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Resumo:

É tormentosaaquestãopertinenteàprescriçãoaplicávelaoacidentedo traba
lho.No presentetextoprocurou-semaisqueuma simplesinterpretaçãosiste
máticadostextoslegaissobreamatéria,buscou-seaorigemhistóricadainde
nizaçãoporacidentedo trabalho,parao fimdedemonstrarqueo acidentedo
trabalhoéum institutojurídicopróprio,queestánabasedaformaçãodo Esta
do Social, constituindo,portanto,um equívocoequipará-loa uma reparação
civilcomo outraqualquere que embora, tecnicamente,trate-sedeum típico
conflitode naturezatrabalhista,daía corretaatribuiçãoda competênciapara
seujulgamentoàJustiçadoTrabalho,asuareparação,pelaprópriaimportân
ciaque a matériaenvolvee porestarligadaao resgatedos direitosde perso
nalidade,nãopodeestarsujeitaaprazoprescricional.Além disso,nãoseequi
para a mero crédito trabalhista, no sentido remuneratório, como forma de
contraprestação pelo serviço prestado. No máximo, admite-se a prescrição
genéricade 20 (vinte)ou 10(dez)anos,conforme adatado acidente.A ques
tão,ademais,ligadaaodireitomaterial,não sealteracom amudançado órgão
julgador.
Palavras-chave: acidentedo trabalho;indenização; imprescritibilidade;prescrição;com
petência;JustiçadoTrabalho;direitosocial;EstadoSocial.
A partirdaalteraçãodeterminadapela
Emenda Constitucional n.45/04, a Justiça
do Trabalhopassou a sero órgão do Poder
Judiciário competente parajulgar as ações
de indenização por dano moral e material
decorrentes de acidentedo trabalho.
Difundiram-se,então,váriasdivergên-.
ciasem tomo dequalseriaaprescriçãoapli
cável: a prevista na Constituição Federal,

incisoXXIX, doart.7°.,paraoscréditostra
balhistas,ouafixadanoCódigoCivil?Além
disso,entendendo-sequehouveraalteração
da prescrição, passando a valer a prescri
ção trabalhista, esta atingiriaos processos
em curso?E,sendoaprescriçãoaquelapre
vistano direitocivil,seaplicariaaregrado
incisoV,do §3o.,do art.206,queprevêum
prazo prescricional de 03 anos, ou seriaa
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A esterespeito,ademais, valeacresprescriçãogeral,estabelecidano“caput”do
mesmo artigo, 10 (dez) anos, respeitando- centarque areparaçãopelodano decorren
searegradetransiçãoprevistanoart.2.028, te de acidente dp trabalho pode ser tudo,
paraofimdeaplicaraprescriçãovinténária, menos um “crédito” trabalhista.Ao sevis
previstano art,177,do CódigoCivilanteri lumbrar a indenização como credite,reto
or, para.os acidentes ocorridos até 10/01/ ma-se, mesmo sem o propósitode fazê-lo,
uma fase da históriado ordenamentojurídi
03. ... .
co nacional em que o valor de benefício
Trata-se, portanto, de questão rele previdenciário pela ocorrência de acidente
vante,que apresentauma complexidadeju do trabalho erapré-fixado: partede u m dedo,
rídicarazoável.
u m valor; o dedo inteiro, um valor a mais e
Enfrentando o desafiode buscarum assim por diante.
posicionamentojurídico a respeito,parece
A representação fática desta visão
importante,deplano,pôrem destaquequea jurídica é grotesca, pois transforma o traba
alteraçãoda competênciaé temapertinente lhador em coisa, cujas partes, bem defini
ao direitoprocessual,ou,maispropriamen
das, como aquelas pinturas
te,àorganização Judiciária,
de u m boi,que normalmente
não alterando, substancial-. íA u 
estão expostas em açougues
mente, as regras de direito
ou churrascarias, têm u m
material.O direitoa serapli
valorpré-determinado, varicado é, substancial ou for
Aquestão)portanto,moe
ando, aliás, em conformidamalmente, o mesmo, só se
sedxrqualapr&criçãose
de com sua condição econô
modificando o órgão do Pomica,no contextode u m con
der.Judiciárioquevaiaplicá-,
aplicaàsaçõesde
trato de trabalho. Para um
trabalhador que ganha pou
te” ou “formalmente” por-.
mdenmçSoporaadertíedo
co, o dedo tem u m valor,para
que, é óbvio, o modo de in- ; trabaibodepoisquese
quem recebe saláriomaior,o
dedovalemaiseporaívai...
