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RESUMO

O presente trabalho tem por escopo analisar e explorar a responsabilidade civil do
Empregador frente à doença ocupacional/acidente de trabalho e seu dever de promover um
meio ambiente de trabalho digno e seguro aos seus empregados que atuam em Home
Office, este instituto de trabalho não isenta o empregador da responsabilidade indenizatória
em casos de acidente de trabalho ou mesmo quando configurada doença ocupacional,
contudo, é necessário investigar os parâmetros para responsabilização civil do empregador,
portanto é relevante entender a evolução histórica das relações de trabalho, em especial o
trabalho prestado fora das dependências da empresa – Home Office, bem como os
desdobramentos desta modalidade de emprego, tal qual a responsabilidade do empregador
e a responsabilidade do empregado. Desta forma, será explorada por meio da pesquisa
bibliográfica teorias e conceitos fundamentais do direito do trabalho, como o princípio do
direito fundamental ao meio ambiente de trabalho e à saúde do empregado. O resultado
deste trabalho visa contribuir para o melhor entendimento dos institutos trabalhados, e
promove a discussão da segurança jurídica advinda destas relações.

Palavras-chave: Teletrabalho; Reforma Trabalhista; Direitos Fundamentais; Meio Ambiente
de Trabalho; Saúde física e Psíquica; Vedação ao Retrocesso Social; Responsabilidade do
empregador; Doença Ocupacional.

1 INTRODUÇÃO

A Consolidação das Leis do Trabalho, desde sua criação em 1º de maio de 1943,

tem objetivo consoante ao inciso XXII do artigo 7º da Constituição Federal brasileira,
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"a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e

segurança".

No mesmo sentido, o Inc. XXVIII do artigo 7º da Constituição Federal, também faz

tutela ao "seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa".

Contudo, o instituto do teletrabalho/home office só veio a ser tutelado de forma

objetiva em 2011, com o advento da Lei 12.551/11 que alterou a redação do art. 6º

da CLT aprovada pelo Decreto-Lei 5.452/1943. "Não se distingue entre o trabalho

realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do

empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os

pressupostos da relação de emprego".

Todavia, só com a promulgação da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) em seu

capítulo II, a partir do art. 75-A da CLT, este instituto passou a ser regulamentado de

forma mais abrangente, ainda assim, há questões que merecem aprofundamento

pela ausência de regulamentação do legislador, lapsos lacunosos que a doutrina e

jurisprudência poderão contribuir para o melhor entendimento.

O trabalho é um instituto histórico imprescindível à manutenção da existência do ser

humano, interessante que este instituto passou por diversas mudanças ao logo dos

anos, adaptando-se aos sistemas de acordo com a evolução humana, cultura e

estrutura organizacional em que estava inserido.

Neste processo de desenvolvimento, com a inserção das novas tecnologias no

mercado de trabalho, teve-se por consequência a reestruturação dos meios de

trabalho, reestruturando e inovando algumas modalidades de trabalho, tornando-se

necessário o estudo das novas modalidades de trabalho a fim de se entender estes

institutos.

O Teletrabalho, trabalho exercido fora das dependências da empresa, reestruturou

algumas perspectivas sobre a relação empregador/empregado, mitigando alguns

requisitos de configuração das relações de emprego como o instituto da

subordinação, não que ela não mais exista, pelo contrário, continua sendo requisito
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imprescindível para a configuração do vínculo empregatício, contudo, nesta

modalidade, o empregado é dotado de maior autonomia funcional.

O Home Office, modalidade em que o empregado presta serviços ao empregador de

sua própria residência mediante conexão eletrônica, tem sido vista com bons olhos

para o mercado de trabalho, isto pelas inúmeras vantagens de seu desenvolvimento

como a celeridade no serviço, a comodidade do empregado, o stress que costuma

ser evitado com o não enfrentamento do caótico trânsito urbano, dentre outros

benefícios.

Contudo, para a adoção deste instituto é necessário que sejam promovidos meios

de adaptação do trabalhador a este novo cenário, garantindo uma estrutura mínima

ao trabalhador e disponibilizando equipamentos que permitam o trabalhador

desenvolver suas atividades.

O fato de o trabalhador estar exercendo suas atividades em sua casa, não isenta o

empregador de sua responsabilidade em promover um meio ambiente de trabalho

digno e seguro, e é este um dos pontos centrais que analisaremos com o presente

trabalho, por ser esta relação ah pouco regulamentada em nossa CLT (com o

advento da Lei 13.467/17), encontraremos algumas lacunas legais.

