decorrentes da relação de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho. É

importante distinguir sobre o tipo de acidente de trabalho, pois o mesmo pode ser

interpretado de forma diferente no âmbito da Justiça Comum e da Justiça do

Trabalho.

A doutrina jurídica também se ocupa do assunto. É possível valer-se da lição de

Homero Batista Mateus da Silva, que traz a seguinte consideração:

Pode facilmente ocorrer de um mesmo evento ser considerado acidente de
trabalho pela Justiça Comum, para fins de percepção de benefício
previdenciário, e não ser considerado acidente de trabalho pela Justiça do
Trabalho, para fins de reparação pecuniária a expensas do empregador.
Serão julgados diferentes, oriundos de magistrados com percepções
diferentes e, ademais, fundamentados em perícias médicas diferentes.
(SILVA, 2017, p. 95)

Em rápidos comentários, convém esclarecer que apesar do aumento da

competência da Justiça do Trabalho pela EC nº 45/2004, não passou a ser

competente das ações previdenciárias (SCHIAVI, 2018, p. 230). Será da Justiça

Comum a competência para processar e julgar as ações em que figure sozinho no

polo passivo o INSS, em casos de sua responsabilidade objetiva, em que será

beneficiado o trabalhador acidentado ou incapacitado, e para as demais ações de

acidente de trabalho provenientes da relação de trabalho será da Justiça do

Trabalho (LEITE, 2019, p. 253-254).

Com o intuito de se combater o risco da contradição das decisões das duas

competências, cogitou-se a possibilidade de manter as competências na Justiça

Comum ou ampliar a competência da Justiça do Trabalho, mas o entendimento que

prevalece é que os danos morais trabalhistas podem ser separados dos danos

previdenciários.

A Súmula 392 do Tribunal Superior do Trabalho demonstra sobre a competência da

Justiça do Trabalho, a saber:

Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do
Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por
dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as
oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que
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propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.
(BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho, 2015, Súmula nº 392)

Entende-se, portanto que a Justiça do Trabalho passou a ser competente para o

julgamento das ações que versam sobre o dano moral ou patrimonial decorrente de

acidente de trabalho após a mudança do artigo 114 da CF por intermédio da

Emenda Constitucional nº45/2004. Acerca dos danos, sejam eles trabalhistas ou

previdenciários, deverão respeitar a competência adequada e a apreciação de um

não anula a outra, devendo ser avaliadas com os seus devidos critérios, desde que

respeitada a competência.

Responsabilidade do empregador

Para uma análise bem sucedida acerca dos limites e critérios na compensação por

danos morais no campo da responsabilidade objetiva por acidente de trabalho, é

necessário distinguir os conceitos de responsabilidade objetiva e responsabilidade

subjetiva, em que a culpa será ou não considerada como elemento da obrigação de

reparar o dano. Para isso, Carlos Roberto Gonçalves traz o seguinte conceito de

responsabilidade subjetiva:

Diz-se, pois, ser “subjetiva” a responsabilidade quando se esteia na ideia de
culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do
dano indenizável. Nessa concepção, a responsabilidade do causador do
dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa. (GONÇALVES,
2019, p. 48)

No entanto, para que a análise se desenvolva sem disparidade, faz-se necessário

conceituar a responsabilidade objetiva, sendo essa a responsabilidade que não

considera a culpa como elemento da obrigação de reparar o dano, a saber:

A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a
reparação de um dano independentemente de culpa. Quando isto acontece,
diz-se que a responsabilidade é legal ou “objetiva”, porque prescinde da
culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria,
dita objetiva, ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável,
e deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade,
independentemente de culpa. (GONÇALVES, 2019, p. 48)

Na responsabilidade objetiva a culpa pode ou não existir, mas esta será irrelevante

para o dever de indenizar, independe da existência de um ilícito, bastando que haja
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relação de causalidade entre a ação e o dano. Uma breve análise histórica torna-se

importante para a compreensão de quando a tese da responsabilidade objetiva se

expandiu no campo doutrinário, a saber:

[...] No ocaso do século XIX, dois juristas franceses coincidentemente
produziram inovadoras obras no campo da responsabilidade civil: Raymond
Saleilles e Louis Josserand. O ponto em comum da argumentação consistia
no irrefutável fato de que o estado da arte em termos de inovações
tecnológicas tornava extremamente difícil a identificação da culpa do
ofensor para as inúmeras vítimas de acidentes de trabalho, desastres
ferroviários e um sem-número de lesões originárias de outras conquistas da
modernidade. Tudo isso acarretava um impasse: o certo seria condenar o
autor da atividade – mesmo sem a demonstração da culpa – ou
simplesmente abandonar a vítima à própria sorte? (FARIAS; BRAGA
NETTO; ROSENVALD, 2019, p. 606- 607)

Estas considerações se fazem necessárias ao entendimento de que ocorria o

impasse de condenar o autor da atividade, mesmo sem a demonstração da culpa ou

abandoná-lo sem qualquer indenização. Pela dificuldade de se provar a culpa do

empregador, o problema relacionado ao acidente de trabalho se agravou devido à

facilidade do empregador provar que não teve culpa, excluindo assim a sua

responsabilidade.

O dever de reparar um dano moral é reconhecido pela Constituição Federal em seu

artigo 5º, inciso V ao afirmar que “é assegurado o direito de resposta, proporcional

ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” (BRASIL,

1988, Art. 5º, V).

O conceito de dano moral encontra-se dividido na doutrina pela corrente subjetiva e

objetiva, pois não há responsabilidade se não houver dano. A primeira considera o

dano moral como sofrimento e humilhação e a segunda considera como lesão a um

interesse jurídico atinente à personalidade humana, sendo incapaz de valoração

econômica (SCHREIBER, 2019, p. 652).

No âmbito dos acidentes de trabalho, como afirmado por Sérgio Cavalieri Filho

(2019, p. 231), a responsabilidade do empregador passou a ser objetiva com base

na cláusula geral do risco criado em situações onde a atividade empresarial submete

seus empregados a situação de risco anormal, além de que se o empresário

responde de forma objetiva pelo risco da atividade em relação à sociedade e
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terceiros, não haveria motivos para que essa proteção não se estendesse aos

empregados. Enoque Ribeiro dos Santos, por sua vez, acrescenta:

[...] O foco da responsabilidade objetiva atualmente repousa muito mais na
pessoa da vítima (do ofendido) e na situação econômica e financeira do
ofensor, visando a uma reparação ou indenização em que houve o
afastamento do elemento culpa, porém, ensejando a análise percuciente
pelo magistrado do nexo causal para a cientificidade jurídica na formação de
seu convencimento em relação à determinação do quantum indenizatório
devido.  (SANTOS, 2015, p. 51)

A jurisprudência assim também compreende esta situação:

“APELAÇÃO CIVIL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL- ACIDENTE DO
TRABALHO - PRELIMINAR DE PARCIALIDADEDO JUIZ - REPULSA
UNÂNIME - Empregado não especializado incumbido de operar máquina de
alta periculosidade, sem o uso de equipamento de segurança. Dano
material e moral. Culpa do empregador. Caracterizada a culpa do patrão,
deve o mesmo indenizar a vítima que, comprovadamente, restou
incapacitada para o trabalho. Recurso conhecido e improvido. Decisão
indivergente. (CEARÁ, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n.
2000.0012.1741-1. Relator: Desembargador José Maria de Melo. Acórdão
de 18 de novembro de 2002)

O Artigo 927 do Código Civil reafirma a responsabilidade do empregador, que

deverá reparar o dano, independente de culpa, quando a atividade desenvolvida

pelo autor do dano implicar riscos para o direito de outrem (BRASIL, 2002, Art. 927).

Sendo assim, os danos decorrentes da atividade de risco deverão ser indenizados,

sendo indispensável à relação de causalidade entre o risco da atividade e o acidente

de trabalho.

Convém esclarecer que o risco, neste caso, é inerente à atividade do empregado, ou

seja, a responsabilidade do empregador tem fundamento no risco da atividade ou

risco criado, podendo ser afastada em casos de força maior, caso fortuito, fato

exclusivo de terceiro ou fato do próprio empregado.