Vendem-se ou leiloparaoutroórgão,do Judiei- aJustiçadoTrçdxd^eàm/y:::
am-se
p
artesdocorpodo tra
ário. Aliás,,este:é.um dos
ieapresençao
balhador; quem dá mais?
fundamentosmaisatraentes c
da ampliaçãodacompetên- r:
Valequanto pesa?
ciada Justiçado Trabalho, y
Outro resultadoteneo de que ela, por ter uma y
•::
:
broso
do entendimento de
visão social mais apurada,
que
se
a
plicaaprescriçãotra
poderáconferir maior pro
b
a
l
h
i
s
t
a
para
e
s
t
e
t
i
p
o
ação foio da sua
teçãojurídicaao serhumano que,para so imediataincidênciaemdeações
em curso.
breviver, vende sua força de trabalho no Processosqueestavam àlongajá
d
a
ta,trami
mercadoprodutivo.
tando na Justiçacomum, aguardando ape
A questão,portanto,imoésaberqual nas a sentença, ao serem remetidos para a
a prescriçãoseaplicaàsaçõesdeindeniza Justiçadq Trabalho tiveram, muitos deles,
ção poracidentedo trabalhò:depois que sé um tristefim:opronunciamentodaprescri
alterouacompetênciaparaaJustiçadoTra ção,sejaqíimqãenal,sejabienal.Triste,para
balhoe sim qualé a prescriçãopertinentea o trabalhador,melancólico,paraaJustiçado
Trabalho.
esta matéria.
Ainda que tivesse havido, pois não
Desse modo, é possívelafastaro ar
gumento maissingeloe formaldeque,vin houve, vale repisar, uma alteração legal e
do paraacompetênciadaJustiçado Traba expressa do prazo prescricional, esta mu
lho, a esta matéria deve-se aplicara pres dançanão atingiriajamaissituaçõesjurídi
criçãoprevistaparaosdemais créditostra casjáconsolidadassobaégidedaleianteri
balhistas,conformeprevistonaConstituição or.Uma pessoaquetinhao direitodemover
uma ação em um determinado prazo e
Federal.
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exerceu regularmenteestedireito,nunca e
demodo algum,poderiaternegadoesteseu
direitoaoprovimentojurisdicionalquantoao
méritode suapretensão(procedenteou im
procedente), sob alegação de que no meio
do caminhoo prazoprescricionalfoialtera
do, ainda mais por decisão da Justiçapara
quem sedirecionouestetipodeconflito,sob
o argumentodaampliaçãodaproteçãojurí
dicado trabalhador.
Uma taldecisão,deuma sóvez,nega
vigência ao princípioconstitucionaldo ato
jurídicoperfeitoe à razãoda existênciada
construção de uma Justiçasocial.
Argumento mais relevanteem defe
sadaaplicaçãodaprescriçãotrabalhista,que
também não concorda com a idéia de sua
aplicaçãoimediataaosprocessosjáem cur
so,é o de que elaseriamais benéficaque a
prescriçãocivil,que,agora,com aalteração
do CódigoCivil,teriapassadopara03 (três)
anos.
Em primeiro lugar, este argumento,
embora viseampliaraproteçãonão retirao
aspectode sevinculara proteção à integri
dade física a um “crédito” trabalhista e o
caráterdesumano que istorepresenta.
Segundo, é, pretensamente, mais
protetivo, apenas no aspecto do prazo
qüinqüenal,poisreduzaproteçãopelalimi
taçãoadoisanosdotérminodocontratode
trabalho.Alémdisso,muitosdosacidentes,
como nos casos de doenças do trabalho
(asbestose, por exemplo), revelam-se so
mentedepoisdeváriosanos,muitodepois,
portanto,dolimitebienal.
Pode-sedizer,e normalmentesediz,
que o iníciodaprescriçãobienalnestesca
sos fica postergado para o momento da
constatação da doença (nos termos da
Súmula278,doSTJ(“O termoinicialdopra
zo prescricional,na açãode indenização,é
a data em que o segurado teveciênciaine
quívocada incapacidadelaborai”),mas isto
valeria apenas para os acidentes advindos
dedoençado trabalhoou doençaprofissio
nal,não seaplicando,portanto,aosaciden
testípicos(perdadeum braçooudavida)e,
além disso,tantoem um casocomo em ou
tro,ou seja,tantonaprescriçãoquinquenal
como nabienal,seteriacomo efeitoapres
criçãodo fundododireito,istoé,seelimina

riao direitodeaçãocom relaçãoatalmaté
ria,mas como a indenizaçãopode serfixa
da em prestações continuadas, a título de
pensão, aprescrição,aexemplo,do que fir
mou ajurisprudênciadaJustiçaFederal,em
matériaacidentária,atingiriaapenasaspres
tações,nuncao fundo do direito.
Além disso, sob o aspecto jurídicoformal, seriasempre muito difícilafastara
prescriçãobienal,poisestatem como mar
coinicialo términodo contratodetrabalho,
semfazerqualquerexcepcionalidade.E mais,
nestescasosdeconstataçãodadoença após
o términodocontratodetrabalho,aplica-se
aprescriçãobienalou qüinqüenal?
No fundo, busca-se a aplicação da
prescriçãotrabalhistaparaampliara prote
ção, mas, para conferir efetiva proteção,
nega-sevalidadeàpróprianormano aspec
to da prescrição bienal, o que por sisó re
presentariauma grandeinsegurançajurídi
ca para o acidentado.