Com o atual cenário que passamos de calamidade pública e a pandemia provocada

pelo novo Corona Vírus (Covid-19), o home office se tornou a válvula de saída para

que muitas empresas continuassem com suas atividades econômicas, respeitando a

necessidade de isolamento social, fazendo desta discussão extremamente oportuna

para este momento.

Desta forma, analisaremos a responsabilidade patronal quanto à promoção de todos

os meios necessários para a regular realização da atividade em home office, bem

como se há responsabilidade para os empregadores decorrente de acidentes de

trabalho/doenças ocupacionais na modalidade de trabalho home office.

2 MÉTODO

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

provocadas pela Reforma Trabalhista no que tange a responsabilidade do

empregador no âmbito teletrabalho em home Office, aliado ao entendimento

doutrinário e jurisprudencial.

3 TELETRABALHO – HOME OFFICE NO ORDENAMENTO JURÍDICO

BRASILEIRO

O Teletrabalho tem por característica o exercício das atividades laborais em

ambiente estranho à localização da empresa/contratante, ou seja, o

trabalhador/contratado passa a exercer suas atividades fora do estabelecimento de

seu empregador.

Para Alves, ainda em 2007, o teletrabalho estaria inserido dentro do gênero de

“trabalho à distância” e este, compreende outras diversas novas formas de trabalho

(p. 288).

Neste sentido, Chaparro diz que “teletrabajo es trabajo a distancia, utilizando las

telecomunicaciones” (CHAPARRO, 1997, p. 38) traduzido “teletrabalho é o trabalho

à distância, utilizando as telecomunicações” (tradução livre).

No mesmo sentido, Sellas i Benvingut mostrou discurso semelhante ao seu

contemporâneo ao dizer que o teletrabalho é realizado em “[...] un lugar distinto al

lugar o centro de trabajo donde la empresa desarrolla la actividad económica

principal, en el que se sitúa una fase diferenciada de dicha actividad” (2001)

traduzido “um lugar distinto do local de trabalho onde a empresa desenvolve sua

principal atividade econômica, onde está localizada uma fase distinta desta

atividade”  (tradução livre).

Com o advento da reforma trabalhista, foi criado o art. 75-B que conceitua o

teletrabalho como:

Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora
das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de
informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam
como trabalho externo (BRASIL,1943, art. 75-B).
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A Organização Internacional do Trabalho - OIT define o teletrabalho como aquele

realizado em lugar sendo, distante dos escritórios e/ou oficinas centrais, sem contato

pessoal entre trabalhador e sua empregadora, mas com contato por meio das

telecomunicações advindas das novas tecnologias (MARTINS, 2003).

O teletrabalho tem sua forma de execução realizado prevalentemente à distancia

com uso contínuo de tecnologias de informação e comunicação podendo ser

realizado em diferentes modalidades e em diferentes locais, já o Home Office é

aquele desenvolvido na residência do trabalhador (MELO, 2001).

Preocupado em garantir que não haja a possibilidade de confusão entre os institutos

(teletrabalho e Home Office), Carlos Henrique Bezerra Leite, tratou de diferenciar

ambos os institutos limitando o Home Office ao trabalhado desempenhando no

próprio domicílio do trabalhador e o teletrabalho como aquele exercido

preponderantemente fora das dependências do empregador e também aquele

desenvolvido no espaço virtual (LEITE, 2020, p. 401).3

A principal diferença do teletrabalho para o Home Office é o fato de o segundo

ocorrer necessariamente na residência do trabalhador, enquanto o primeiro em

qualquer local que não nas dependências da empresa, inclusive na esfera virtual

(ALVES, 2007, p. 388).

Desta forma conclui-se que o Home Office é uma das modalidades de teletrabalho, e

sua execução acontece no domicílio do trabalhador, ainda que o funcionário

compareça esporadicamente nas dependências de seu empregador não afasta a

modalidade do serviço prestado.

Depois de abordado as características de teletrabalho e diferenciá-lo de trabalho

home office fica mais específico o campo de atuação do presente trabalho, podendo

então, abordar temas como o acidente de trabalho e a doença ocupacional, como

veremos.