Feitas essas considerações, é possível valer-se da lição de Pablo Stolze Gagliano e

Rodolfo Pamplona Filho (2019, p. 914) ao afirmarem que apesar da culpa não ser

um elemento obrigatório de ônus da prova na responsabilidade objetiva, ela pode

ser discutida por provocação do réu neste sentido, quando produzir, por exemplo, a

culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente.
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Teoria do risco

Prosseguindo-se sobre a responsabilidade objetiva do empregador, merece ser

citada a seguinte definição sobre a teoria do risco feita por Sérgio Cavalieri Filho, a

saber:
A doutrina do risco pode ser, então, assim resumida: todo prejuízo deve ser
atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou, independentemente
de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o problema na relação de
causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a culpa do
responsável, que é aquele que materialmente causou o dano. (CAVALIERI
FILHO, 2019, p. 225)

A teoria do risco tem como embasamento que o prejuízo é atribuído ao autor e a

reparação por quem o causou, independente de ter agido ou não com culpa. Dentre

as modalidades do risco merecem destaque as teorias do risco-proveito, do risco

profissional, do risco excepcional, do risco criado e a do risco integral.

Em rápidos comentários, convém apontar algumas características de cada

modalidade do risco. A teoria do risco-proveito tem como fundamento imputar a

responsabilidade objetiva ao explorador da atividade, sendo reparável o dano

causado a outrem em consequência de uma atividade realizada em benefício do

responsável (GONÇALVES, 2019, p. 49).

A teoria do risco profissional independe de culpa do empregador e o dever de

indenizar é proveniente da profissão do lesado e a teoria do risco excepcional, por

sua vez, ocorre quando ultrapassa a atividade da vítima, em que o dano é

consequência de um risco excepcional (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 226).

Segundo a teoria do risco criado, a responsabilidade objetiva tem como

alicerce a exposição aos riscos da atividade (COELHO, 2010, p. 359), estando

sujeito à reparação do dano aquele que causar em razão da sua atividade ou

profissão.

A teoria do risco integral, como afirma Sérgio Cavalieri Filho (2019, p. 227), nem

mesmo as causas de exclusão do nexo causal, nesse caso a culpa exclusiva das

vítimas, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, afastam o direito do obreiro,
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desde que o evento tenha se dado no trabalho ou em razão deste, estando sob a

responsabilidade do agente os riscos diretos e indiretos que possuem relação com a

atividade considerada de risco.

Sérgio Cavalieri Filho (2019, p. 228) defende que uma das críticas a tal modalidade

tem como argumento que pensar dessa forma é negar o princípio da justiça social,

dando demasiada atenção à vítima, impondo o dever de reparação do dano,

equiparando o comportamento jurídico e injurídico do agente. Conclui afirmando que

não basta a existência do risco para que gere a obrigação de indenizar, pois a

responsabilidade objetiva surge quando a atividade perigosa causa dano a outrem,

evidenciando ter sido exercida com violação do dever de segurança, que se

contrapõe ao risco.

A ordem jurídica garante a proteção humana, logo, o dever de segurança às

pessoas expostas ao risco criado pela atividade deve existir, de modo que não

cause dano a ninguém. O seguro contra acidente de trabalho coberto pelo seguro

social exigido ao INSS só afasta a responsabilidade do empregador quando não

houver culpa deste, mas se houver culpa, o empregador terá a obrigação de

indenizar.

Portanto, se caracterizar a responsabilidade do empregador, este indenizará a vítima

pelos prejuízos sofridos, sendo um dos meios de reparação o caráter pecuniário,

tendo característica punitiva. Ocorre a avaliação do prejuízo, em que o juiz

estabelece o conteúdo do dano, estima à medida do prejuízo e fixa o quantum na

sentença.

Valor da indenização e seus limites

No que tange a matéria de quantificação do dano moral, o ressarcimento do dano

material busca recompor o patrimônio da vítima que foi afetado, enquanto que o

dano moral tem como objetivo a compensação que gera consolo à vítima, mas não

mensura a dor. Anderson Schreiber comenta que:

[...] a doutrina e a jurisprudência têm procurado fixar critérios para a
quantificação do dano moral, entre os quais se destacam (a) a gravidade do
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dano, (b) a gravidade da culpa, (c) a capacidade econômica do ofensor e (d)
a capacidade econômica do ofendido. (SCHREIBER, 2019, p. 655)