O problema dos posicionamentos a
favorda aplicaçãodaprescriçãotrabalhista
para as ações de indenização por acidente
do trabalho, mesmo quando se pretenda a
ampliação da proteção, baseado na falsa
idéiade que a prescrição,poraplicaçãono
novo CódigoCivil,teriasidoreduzidapara
03 (três)anos,é que elesse apegam ao as
pectoformalda interpretaçãoliteraldanor
ma, que,como sesabe,é a mais pobre das
técnicashermenêuticas,eestãodemasiada
mente influenciadospela idéiaequívocade
que a alteraçãoda competência modificou
o direitomaterial,no seuaspectoformalou
dequeaJustiçadoTrabalhoaplicasomente
as regras trabalhistas “stricto sensu” o e
ponto.
A questãofundamental,comoditoini
cialmentenãoé saberqualprescriçãodeve
seraplicada, tendo por pressuposto o fato
de que agoraquem julgaa matériaé a Jus
tiçado Trabalho. A investigaçãoé,pura e
simplesmente: qual a prescriçãodas ações
indenizatóriasdecorrentesdé acidentesdo
trabalho?
Para esta investigação vale reiterar
que a norma da prescriçãotrabalhista não
tem,naturalmente,nenhuma incidênciano
presentecaso,poiscomo a modificaçãode
natureza processual não altera o direito
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material,seà conclusãodestaanálise,nes
ta perspectiva, fosse a de que se aplica a
prescrição trabalhista, seria o mesmo que
dizerquenuncahouveno ordenamento,até
31 dedezembrode2004,quandoentrouem
vigência a EG 45; uma resposta no
ordenamento para estaquestão.
Pois bem, enfrentemos, então, de
frente,o problema.
0 primeiro passo, inegavelmente, é
definiro objetode direitomaterialsobreo
qualoproblemadaprescriçãotemincidên
cia,qual seja,o acidente do trabalho. Em
outraspalavras,o queéum acidentedo tra
balho?O acidentedo trabalhoé um aciden
tecomo outro qualquer, tendo como mera
peculiaridadeofatodequeocorrenoambi
entedo trabalho,ou trata-sede um instituto
jurídicoespecífico?
SÓ denosfazermosestapergunta,já
é possível perceberque ó acidente do tra
balhoéum institutoespecíficododireito,do
qual deconem efeitosjurídicosdetermina
dos.Isto,aliás,podeserverificadopelaaná
lise de diversas disposições de nosso
ordenamento, nas quais o acidente do tra
balhofoiexpressamehtemencionado,inclu
sivecom tratamentodiferenciado,a saber:
1) Na Constituição:
Art.7°Sãodireitosdostrabalbádòies
urbanose rurais,alémde outrosque visem
àmelhoriade suacondiçãosocial:
XXVIII-segurocontraacidentesde
trabalho, a cargodo empregador, sem ex
cluiraindenizaçãoaqueesteéstáobrigado,
quandoincorrerem doloouculpa;
Art. 109.Aosjuízesfederaiscompe
teprocessarejulgar:
1 -ascausasem queaUnião,entida
de autárquica ou empresa, pública federal
foreminteressadasnacondiçãode autoras,
rés,assistentesou oponentes, exceto asde
falência,asde ácidèhtes de trabalhoe as
sujeitasàJustiçaEleitoraleàJustiçadoTra
balho;

Art. 201. A previdência sòcial será
organizada sobaformadéregimegeral,de
carátercontributivoe de filiaçãoobrigató
ria,observados critérios que preservem o
equilíbriofinanceiroè atuarial,e atenderá,
nos termosdalei,a:
§ 10.Lei disciplinaráa coberturado
riscode acidentedp trabalho, a seraten
didaconcorrentementepeloregimegeralde
previdênciasocialepelosetorprivado.
2)No Ato dasDisposiçõesConstitucionaisTransitórias:
Art. Í0.Até que seja promulgada a
leicomplementaraque serefereo art.7o,I,
daConstituição:
II
-ficavedada a dispensaarbitrária
ou semjustacausa:
a)
doempregadoeleitoparacargode
direção de comissões internas de preven
ção dc acidentes, desde o registrode sua
candidaturaatéum ano após o finalde seu
mandato;
3)Na leide falências(Lein. 11.103/
05)':
Art.37- §5“Os sindicatosdetraba
lhadorespoderão representarseusassocia
dostitularesdecréditosderivadosdalegis'laçãodptrabalhoou decorrentesdeaciden
te de trabalho que não comparecerem,
pesspaimente pu por procurador, à assem
bléia.
Art.41.A assembléia-geralserácom
postapelasseguintesclassesde credores:
I- titularesde créditosderivadosda
legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho;
II- titularesde créditoscom garan
tiareal;
III - titulares de créditos quirografários,com privilégioespecial,com pri
vilégiogeralousubordinados.