3 “O teletrabalho é uma espécie de trabalho a distância, e não de trabalho em domicílio. A razão é
simples: o teletrabalho não se limita ao domicílio, podendo ser prestado em qualquer lugar. Na
verdade, o teletrabalho ocorre em ambiente virtual e, como tal, é situado no espaço, não se alterando,
portanto, a definição de localidade que, no Direito do Trabalho, é estabelecida segundo a eficácia da
lei trabalhista no espaço.” (Leite, 2018, pág. 199).
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4 ACIDENTE DE TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL NO HOME OFFICE

Para melhor compreensão do tema proposto é necessário conceituar o que se

compreende como acidente de trabalho, e conforme dispõe o art. 19 da Lei nº

8.213/91, assim conceituou o legislador:

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa 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).

Leite, Carlos Henrique Bezerra, traz três definições para acidente do trabalho, sendo

a primeira o acidente típico, sendo aqueles previstos no art. 19 da lei 8.213/91; o

segundo sendo as moléstias profissionais do trabalho previstos no art. 20 da mesma

lei e o terceiro sendo os eventos equiparados a acidente do trabalho previsto no art.

21 do mesmo diploma legal (LEITE, 2020, p. 1226).

Nesta toada, Maurício Godinho Delgado, engloba as doenças ocupacionais,

profissionais e acidentes do trabalho no que chama “lesões acidentárias”, e neste

sentido assim discorre sobre:

As distintas lesões acidentárias podem se traduzir em deteriorações
físico-mentais do indivíduo em decorrência do ambiente laborativo ou da
forma ou postura durante o cumprimento da prestação de serviços (doenças
ocupacionais, regra geral) ou da prática de certo ofício profissional
específico impregnado de agentes agressores ao organismo humano
(doenças profissionais, especificamente). Podem ainda tais lesões resultar
de acidente do trabalho, que se traduz em fato ou ato unitário, regra geral,
ou pelo menos concentrado no tempo, que produz significativa agressão à
higidez físico-mental do trabalhador (DELGADO, 2019, p. 740).

Logo, todos estes podem e são objetos de responsabilização do empregador, vez

que este tem o dever de fiscalizar e promover meio ambiente de trabalho adequado

a seus funcionários, ainda que em Home Office.

Para fins de elucidação a doença profissional é entendida como aquela "produzida

ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e Lei

dos Planos de Benefícios da Previdência Social", (BRASIL, 1991. Art. 20, inciso I).

Quanto à doença ocupacional, assim conceitua o inciso II do mesmo diploma legal

"assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais
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em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da

relação mencionada no inciso I" (BRASIL, 1991. Art. 20, inciso II).

Deste modo, para a verificação da ocorrência do acidente de trabalho, doença

profissional e doença ocupacional, faz-se necessário a prova do nexo de

causalidade entre a atividade exercida pelo trabalhador com o desencadeamento da

doença, mediante causa ou concausa.

5 DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO

Discorrido sobre a análise conceitual da doença ocupacional e do acidente de

trabalho, é necessário abordar um princípio constitucional que atribui ao empregador

o dever de promover um meio ambiente de trabalho seguro e digno aos seus

trabalhadores, como determina a Carta Constitucional.

O art. 7º da Constituição Federal de 1988 traz consigo um rol não taxativo de direitos

conferidos aos trabalhadores. Apesar de não falar expressamente sobre o meio

ambiente de trabalho, traz direitos inerentes a este, como:

“XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança;” (BRASIL, 1988. Art. 7º).

“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).

Vemos mais precisamente, ações afirmativas para a proteção do trabalhador a cargo

do Sistema único de Saúde, atribuído pela CF/88 em seu Art. 200, II e VIII:

“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:” “II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica,
bem como as de saúde do trabalhador;” “VIII - colaborar na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho.” (BRASIL, 1988. Art. 200, II e VIII).

Também o art. 225 da Carta Magna dispõe que é direito de todos o meio ambiente

ecologicamente equilibrado. Padilha em sua interpretação extensiva entende que o

legislador ao tutelar o termo “meio ecologicamente equilibrado” estaria abrangendo

todos os meios ambientes coletivos, inclusive, o meio ambiente de trabalho

(PADILHA, 2002, p.32).



8

Raimundo Simão de Melo entende que a proteção do meio ambiente do trabalho

está ligada diretamente à proteção da saúde do trabalhador, tratando-se este de

direito universal, difuso e coletivo (MELO, 2008, p. 28).