Ao tratar de dano patrimonial, a quantificação e valoração do dano têm como

parâmetro a indenização e a diminuição econômica gerada pela lesão. Mas, ao

tratar de dano moral, eles são compensáveis, mas não ressarcíveis, cabendo ao

magistrado valorar a extensão sem desrespeitar a regra da razoabilidade, como

afirma Cristiano Chaves de Farias et al:
No que tange ao dano patrimonial, a apreciação de sua valoração e
quantificação oferecem menores dificuldades, pois há o seguro parâmetro
de equivalência entre a indenização e a diminuição econômica produzida
pela lesão. Todavia, no dano moral, ressente-se da ausência de um
denominador hábil a estabelecer uma relação entre o bem existencial
afetado e a compreensão pecuniária. Infelizmente, inexiste um “mercado de
bens existenciais”. (FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD, 2019, p. 438)

A indenização é meramente compensatória, pois não tem o poder de restituir ao

estado antes da lesão. A reparação do dano, portanto, é uma compensação à

vítima, como também uma sanção ao ofensor, neste caso o empregador.

Ocorre a individualização do dano moral, tendo a comparação da condição humana

da vítima anterior à lesão e a menor ou maior gravidade do reflexo dela sobre a

pessoa. A sentença contém a relação existente entre as particularidades da vítima e

o valor da condenação, observando a razoabilidade (FARIAS; BRAGA NETTO;

ROSENVALD, 2019, p. 441).

A fixação do quantum indenizatório possui caráter pedagógico no sentido de evitar

que empregador cause novos danos aos empregados, bem como possui caráter

punitivo, sendo maior a fixação no caso de reincidência (CASTRO, 2017, p. 126).

No âmbito trabalhista, devido à sua natureza jurídica subjetiva, a quantificação do

dano moral ficava ao encargo do magistrado com o chamado “sistema aberto”, mas

com o advento da Lei nº 13.467/2017 foram fixados parâmetros para que o

magistrado utilize nos casos concretos (SANTOS, 2017, p. 243).

A Lei 13.467/2017 trouxe a inclusão do Artigo 223-G na Consolidação das Leis do

Trabalho, que contempla o limite na compensação por danos morais, em que o juiz

ao fixar considera a gravidade da ofensa, bem como o último salário contratual do
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ofendido, tendo como fundamento combater, principalmente o enriquecimento sem

causa, como dispõe o artigo:

Art. 223-G Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:
§ 1o  Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga,
a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a
acumulação:
I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do
ofendido;
II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do
ofendido;
III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do
ofendido;
IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário
contratual do ofendido. (BRASIL, 2017, Art. 223- G)

Em rápidos comentários, convém esclarecer que salário é definido por Mauricio

Godinho Delgado (2018, p. 837) como “Conjunto de parcelas contraprestativas

pagas pelo empregador ao empregado em função do contrato de trabalho”. Dessa

forma, esse salário recebido pelo empregado é levado em consideração no cálculo

do valor pecuniário do dano moral.

A tarifação que é proposta estabelece uma necessidade do magistrado considerar

as particularidades do caso em análise em confronto com os parâmetros elencados,

tendo por consequência a apuração de valores diferentes para reparação de danos

idênticos. O princípio da reparação integral é violado devido à necessidade de

obedecer ao limite estipulado pela lei, podendo gerar um valor inferior ao devido,

discriminando o ofendido por um parâmetro que não possui relação com o fato que

ocasionou o dano extrapatrimonial (MANNRICH, 2018, p. 143).

Para Carolina Tupinambá (2018, p.182) o alto nível de discricionariedade do

magistrado no âmbito da fixação bem como a ausência de critérios objetivos gera

uma insegurança jurídica. Dessa forma, a presença de critérios objetivos que

definam o valor da indenização facilitaria a atuação do magistrado sem interferir na

sua autonomia decisória.

É importante comentar ainda que um dos requisitos da petição inicial é indicar o

valor do pedido, com pena de extinção sem resolução de mérito se houver

descumprimento de um dos requisitos. Sendo o juiz limitado ao que foi pedido e
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atentando-se aos parâmetros do Artigo 223-G, não pode conceder decisão ultra

petita.