Art. 54. O plano de recuperaçãoju
dicialnão poderá prever prazo superior
a 1 (um) ano parapagamento dos créditos

'Que serve para demonstrar o tratamento privilegiado no sistema jurídico dos direitos decorrentes d o acidente do
trabalho.
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derivados da legislação do trabalho ou tospeloprodutoda alienaçãodosbensvin
decorrentesde acidentesde trabalhoven culadosao seu pagamento;
cidos atéa datado pedido de recuperação
c)
ossaldosdoscréditosderivadosda
judiciaL
legislaçãodo trabalhoque excederem o li
Parágrafo único. O plano não pode miteestabelecidono incisoIdocaputdeste
rá,ainda,preverprazo superiora 30 (trin artigo;
ta)diasparáo pagamento, atéo limitede
Art 141. Na alienação conjunta ou
5 (cinco)salários-mínimosportrabalha separada
ativos,inclusivedaempresaou
dor, dos créditos de natureza estrita desuasfide
l
i
a
i
,promovida sobqualquerdas
mente salarial vencidos nos 3 (três) modalidadessde
quetrataesteartigo:
meses anteriores ao pedido de recupe
raçãojudiciaL
II
- o objetodaalienaçãoestarálivre
qualquerônus e não haverásucessãodo
Art. 83.A classificaçãodos créditos de
arrematantenasobrigaçõesdo devedor,in
nafalênciaobedeceà seguinteordem:
clusiveasde naturezatributária,asderiva
I - os créditosderivados da legisla das da legislação do trabalho e as decor
çãodotrabalho,limitadosa 150(centoecin- rentes de acidentes de trabalho.
qiienta) salários-mínimos por credor, e os
rt. 161. O devedor que preencher
decorrentes dé acidentes de trabalho; osrequA
isitosdoart.48destaLeipoderápro
II-créditoscom garantia real até o porenegociarcom credoresplanoderecu
peraçãoextrajudicial.
limitedo valordobem gravado;
IIIcréditostributários,independen § Ia Não se aplica o disposto neste
tementeda suanaturezae tempo de consti Capítuloa titularesdecréditosdenatureza
tributária,derivadosdalegislaçãodo traba
tuição,excetuadas asmultas tributárias;
decorrentes de acidente de tra
IVcréditoscom privilégioespeclho
ial,ou assim
balho,
como àqueles previstos nos
a saber:
arts.49,§ 3°,e 86,incisoIIdo caput,desta
a) os previstos no art. 964 da Lei n° Lei.
10.406, de 10 de janeiro de 2002;
4) Na leiprevidenciária(Lein.8213/
b) os assim definidos em outras leis 90):
civis e comerciais, salvo disposição contrá
Art. 18. O Regime Geral de Previ
ria desta Lei;
dência Socialcompreende as seguintes pres
c) aqueles a cujos titulares a lei con tações, devidas inclusiveem razão de even
firao direitode retenção sobre a coisa dada tos decorrentes de acidente do trabalho,
expressas em benefícios e serviços:
em garantia;
Art. 19. Acidente do trabalho é o
V - créditos com privilégio geral, a
que ocorre pelo exercício do trabalho a ser
saber:
viço da empresa ou pelo exercício do traba
a) os previstos no art. 965 da Lei n° lhodos segurados referidos no inciso VII do
10.406, de 10 de janeiro de 2002;
art. 11 destaLei, provocando lesão corporal
b) os previstos no parágrafo único do ou perturbação funcional que cause a morte
ou a perda ou redução, permanente ou tem
art. 67 desta Lei;
porária, da capacidade para o trabalho.
c) os assim definidos em outras leis
Art. 20. Consideram-se acidente do
civise comerciais, salvo disposição contrá
trabalho, nos termos do artigo anterior, as
ria desta Lei;
seguintes entidades mórbidas:
VI-créditos quirografários, a saber:
I
- doença profissional, assim en
a) aqueles não previstos nos demais tendidaa produzida ou desencadeada pelo
incisos deste artigo;
exercíciodo trabalho peculiar adetermina
b) os saldos dos créditos não cober da atividade e constante da respectiva
R evista d o Tribunal R egional d o Trabalho d a 15aR egião
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relaçãoelaboradapeloMinistériodoTraba
lhoe daPrevidênciaSocial;
n -doença do trabalho, assim en
tendida a adquirida ou desencadeada em
funçãodecondiçõesespeciaisem queo tra
balhoé realizadoe com eleserelacionedi
retamente,constanteda relaçãomenciona
dano incisoI.
§ IoNão sãoconsideradascomo do
ençado trabalho:
a)a doença degènerátiva;
b)a inerentea grupoetário;
c) a que não produza incapacidade
laborativa;
d) á doença endêmica adquiridapor
seguradohabitantede regiãoem queelase
desenvolva, salvo comprovação dè que é
resultante de exposição ou contato direto
determinadopelanaturezado trabalho.