Portanto, vê-se que o princípio do meio ambiente de trabalho digno e seguro é um

direito fundamental tutelado exaustivamente pela Constituição brasileira, sendo este,

um direito irrenunciável e inegociável.

6 RESPONSABILIDADE CIVIL - HETEROINTEGRAÇÃO

Conceituado este princípio fundamental com base nos doutrinadores citados, qual

seja, o direito fundamental ao meio ambiente de trabalho, passaremos a observar a

responsabilidade civil do empregador, principalmente nos casos concretos.

Sobre a responsabilidade civil aplicada ao ordenamento jurídico brasileiro, conforme

ensinamentos do professor Flávio Tartuce há uma necessidade de diálogo das

normas mediante a heterointegração do direito civil e do direito do trabalho, isto

porque a regulamentação da responsabilidade civil pelo direito civil é bem vistas aos

olhos do direito do trabalho (TARTUCE, p. 64-65) . Vale destacar que o mesmo4

entendimento é compartilhado por Carlos Henrique Bezerra Leite (2020, p. 218).

A análise da responsabilidade civil do empregador em decorrência de sinistros

(acidente de trabalho/doença ocupacional) ocorridas em Home Office, não parece

ser tão simples, portanto é importante trazer os conhecimentos de Carlos Roberto

Gonçalves que defini a responsabilidade civil subjetiva, como:

4 “é imperioso dizer que também são possíveis diálogos entre o Direito Civil e o Direito do Trabalho,
particularmente entre o Código Civil e a legislação trabalhista, o que é totalmente viável e, mais do que isso,
plenamente recomendável (...). Conforme art. 8º da CLT, o direito comum e, logicamente, o Direito Civil são
fontes subsidiárias do Direito do Trabalho. Na verdade, pela aplicação da tese do diálogo das fontes, o que se
propõe é uma nova leitura desse comando legal. Não se deve mais considerar o Direito Civil como simples fonte
subsidiária, mas, em alguns casos, como fonte direta do Direito do Trabalho. Isso porque, em algumas situações
atualmente comuns à prática trabalhista, não há normas de Direito do Trabalho regulamentando a matéria. Em
casos tais é que as normas do Direito Civil terão aplicação. Outro argumento interessante é que, quando a C LT
entrou em vigor, não vivíamos esse momento de complexidade legislativa atual. Trazendo clarividência a essa
complexidade, anote-se que a Emenda Constitucional 45/2004 ampliou enormemente a competência da Justiça
do Trabalho para tratar de casos que antes eram da competência da Justiça Comum, como a responsabilidade
civil por acidente de trabalho ou em decorrência do contrato de trabalho. Como não há legislação trabalhista a
tratar do tema, o aplicador do Direito do Trabalho 147 deve procurar socorro nas normas de Direito Civil que
tratam da responsabilidade civil” (TARTUCE, Flávio, op. cit., p. 64-65).
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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).

Bezerra ainda conceitua a responsabilidade subjetiva que ocorre “quando o

causador de determinado ato ilícito atinge este resultado em razão do dolo ou da

culpa sem sua conduta” (BEZERRA, 2020, pág. 482).

Professor Gonçalves ainda traz a conceituação da responsabilidade objetiva,

essencial para aprofundarmos a análise da responsabilidade do empregador, neste

sentido:

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).

A responsabilidade objetiva para Cavalieri Filho, resume-se que todo prejuízo deve

ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou, sem a necessidade de se

comprovar a culpa, dispensando-se qualquer juízo de valor sobre a culpa do

responsável (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 225).

Para Bezerra, a responsabilidade objetiva pode ocorrer independentemente da

comprovação do dolo ou da culpa do causador do dano, sendo necessário

comprovar apenas o nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano sofrido

pela vítima (BEZERRA, 2020, pág. 483).

Segundo Delgado, para a aferição da responsabilidade patronal é necessário o

enquadramento dos por si intitulados “requisitos clássicos”, sendo eles: dano; nexo

causal e culpa empresarial. Afirma ainda que o dano na ocorrência de acidente de

trabalho, doença ocupacional e doença profissional o dano é presumido:

Esclareça-se com relação a este primeiro requisito — ocorrência do dano —
que nas situações envolventes a acidentes de trabalho, doenças
ocupacionais e doenças profissionais o dano é considerado presumido, se
não autoevidente. É que tal tipo de agressão à higidez física e psíquica do
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ser humano já traduz, em si, uma lesão ao patrimônio moral, emocional,
psíquico do indivíduo. (DELGADO, 2019, p. 744).