A crítica à reforma trabalhista reforça que tais parâmetros para a reparação do dano

também ferem a Constituição Federal, negando a igualdade existente entre aqueles

que sofrem um mesmo dano. Quando se trata de dano material, a ideia de

indenizações diferentes é aceita devido o prejuízo monetário de cada pessoa

envolvida. Mas no âmbito extrapatrimonial, a dignidade das pessoas lesadas é a

mesma, não podendo ser aferida conforme o padrão de rendimento.

Portanto, uma interpretação literal da tarifa do Artigo 223-G traz como resultado que

a ordem jurídica diferencie o dano moral em função da renda da pessoa. Para que

isso não ocorra, a tabela deve ser utilizada pelo magistrado como um parâmetro

para a fixação indenizatória, mas sem prevalecer sobre a noção jurídica do princípio

da proporcionalidade e razoabilidade, pois a própria Constituição Federal no Artigo

5º, V enfatiza tal fundamento (DELGADO; DELGADO, 2018, p. 148). A respeito da

quantificação do dano moral, Fábio Ulhoa destaca:

A dor do pobre não pode valer menos que a do rico, nem vice-versa. Não
deve impressionar o julgador se a indenização por danos morais, assim, vai
enriquecer muito ou pouco o sujeito ativo. Enriquecimento, como visto,
sempre haverá. Proporcionalizá-lo em vista da condição econômica do
lesado importa discriminação não tolerada pelo princípio constitucional da
igualdade (COELHO, 2010, p. 444).

Busca-se uma reparação justa, mas não é permitido ser de forma desenfreada, sem

levar em consideração as circunstâncias aos quais foram geradas, bem como o

valor da indenização, que deve ser minuciosamente calculado para que não ocorra o

enriquecimento sem causa, como previsto no artigo 884, do Código Civil que prevê

que “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a

restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”

(BRASIL, 2002, Art. 884).

Não há como mensurar a dor da vítima que sofre dano moral, bem como não é

possível a ausência de critérios que o juiz possa se utilizar como parâmetro para a

fixação indenizatória, desde que isso permita a atuação deste magistrado sem

interferir na sua autonomia decisória. Neste sentido, com critérios de
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proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento sem causa da parte

ofendida e uma reparação do dano moral que seja mais justa possível.

Posicionamentos dos tribunais

Para que a análise jurisprudencial possa se desenvolver sem anomalias, faz-se

necessário relembrar que os tribunais adequam seus entendimentos quanto ao

direito e os manifestam por intermédio das decisões. No caminhar desta temática

surge o questionamento se as mudanças que a Reforma Trabalhista trouxe para o

ordenamento jurídico desrespeitam ou não o princípio da justiça social.

Na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, é possível encontrar decisões

que indicam uma noção sobre o sistema aberto que era aplicado no Brasil para fixar

o quantum indenizatório de forma subjetiva antes da Reforma Trabalhista.

Em sede de Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão

do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em indenizar trabalhador atingido

por explosão em pedreira no que tange ao quantum indenizatório ao considerar que

o valor estabelecido não era desproporcional diante da capacidade econômica das

empresas e o dano sofrido pelo trabalhador, nos seguintes moldes:

Ressalta-se que o valor da indenização a ser arbitrado não é mensurável
monetariamente, em virtude de não ter dimensão econômica ou patrimonial,
tendo sido adotado no Brasil o sistema aberto, em que se atribui ao juiz a
competência para fixar o quantum, de forma subjetiva, levando-se em
consideração o risco criado, a gravidade e a repercussão da ofensa, assim
como a extensão do dano suportado pelo empregado. [...] Não se revela
desproporcional a quantia arbitrada pelo Tribunal Regional, pelo que não há
falar em violação dos artigos 5º, caput e incisos V e X, da Constituição
Federal e 944 do Código Civil. (BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho.
Recurso de Revista n.134200-61.2008.5.17.0002. Relator: Ministro José
Roberto Freire Pimenta. Acórdão de 16 de novembro de 2016 publicado em
18 de novembro de 2016)

Também em julgamento de Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho

reduziu o valor das indenizações por danos morais e estéticos devidos a um

eletricista vítima de acidente de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª

Região havia fixado o quantum indenizatório considerando o salário do trabalhador,

a fixação da redução da capacidade de trabalho em 70% e a expectativa de vida

atual do brasileiro, nos seguintes termos:
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Para fins de cálculo, adota-se a fórmula matemática I = (EV - i) X RA, onde I
é o valor da indenização, EV é a expectativa de vida, i é a idade do
empregado na data do evento e RA é a remuneração anual. Aplicando-se a
fórmula ao caso, tem-se que a expectativa de vida é de 75,2 anos, a idade
do empregado na data do sinistro é 29,8 (vinte e nova inteiros e oito
décimos) anos e a remuneração anual proporcional à redução da
capacidade é R$16.241,40 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e um reais e
quarenta centavos), daí resultando o valor que se arbitra como indenização
reparatória por dano material em R$737.359,56 (setecentos e trinta e sete
mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
(BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento em Recurso
de Revista n. 10351-64.2015.5.08.0129. Relator: Ministro Márcio Eurico
Vitral Amaro. Acórdão de 28 de fevereiro de 2018 publicado em 5 de março
de 2018)

O Tribunal Regional havia deferido indenizações que somavam aproximadamente

R$1,4 milhão em razão de o acidente ter gerado incapacidade total e permanente do

empregador. A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu o quantum

indenizatório pelos seguintes fundamentos:

Nos termos dos artigos 5º, V, da Constituição da República e 944 do Código
Civil, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano. Por sua vez,
o parágrafo único desse último dispositivo estabelece que, se houver
excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o julgador
poderá reduzir, equitativamente, a indenização. Assim, a recomposição
pretendida deve ser fixada com fins pedagógicos e compensatórios no
intuito de evitar a repetição do ato lesivo e assegurar ao ofendido a justa
reparação pelos danos sofridos, sem, no entanto, proporcionar
enriquecimento sem causa. (BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Agravo
de Instrumento em Recurso de Revista n. 10351-64.2015.5.08.0129.
Relator: Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. Acórdão de 28 de fevereiro de
2018 publicado em 5 de março de 2018)

Diante de tais decisões, compreende-se que o Tribunal Regional utiliza a expectativa

de vida do trabalhador como parâmetro para o quantum indenizatório, enquanto o

Tribunal Superior do Trabalho observa os fins pedagógicos e compensatórios para

evitar a repetição da lesão, bem como assegurar a justa reparação ao trabalhador.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça nas ações por dano moral que este é

competente, excluindo-se, portanto os danos decorrentes de contrato de trabalho

adota um método bifásico, em que estipula um valor básico que depois é ajustado

ao caso concreto, que proporciona um equilíbrio entre o bem jurídico que foi

prejudicado e o caso em análise (MANNRICH, 2018, p. 142).
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Além disso, adota a Tabela da Sobrevida da Previdência Social, conforme os

cálculos elaborados pelo IBGE, nos casos em que ocorre a morte da vítima,

conforme a seguinte jurisprudência:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL.
PENSIONAMENTO. SOBREVIDA PROVÁVEL. TABELA PREVIDENCIÁRIA
E DO IBGE. I – A longevidade provável de vítima fatal, para efeito de
fixação do tempo de pensionamento, deve ser apurada em consonância
com a tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social, de acordo com
cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes. [...] (BRASIL, Superior
Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 268.265. Ação de Indenização.
Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior. Acórdão de 4 de abril de 2002 com
publicação no diário oficial em 17 de junho de 2002 p. 268)

Os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho proporcionam a compreensão sobre o

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, a saber:

O valor do pensionamento deverá ser fixado com base em 2/3 (dois terços)
dos ganhos da vítima, devidamente comprovados. A prática tem consagrado
a dedução de 1/3 (um terço) correspondente, em tese, ao que a vítima
gastaria com o seu próprio sustento se viva estivesse. Se a vítima não tinha
ganho fixo, ou não foi possível comprová-lo, a pensão deverá ser fixada
com base em 2/3 (dois terços) do salário--mínimo, consoante consagrado
entendimento jurisprudencial. E assim é porque o salário-mínimo, como o
próprio nome o diz, é o mínimo necessário à sobrevivência de uma pessoa,
o mínimo que a vítima ganharia se viva fosse. A pensão será corrigida
sempre que houver reajuste do mínimo e no mesmo percentual, de acordo
com a Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal. (CAVALIERI FILHO, 2019,
p. 186)

Não há dúvidas de que este critério de fixação do valor de pensionamento tendo

como base o valor do salário mínimo fere a ideia de justiça social nos casos de

morte da vítima. Mas é oportuno registrar tal posicionamento somente para fins

comparativos, pois no que se refere a dano moral por acidente de trabalho, a Justiça

Comum é competente para processar e julgar as ações em que figure sozinho no

polo passivo o INSS, em casos de sua responsabilidade objetiva, mas para as

demais ações de acidente de trabalho provenientes da relação de trabalho será da

Justiça do Trabalho.