§2?E m casoexcepcional,constatando-seque adoença não incluídanarelação
previstanos incisosIe IIdesteartigoresul
toudascondiçõesespeciaisem queo traba
lhoéexecutadoecom eleserelacionadire-r
tamente, a Previdência Social deve
considerá-laacidente do trabalho.
Art. 21. Equiparam-se também ao
acidente do trabalho, para efeitos desta
Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que,
embora não tenha sido a causa única, haja
contribuído diretamente para a morte do se
gurado, para redução ou perda da sua capa
cidade para o trabalho, ou produzido lesão
que exija atenção médica para a sua recu
peração;
II - o acidente sofrido pelo segurado
no local e no horário do trabalho, em conse
quência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou ter
rorismo praticadoporterceirooucompanheiro de trabalho;
b) ofensa físicaintencional, inclusive
de terceiro, por motivo de disputa relaciona
da ao trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência
ou de imperícia de terceiro ou de compa
nheiro de trabalho;
30

d) ato de pessoa privada do uso da
razão;
e)desabamento,inundação,incêndio
e outros casos fortuitosou decorrentes de
forçamaior;
III-a doença provenientede conta
minaçãoacidentaldoempregadonoexercí
ciodesuaatividade;
IV -o acidentesofridopelosegurado
aindaque forado local e horáriode traba
lha
a)náexèçuçãòdeordem ou na reali
zação de serviço sob a autoridade da em
presa;
b) na prestaçãoespontâneade qual
querserviçoà empresaparalheevitarpre
juízoouproporcionarproveito;
c)em viagema serviçoda empresa,
inclusiveparaestudoquandofinanciadapor
esta dentro de seus planos para melhor
capacitaçãodamão-de-obra,independente
mente dó meiode locomoçãoutilizádo,in
clusiveveículodepropriedadedosegurado;
d) no percurso da residência para o
localdetrabalhooudesteparaaquela,qual
querquesejao meiodelocomoção,inclusi
veveículode propriedadedo segurado.
§ IoNos períodos destinados arefei
ção ou descanso, ou por ocasião da satisfa
ção de outras necessidades fisiológicas, no
local do trabalho ou durante este, o empre
gado é considerado no exercício do traba
lho.
§ 2oNão éconsideradaagravaçãoou
complicação de acidente do trabalho a le
sãoque,resultantedeacidentede outraori
gem, se asspcieou sesuperponhaàsconse
quênciasdo anterior.
Art. 22.A empresa deyerá comuni
car o acidente do trabalho à Previdência
Socialatéo 1°(primeiro)diaútilseguinteao
da ocorrênciae,em casode morte, de ime
diato,àautoridadecompetente,sobpenade
multavariávelentreolimitemínimoéo limi
te.máximodo.salárip-de-contribuição,suces
sivamente aumentada nas reincidências,
aplicadaecobradapela Previdência Social.
§ IoDa comunicação a que se refe
re este artigo receberão cópia fiel o
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acidentadoouseusdependentes,bem como
o sindicatoaquecorrespondaa suacatego
ria.
§ 2®Na falta de comunicação por
partedaempresa,podemformalizá-laopró
prio acidentado, seus dependentes, a enti
dade sindical competente, o médico que o
assistiuouqualquerautoridadepública,não
prevalecendonestescasoso prazoprevisto
nesteartigo.
§ 3oA comunicação a que se refere
o § 2onão exime a empresade responsabi
lidadepelafaltadocumprimentododispos
tonesteartigo.
§ 4®Os sindicatose entidadesrepre
sentativasdeclassepoderãoacompanhara
cobrança,pelaPrevidênciaSocial,dasmul
tasprevistasnesteartigo.
Art. 23. Considera-se como dia do
acidente,nocasodedoençaprofissionalou
do trabalho,adatado iníciodaincapacidade
laborativaparao exercíciodaatividadeha
bituai,ou o diadasegregaçãocompulsória,
ouo diaem queforrealizadoo diagnóstico,
valendo paraesteefeitoo que ocorrerpri
meiro.
Art.26. Independede carência a con
cessão das seguintes prestações:I
II - auxílio-doença e aposentadoria
porinvalideznoscasosde acidentedequal
quer natureza2ou causae de doença pro
fissionalou do trabalho,bem como nos ca
sosdeseguradoque,apósfiliar-seao Regi
me GeraldePrevidênciaSocial, foracome
tido de alguma das doenças e afecções
especificadas em listaelaborada pelos Mi
nistériosdaSaúdeedoTrabalho e da Previ
dência Social a cada três anos, de acordo
com os critérios,de estigma, deformação,
mutilação,deficiência,ou outro fatorque lhe
confiraespecificidadee gravidade que me
reçamtratamentoparticularizado;
Art. 103. É de dez anos o prazo de
decadência detodo equalquerdireitoou ação
do segurado ou beneficiário para a revisão
do ato de concessão de benefício, a contar
do dia primeirodo mês seguinte ao do rece
bimento da primeira prestação ou, quando

foro caso, do dia em que tomar conheci
mentodadecisãoindeferitóriadefinitivano
âmbitoadministrativo.