O artigo 927 do Código Civil atribui ao empregador a responsabilidade de reparar o

dano causado a seus funcionários, independentemente da culpa, quando a atividade

desenvolvida pelo trabalhador colocar em risco seus direitos e garantias, com

fundamento no princípio do risco da atividade empresarial (BEZERRA, 2020, pag.

265), também encontramos na recente jurisprudência do TST julgados que

caminham no mesmo sentido:

II - RECURSO DE REVISTA. RECURSO SUBMETIDO À LEI Nº
13.467/2017. ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. EXISTÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DO
TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE. A culpa exclusiva
da vítima é excludente do nexo de causalidade entre o dano e a
conduta do empregador, afastando o dever deste de indenizar, por se
reconhecer que o acidente do trabalho decorreu, unicamente, de
conduta do trabalhador. Na hipótese, configurada a culpa exclusiva do
reclamante pelo acidente de trabalho sofrido, de modo que não há que
se falar em responsabilidade objetiva ou subjetiva da reclamada, por
ausência de ato ilícito e, consequentemente, do nexo de causalidade.
Recurso de revista conhecido e provido. (RR-21020-07.2017.5.04.0522, Rel.
Des. Conv. Joao Pedro Silvestrin, 5ª Turma, DEJT de 26/03/21) (grifos
nossos).

O art. 2º da CLT classifica o empregador como aquele que assume os riscos da

atividade econômica (BRAZIL, 1943, art. 2). Portanto, os danos decorrentes da

atividade de risco deverão ser indenizados, contudo, pode este, alegar as causas

excludentes de responsabilidade como a força maior, caso fortuito, fato exclusivo de

terceiro ou fato do próprio empregado (GAGLIANO; FILHO, 2019, p. 914).

Não se opondo à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de a

responsabilidade objetiva ser atribuída ao empregador em razão do risco da

atividade empresarial independente da culpa, complementa-se a este entendimento

jurisprudencial, aquele que afasta a responsabilidade do empregador quando

descaracterizado o nexo causal, neste sentido o Ministro Alberto Luiz Bresciani de

Fontan, assim proferiu seu julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE
REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014 E
13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 -
DESCABIMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. A
responsabilidade do empregador por danos decorrentes de acidente do
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trabalho vem tratada no art. 7º, XXVIII, da Carta Magna, exigindo, em regra,
a caracterização de dolo ou culpa. Também o Código Civil, nos seus artigos
186 e 187, consagra a subjetividade como regra geral, no tocante à
reparação por danos, lastreando-se na hipótese da ocorrência de culpa.
Assim, a teoria do risco da atividade econômica, que implica em
responsabilidade objetiva, restringe-se a situações excepcionais,
estabelecidas no parágrafo único do art. 927 do CCB. Não se afasta, de
plano, a aplicação da hipótese excepcional à situação envolvendo acidente
do trabalho , sendo necessário entender, especificamente, como seria essa
atividade econômica a atrair, instantaneamente, a teoria do risco de seu
desenvolvimento. Ocorre que, ainda que se divise responsabilidade
objetiva em razão de acidente do trabalho, uma vez constatada a culpa
exclusiva da vítima, impossível o reconhecimento da responsabilidade
civil do empregador. Isso porque a configuração de uma das hipóteses
de excludente da responsabilidade civil tem o condão de afastar o
nexo de causalidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido."
(AIRR-25062-17.2015.5.24.0101, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, 3ª Turma, DEJT de 09/02/18). (grifos nossos).

Para Sílvio de Salvo V. Venosa, a responsabilidade objetiva dispensará a

comprovação da culpa, mas, em hipótese alguma dispensará a comprovação do

nexo causal, neste aspecto, se houver culpa exclusiva da vítima faltará o nexo

etiológico, não sendo, portanto, possível a responsabilização do empregador:

É por meio do exame da relação causal que se conclui quem foi o causador
do dano. Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva
dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. [...] Se o dano
ocorrer por culpa exclusiva da vítima, também não aflora o dever de
indenizar, porque se rompe o nexo causal." (Venosa, Sílvio de Salvo
Veronese. Direito civil: obrigações e responsabilidade civil, 17. ed. – São
Paulo: Atlas, 2017).