Prosseguindo-se com a análise jurisprudencial sobre a responsabilidade objetiva em

acidente de trabalho no que tange a atividades de risco, merece ser citada a

seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal, em que por maioria dos votos, os

ministros consideraram a matéria como constitucional, a saber:
Recurso Extraordinário. Trabalhista. Natureza jurídica da responsabilidade
do empregador de reparar danos a empregado, decorrentes de acidente do
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trabalho. Artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal. Repercussão geral
reconhecida. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a
questão, vencidos os Ministros Rosa Weber e Edson Fachin. Não se
manifestou a Ministra Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada,
vencidos os Ministros Rosa Weber e Edson Fachin. Não se manifestou a
Ministra Cármen Lúcia. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso
Extraordinário n. 828.040. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Acórdão
de 17 de dezembro de 2016 com data de publicação 9 de novembro de
2017)

Com este entendimento, a Suprema Corte considera constitucional a

responsabilização do empregador por danos decorrentes do acidente de trabalho,

em que fixou a seguinte tese de repercussão geral:
Decisão: O Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
"O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º,
XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização
objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco
especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do
que aos demais membros da coletividade", nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes (Relator), vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente,
por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.03.2020. (BRASIL, Supremo Tribunal
Federal. Recurso Extraordinário n.828.040. Relator: Ministro Alexandre de
Moraes. Certidão de Julgamento da Sessão Extraordinária de 12 de março
de 2020).

É possível afirmar que a doutrina e a jurisprudência no âmbito da responsabilidade

objetiva protegem a vítima, a dignidade humana, a valorização do trabalho, tendo a

indenização uma finalidade pedagógica e punitiva. Mas isso não isenta dos impactos

negativos que a Reforma Trabalhista trouxe ao ordenamento jurídico na fixação dos

critérios e limites do quantum indenizatório, no que se refere à negação do princípio

da justiça em muitos julgamentos, fixando um valor inferior ao esperado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os critérios e limites para a fixação do dano moral no âmbito dos acidentes de

trabalho incluídos ao ordenamento jurídico pela Reforma Trabalhista geram uma

violação ao princípio da justiça social, mas se partir da premissa de que o

magistrado utiliza como parâmetro sem prevalecer sobre a noção jurídica do
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princípio da proporcionalidade e razoabilidade é possível que o quantum

indenizatório bem como a responsabilidade sejam constitucionais, sem a violação da

dignidade humana.

Tal argumento é notório no âmbito da responsabilidade objetiva, pois a doutrina e a

jurisprudência protegem a vítima, a valorização do trabalho, a justiça social, bem

como a dignidade humana, sendo a indenização um ato pedagógico e punitivo. Mas

tais argumentos não isentam os impactos negativos que a Reforma Trabalhista

trouxe ao ordenamento jurídico no que tange à negação do princípio da justiça

social.

Necessário se faz a reparação justa, desde que não seja de forma desenfreada e

sem levar em consideração as circunstâncias nas quais foram geradas. Não é

possível a ausência de critérios que o juiz possa se utilizar como parâmetro para

fixação indenizatória, desde que isso permita a autonomia decisória do magistrado.

Isto serve de alerta para a importância da hermenêutica jurídica, que possui

diretrizes que fazem com que o processo interpretativo se torne objetivo, o que

permite a compreensão do sentido e da extensão da norma jurídica. Sob a premissa

do Direito do Trabalho ser essencialmente finalístico, o intérprete da norma jurídica

preserva um propósito ou valor ainda não previsto pelo legislador.

Mas esse processo interpretativo merece cuidados para que não ocorra uma

desvalorização da função legislativa, pois as decisões judiciais são o resultado de

uma interpretação baseada nas garantias fundamentais de uma sociedade, e isso

não pode ser alterado.
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