Parágrafo único. Prescreveem cinco
anos, a contarda dataem que deveriam ter
sidopagas,todae qualqueraçãoparahaver
prestaçõesvencidasouquaisquerrestituições
oudiferençasdevidaspelaPrevidênciaSoci
al,salvoo direitodos menores, incapazese
ausentes,naformadoCódigoCivil.
Art 104.As açõesreferentesà pres
tação por acidente do trabalho prescre
vem em 3 (cinco)anos,observadoodispos
tono art.103destaLei,contadosda data:
I
-do acidente,quando deleresultar
a morte ou a incapacidade temporária,
verificada estaem perícia médica a cargo
daPrevidênciaSocial;ou
O
-em que forreconhecidapelaPre
vidênciaSocial,a incapacidadepermanente
ou o agravamentodas sequelasdo acidente.
Art. 118.0 seguradoquesofreuaci
dentedo trabalhotemgarantida,pelopra
zomínimodedozemeses,amanutençãodo
seucontratodetrabalhonaempresa,apósa
cessaçãodoauxílio-doençaacidentário,in
dependentementede percepçãode auxílioacidente.
Art. 119. Por intermédio dos estabe
lecimentosde ensino, sindicatos,associações
de classe, Fundação Jorge Duprat
Figueiredo de Segurança e Medicina doTrabalho-FUNDACENTRO, órgãos públicos e
outros meios, serãopromovidas regularmen
te instrução e formação c o m vistas a
incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente, especial
mente do trabalho.
Art. 120. Nos casos de negligência
quanto às normas padrão de segurança e hi
giene do trabalho indicados para a proteção
individuale coletiva,aPrevidênciaSocialpro
porá ação regressiva contra os responsáveis.
Art. 121. O pagamento, pela Previ
dência Social, das prestações por acidente
do trabalho não exclui a responsabilidade
civil da empresa ou de outrem.

!0 que serve para demonstrar que o legislador sabe b e m diferenciar, quando se faz necessário, o acidente do trabalho
de qualquer outro tipo de acidente.
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Art. 129. Os litígios e medidas
cautelares relativos a acidentes do traba
lho serão apreciados:
I- na esfera administrativa, pelos ór
gãos da Previdência Social, segundo as re
gras e pra20S aplicáveis às demais presta
ções, com prioridade para conclusão; e
II - na via judicia], pela Justiça dos
Estados e do DistritoFederal, segundo ó.rito
sumaríssimo, inclusive durante as férias fo
renses, mediante petição instruída péla pro
va de efetiva notificação do evento à Previ
dência Social, através de Comunicação de
Acidente do Trabalho-CAT.
Parágrafo único. O procedimento ju
dicial de que trata o inciso II deste artigoé
isento do pagamento de quaisquer cus
tase de verbas relativas à sucumbência..
4) Na CLT:
Art. 4o - Considera-se como de ser
viço efetivo o período em que o empregado
esteja à disposição do empregador, aguar
dando ou executando ordens, salvo,disposi
ção especial expressamente consignada;
Parágrafo único -Computar-se-ão,na
contagem de tèmpo de serviço, para efeito
deindenizaçãoeestabilidade,osperíodosem
que o empregado estiverafastadodo traba
lhoprestandoserviçomilitar...(VETADO)
...e pormotivo deacidentedo trabalho. :
Art. 30 -Os acidentes do trabalho
serãoobrigatoriamenteanotadospéloInsti
tutoNacionaldePrevidênciaSocialnacar
teirado acidentado:
Art.40 -As Carteiras deTrabalhoe
PrevidênciaSocialregularmenteemitidase
anotadasservirãodeprovanos atosem que
sejam exigidascarteirasde identidadee es
pecialmente:
I •Nos casos de dissídiona Justiça,
do Trabalho entrea empresa e p emprega
do pormotivodesalário,fériasou tempode
serviço;
II-PeranteaPrevidênciaSocial,para
o efeitode declaraçãode dependentes;I
III-Paracálculodeindenizaçãopor
acidentedo trabalhoou moléstiaprofissi
onal.(RedaçãodadapeloDecreto-lein°229,
de28.2.1967).
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Art. 131 - Não será considerada fal
ta ao serviço, para os efeitos do artigoante
rior, a ausência do empregado:
III-por motivo de acidente do traba
lho ou enfermidade atestada pelo Instituto
Nacional do Seguro Social -INSS, excetuada
a hipótese do inciso IV do art. 133;
Art. 133 -Não terádireitoa fériaso em
pregadoque, no cursodo períodoaquisitivo:
IV - tiver percebido da Previdência
Social prestações de acidente de trabalho
ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis)
meses, embora descontínuos.