Portanto, Parece mais razoável atribuir à Reclamada a responsabilidade objetiva

quando a atividade exercida pelo trabalhador se tratar de atividade de risco,

observando os requisitos clássicos dano e nexo causal, assim como, atribuir à figura

do empregador a responsabilidade subjetiva quando necessário for a verificação dos

requisitos clássicos, sendo eles: dano, nexo causal e culpa empresarial para atribuir

ao autor do dano sua responsabilidade.

6.1 Excludentes de responsabilidade civil

As excludentes de responsabilidades se manifestam nas situações que afastado

qualquer dos elementos ou pressupostos da responsabilidade, exclui-se o nexo de
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causalidade, podendo, neste sentido, inibir a indenização que seria devida àquele

que sofreu o dano.

Delgado trata das excludentes de responsabilidade, aplicáveis também ao trabalho

em home Office, e um exemplo destes é a excludente de responsabilidade por culpa

exclusiva da vítima (2019):

Em primeiro lugar, a não comprovação do dano ou pelo menos, a não
comprovação do fato deflagrador do dano, especialmente nos casos de
dano moral. Em segundo lugar, a não comprovação do nexo causal entre o
dano e o ambiente laborativo ou entre aquele e atos ou omissões do
empregador e seus prepostos. Em terceiro lugar, a comprovação, pela
empresa, de culpa exclusiva pelo trabalhador no tocante ao surgimento da
lesão. A culpa exclusiva obreira, evidentemente, afasta a responsabilidade
empresarial. (DELGADO, 2019, p. 747).

No mesmo sentido, outra excludente de responsabilidade por ele citada se da nos

casos fortuitos ou força maior:

Outro fator de exclusão ou atenuação da responsabilidade é a força maior
ou o caso fortuito (art. 393, CCB/2002) — circunstância que se verifica
relativamente ao fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou
impedir (parágrafo único do art. 393, CCB/2002). (DELGADO, 2019, p. 747).

Trata da culpa concorrente, bem como deixa claro que esta não isenta da

responsabilidade do empregador, mas a atenua qualquer pena decorrente de sua

responsabilização:

A culpa obreira concorrente, entretanto, não tem o condão de excluir essa
responsabilidade; mas pode, sem dúvida, atenuá-la, em conformidade com
as circunstâncias do caso examinado. A atenuação da responsabilidade
repercutirá na atenuação indenizatória, reduzindo-se, proporcional e
adequadamente, o montante da respectiva reparação. (DELGADO, 2019, p.
747).

Por fim, a culpa exclusiva da vítima, força maior o caso fortuito aqui visto, não

poderá se sobressair se as circunstâncias fáticas demonstrarem a culpa presumida

do empregador, enquanto gestor, (DELGADO, 2019):

Essas duas últimas excludentes, a propósito (força maior ou caso fortuito,
além do fato ou ato de terceiro), também não prevalecerão se as
circunstâncias fáticas evidenciarem ter incidido a culpa presumida do
empregador, na qualidade de organizador/gestor da empresa e do
estabelecimento, inclusive do respectivo ambiente laborativo. Afinal, a
preservação da higidez e da segurança do ambiente de trabalho é atribuição
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própria e relevante do empregador (CLT: art. 2º, caput; art. 154; art. 157).
(DELGADO, 2019. p. 748).

Assim, conclui-se que as excludentes de responsabilidades têm por objeto afastar

qualquer dos pressupostos da responsabilidade civil, a fim de descaracterizar o nexo

causal, afastando a indenização que seria devido à vítima.

6.2 Responsabilidade civil do empregador no trabalho home office

Nos termos do art. 75-E da Consolidação das Leis Trabalhistas, o empregador tem o

dever de instruir, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções que o

empregado deve adotar. Neste aspecto, Delgado define o poder fiscalizador como o:

conjunto de prerrogativas dirigidas a propiciar o acompanhamento contínuo
da prestação de trabalho e a própria vigilância efetivada ao longo do espaço
empresarial interno. Medidas como o controle de portaria, as revistas, o
circuito interno de televisão, o controle de horário e frequência, a prestação
de contas (em certas funções e profissões) e outras providências correlatas
é que seriam manifestação do poder de controle (DELGADO, 2019, p. 795).

Contudo, o exercício de fiscalização pelo empregador na modalidade de teletrabalho

em Home Office não se mostra tarefa fácil, isso por que o direito/dever fiscalizador

pode confrontar princípios essenciais dos trabalhadores garantidos pela CF/88.