Art. 155 - Incumbe ao órgão de âm
bito nacional competente e m matéria de se
gurança e medicina,do trabalho:
II-coordenar,orientar,controlare su
pervisionar a fiscalização e as demais
atividades relacionadas com a segurança e
a medicina do.trabalho.emtodb o.território
nacional, inclusiveaCampanhaNacionalde
Prevenção de Acidentes do Trabalho;
Art. 157 -Cabe às empresas:
I - cumprir e fazer cumprir as nor
mas de segurançae medicinado trabalho;
II- instruiros empregados, através
de ordensdeserviço,quantoàsprecauções
a tomar no sentidode evitaracidentes do
trabalhooudoençasocupacionais;
Art. 163 -Seráobrigatóriaa consti
tuiçãode Çoinissãó Internade Prevenção
de Acidentes (GIPÀ),'de çoriformidáde
cóminstruçõesexpedidaspeloMinistériodo
Trabalho,riosestabelecimentosoiilocaisde
obranelasespecificadas,
Art. 166 -Á empresa é obrigada a
fornecer aos empregados, gratuitamente,
equipamentodeproteçãoindividualadequado
ao riscoe em perfeitoestadode conserva
çãoe funcionamento, sempre que as medi
dasdeordemgeral nãoofereçam completa
proteção contra os riscos dc acidentes e
danos à saúde dos empregados.
Art.184-As máquinas e osequipa
mentosdeverãoserdotadosde dispositivos
departidae paradae outrosquesefizerem
necessários para a prevenção de aciden
tesdo trabalho, especialmente quanto ao
riscodeacionamentoacidental.
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Diferença entre acidente e acidente
do trabalho:
Art. 458 -Além do pagamento em di
nheiro, compreende-se no salário, para to
dos os efeitos legais, a alimentação, habita
ção, vestuário ou outras prestações “in
natura” que a empresa, por força do con
trato ou do costume, fornecer habitualmen
te ao empregado. E m caso algum será per
mitido o pagamento com bebidas alcoólicas
ou drogas nocivas.
§ 2a Para os efeitos previstos neste
artigo,não serão consideradas como salário
as seguintes utilidades concedidas pelo em
pregador: V - seguros de vida e de aci
dentes pessoais3;
Art. 592 - A contribuição sindical,
além das despesas vinculadas à sua arreca
dação, recolhimento e controle, será aplica
da pelos sindicatos, na conformidade dos
respectivos estatutos, usando aos seguintes
objetivos:
I - Sindicatos de empregadores e de
agentes autônomos:
1) prevenção de acidentes do tra
balho;
II-Sindicatosdeempregados:
I)prevenção de acidentes do tra
balho;
Jáno que serefereaossindicatosde
profissionais liberais e de trabalhadores
autônomos não há menção ao acidentedo
trabalho.
5) Na Lein.8.112/90: .
Interessanteverificarqueestalei,re
conhecendo,decertaforma,queo acidente
dotrabalhoéum institutojurídicoligadoao
modelocapitalistadeprodução,e,que,por
tanto,não teriaincidênciadasrelaçõesen
treo Estadoeseusservidores(embora,cla
ro,esta idéiapossa evoluir- e deve),aca
bou por reconhecerdireitosaos servidores
em decorrênciadeacidentessofridosnotra
balho,mas não traz,em momento algum,a
expressão “acidente do trabalho”,referin
do-se apenas a “acidenteem serviço”,ali
ás,na Unhadoquejáfizerao Constituinte:

Art. 40. Aos servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do
DistritoFederal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de carátercontributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidoresati
vos e inativos e dos pensionistas, observa
dos critérios que preservemo equilíbriofi
nanceiro e atuarialeo dispostoneste artigo.
§ IoOs servidoresabrangidospelore
gime deprevidênciadequetrataesteartigo
serão aposentados, calculados os seus
proventos a partir dos valores fixados na
forma dos §§ 3oe 17:
I
-por invalidez permanente, sendo
osproventosproporcionaisaotempodecon
tribuição,exceto se decorrente de aciden
teem serviço,moléstiaprofissionalou do
ençagrave,contagiosaouincurável,nafor
ma da lei;
Aliás,não é dehojeque o legislador
nacionalcuidado acidentedo trabalho.Se
nãovejamos:
1)Nas Constituiçõesanteriores.
a) Constituição dos Estados Unidos
doBrasil,de1934(16dejulho):
Art 121 -Álei promovera o amparo
daproduçãoeestabeleceráascondiçõesdo
trabalho,nacidadeenoscampos,tendoem
vistaa proteção socialdo trabalhadore os
interesseseconômicos do País.