DELGADO, em sua obra (2019) aborda sobre o conflito existente entre as barreiras

estatuídas pela CF/88 com base nos princípios da dignidade do trabalhador,

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à intimidade, à segurança e

à inviolabilidade do domicílio (p. 795-796).

No mesmo sentido, LEITE (2020) faz alarde à necessidade de se apurar os limites

da atuação do empregador sobre a vida pessoal de seu empregado:

É preciso atenção para os modos de controle e vigilância do trabalho em
domicílio (ou a distância ou em regime de teletrabalho) levados a efeito pelo
empregador, pois em nenhuma hipótese poderá haver lesão ou ameaça aos
direitos fundamentais de privacidade, imagem e intimidade do empregado,
máxime porque a sua proteção em face da automação também é
considerada um direito fundamental social (LEITE, 2020, p. 409).

Em contrapartida, pelo Enunciado 83 aprovado na 2ª jornada de Direito Material e

Processual do trabalho, realizada em Brasília/DF, o empregador tem a

responsabilidade de “adequar o ambiente de trabalho às regras da NR-7 (PCMSO),
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da NR-9 (PPRA) e do artigo 58, § 1º, da lei 8.213/91 (LTCAT), (...) fiscalizar o

ambiente de trabalho, inclusive com a realização de treinamentos. exigência dos

artigos 16 a 19 da convenção 155 da OIT.”.

Contudo, o legislador não estabeleceu os limites entre o dever de fiscalizar e os

direitos fundamentais dos trabalhadores, situação esta imprescindível para a

verificação da responsabilidade civil do atores desta relação de trabalho.

Para Marcelo Moura delimitar os deveres do empregador e sua atuação é um dos

maiores desafios do mundo moderno (MOURA, 2014, p. 167):

Equilibrar a necessidade de controle da atividade, com a preservação da
vida íntima do empregado, considerando-se a particularidade do trabalho
realizado em seu domicílio, é um dos desafios do mundo moderno
(MOURA, 2014, p. 167).

Este assunto não é tão simples como vimos pelo posicionamento de Marcelo Moura,

e a ausência do legislador faz com que a discussão seja necessária, isto porque o

direito à inviolabilidade domiciliar é norma pétrea devidamente prevista no art. 5º,

inc. XI da CF/88, sendo:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial; (BRASIL, 1988. Art. 5º, XI).

Sob o aspecto da responsabilidade do empregador assim contribui para o tema,

Denise Fincato:

No entanto, este dever de orientação para a higiene, saúde e segurança do/no
trabalho, não pode se resumir à elaboração e entrega ao empregado de um
manual de boas práticas, genéricas e estáticas. Ao revés, a instrução a que
alude o dispositivo deve ser entendida de forma mais abrangente e protetiva à
relação, gerando garantias ao empregado e ao empregador. Assim, instruir deve
ser compreendido como um conceito dinâmico e constante, de conteúdo
mutante, tanto quanto o ambiente e os métodos de trabalho. Daí concluir-se
que, de tempos em tempos, deva o empregador realizar alguma inspeção do
ambiente laboral, assim como deva se precaver dos acidentes e doenças
laborais decorrentes, prevendo e registrando atitudes necessárias nesse sentido
em uma gama ampla de documentos, tais como o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional – PCMSO, entre outros (FINCATO, 2019).

Uma grande discussão gira em torno da novidade traga pela reforma trabalhista,

mais precisamente encontrado no Parágrafo Único do Art. 75-E, onde o empregado
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se compromete com seu empregador, mediante assinatura de termo, seguir as

instruções por ele fornecidas .5

Ao olhar da melhor doutrina o termo de responsabilidade não isenta o empregador

do dever de fiscalizar e fazer valer as normas de segurança e de medicina do

trabalho independentemente do local onde o trabalho é realizado nos termos do art.

157, I da Consolidação das Leis do Trabalho .6

Sobre este desafio, como anteviu Marcelo Moura (2014) pontua Raphael Miziara

(2018):

Apesar do termo de responsabilidade, o empregador tem o dever de
fiscalizar, respeitada a inviolabilidade do domicílio, a ergonomia do trabalho
e o meio ambiente laboral como um todo. (...) Sobre o tema, o intérprete
poderá se socorrer das disposições do Direito do Trabalho português (art.
8º, da CLT), que se encontra em estágio bem avançado na normatização da
matéria. Em relação a essa fiscalização, dispõe que sempre que o
teletrabalho seja realizado no domicílio do trabalhador, as visitas ao local de
trabalho só devem ter por objeto o controle da atividade laboral daquele,
bem como dos respectivos equipamentos. Tais visitas apenas podem ser
efetuada entre às 9h e 19h, com assistência do trabalhador ou de pessoa
por ele designada (art. 237 do Código de Trabalho português) (MIZIARA,
2018).

Por fim, através da leitura do Enunciado 72 aprovado na 2ª jornada de Direito

Material e Processual do trabalho, realizada no ano de 2014 em Brasília/DF, assim

dispõe sobre a responsabilidade civil do empregador por eventuais danos:

A mera subscrição, pelo trabalhador, de termo de responsabilidade em que
se compromete a seguir as instruções fornecidas pelo empregador, previsto
no art. 75-e, parágrafo único, da clt [sic], não exime o empregador de
eventual responsabilidade por danos decorrentes dos riscos ambientais do
teletrabalho. Aplicação do art. 7º, XXII da constituição c/c art. 927, parágrafo
único, do código civil. (Enunciado 72)

Portanto, os acidentes de trabalhos e as doenças ocupacionais decorrentes de

sinistros ocorridos no teletrabalho - Home Office, parece que o caminho é a análise

dos casos concretos, pois, é necessária a investigação da culpa que resultou no

acidente e se este acidente ou doença tem nexo de causalidade com as atividades

desenvolvidas pelo trabalhador.

6 Cabe às empresas: I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. (BRASIL, 1943.
Art. 157, inc. I)

5 O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas
pelo empregador. (BRASIL, 1943. Parágrafo único, Art. 75-E).
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Assim, percebe-se que o ponto central para a responsabilização do empregador se

dará da análise do acidente/doença desencadeada pelas atividades

desempenhadas em home office, se ocorrido durante o exercício desta atividade,

investigando nos casos concretos a atuação do empregador na promoção do

ambiente de trabalho digno e seguro, na capacitação do empregado, bem como na

fiscalização do cumprimento das normas de segurança pelo empregado.

Como vimos, a ausência do empregador nos seus deveres poderá atrair para sí a

responsabilidade objetiva pelos danos sofridos por seus funcionários, podendo,

entretanto, alegar qualquer das excludentes de responsabilidades que visem afastar

o nexo de causalidade do dano sofrido pelo empregado em relação às atividades

laborais desempenhadas em home office.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme todo conteúdo analisado, a discussão do tema proposto se torna

extremamente oportuna, principalmente porque a elaboração do presente trabalho

ocorre simultaneamente há um contexto que o mundo se encontra sob a influência

da Covid-19.

E neste cenário as relações de trabalho em Home Office se tornaram uma solução

viável para as empresas com intuito de garantir a subsistência das mesmas com a

continuidade dos trabalhos em Home Office, vez que, muitos governantes

determinaram a necessidade da promoção de lockdown /distanciamento social.

Desta forma, a discussão se mostra extremamente oportuna. Com isto, foi visto que

ainda que o trabalhador trabalhe nas dependências de seu domicílio não isenta o

empregador da responsabilidade de promover ao seu funcionário todos os meios

necessários para a promoção de um meio ambiente de trabalho digno e seguro.

Outra questão observada se dá quanto ao conflito de interesse, qual seja, a

inviolabilidade de domicílio e o dever de promover todos os meios de trabalho digno

e seguro, com o dever de fiscalizar a atuação do funcionário em seu domicílio, que

na prática deve respeitar os limites propostos.
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Ainda há de se comentar sobre a falsa impressão de distribuição da

responsabilidade para o trabalhador mediante a assinatura do termo de

responsabilidade, o que se viu, é que não é viável a interpretação literal do

Parágrafo único do art. 75-E, vez que o ônus do dever promover e fiscalizar o meio

ambiente de trabalho não pode ser transferido ao trabalhador por ser de

competência do empregador.

Por fim, viu-se que na esfera trabalhista a responsabilidade objetiva é atribuída ao

empregador quando seus funcionários exercerem atividades de risco, de outro lado,

a responsabilidade objetiva não pode ser afastada do empregador, contudo, o nexo

de causalidade entre os acidentes e doenças contraídas pelo empregado podem ser

descaracterizados, o que altera de forma substancial o resultado da discussão da

responsabilidade civil patronal.
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