§ 1°-A legislaçãodotrabalhoobser
varáosseguintespreceitos,alémde outros
quecolimemmelhorarascondiçõesdo tra
balhador:
h) assistência médica e sanitária ao
trabalhadoreagestante,assegurandoaesta
descansoantese depoisdo parto, sem pre
juízodo salárioe do emprego,e instituição
deprevidência,mediantecontribuiçãoigual
daUnião,do empregadore do empregado,
afavordavelhice,da invalidez,damaterni
dade e nos casos de acidentes de traba
lhoou de morte;
§ 8o - Nos acidentes do trabalho
em obras públicasda União,dos Estadose
dosMunicípios,aindenizaçãoseráfeitapela

’O que demonstra, mais u m a vez, qué.o legislador b e m diferencia acidenie d o trabalho de outros acidenics.
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folhade pagamento, dentro de quinze dias foitratadadentrodos padrões tradicionais,
depoisda sentença,da qualnão seadmitirá liberais,docontrato,denominadocontratode
“locação de serviços”,,nada prevendo so
recurso ex-officio.
b
b) Constituiçãodos EstadosUnidos reo acidentedo trabalho..
Diantedaintensaondade grevesque
doBrasil.de 1937:
s
e
desenvolveu
no Brasil,especialmentede
Art 137 - A legislação dp trabalho 1917a 1920,algumas
iniciativaslegislativas,
observará,alémdeoutros,osseguintespre deproteçãodotrabalh
ador,foramtomadas,
ceitos:
mas incipientes.Em talperíodo,chegou-se
m) a instituiçãode seguros de velhi mesmo á ser apresentado no Congresso
ce,de invalidez, de vidaeparaos casosde Nacionalum projetodeCódigodoTrabalho,
prevendo,dentreoutrosdireitos,jornadade
acidentes do trabalho;
oitohoras,proteçãodo trabalhodasmulhe
n) as associações de trabalhadores r
se crianças,e licençapara trabalhadoras
têm o dever de prestaraos seus associados ge
rávidas.No entanto,“0projetofoibombarauxíli.oou
assi
ia,noi
rCi
efW«iwwFu
erenteàspráuti
i..t
Vstênc*a.uu
deadopelosindustriais,epela
“t ò S K Ê
maioria dos congressistas,
ciais relativas aos seguros .
,,,, Restou apenas a leique re
de acidentes do trabalho
o
guiavaaihdenizaçãoporacie aos seguros sociais.
Vmlvenfuxr.portan^que §entes de trab*lh(£ apro.
c) Constituição dos quandoolegjdadarqtiistratardo vadaem 1919”4- grifou-se.
Estros Unidos do Brasil,
aábtíedotrtèalhoojhz,
Como destaca Dario
de Bittencourt5,a Lei n.
3.742,delSdejaneiro,regu
" Art157-Alegislação
do trabalhoeadaprevidên-: espeàfkutâ&Emoitíraspalavm : ladapelo decreto n. 13.498,
cia social obedecerão nos
.,
, , . , de 12de março, tratandodo
seguintespreceitos,alémde .-l^dar&oIqtdadQrnaaonal' acidentedotrabalho,“foi,em
verdade,a primeiraleisoci
outrosque visem a melhoria í
al-trabalhista EFETIVAdacondiçãodostrabalhadores: :
MENTE CUMPRIDA, si
XVÍI
-4
bemqiiesónosgrándéscen
obrigatoriedadeda institui- ;
tros, de vez que todas as
ção do seguro pelo empre- '
demais,salvantecasosespo
gador contia os acidentes
rádicos de bôa vontade pa
do trabalho.
tronal,nãopassaramdeletra
morta,existindo,apenas...no
aj Constituição da
ReptibhcaFederativado Brasilde 1967.
papel.’
Advieramdepois: o Decreto24.637,
ArtIS8-A Constituiçãoasseguraaos
trabalhadoresosseguintesdireitos,alémde de 10dejulhode 1934,ò Decreto7.036,de
outros que, nos termos da lei, visem à 10dénovembrodé 1944;oDecreto293,de
28 defevereirodé 1967; a Lein.5.3Í6,dé
melhoria,desuacondição,social:
14de setembrode 1967 e aLeiri.6367,dé
IX -higiene e segurança do baba- 19deoutubrode 19?6.
lho;
Fácilverificar,portanto,quequando
XVII - seguro obrigatóriopelo em o legisladorquistratardoacidentedotraba
pregador contra acidentes dp trabalho;
lho o fez, expressamente, reconhecendo a
Aindasobo pontodevistahistórico, suaespecificidade.Em outraspalavrasmais
lembre-sede que em 1916, com a publica claras:o legisladornacionalsabequeexiste
ção do Código Civil,aquestãodo trabalho um instituto jurídico que se denomina
‘F A U S T O . Bóris ób. ciL. “História Concisa...", p. 170.

‘Das Ordenações Filipinasá Creação do Ministério do Trabalho- A legislação social trabalhista brasileiraanterior
a 1930 — Tipografia Thurmann, Porto Alegre,.1938,.p. 18.
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acidentedo trabalho,cujoadventogerare
percussõesjurídicaspróprias.
Não hánenhum sentido,portanto,no
aspectodainterpretaçãológicae sistêmica,
querer enxergar na expressão “reparação
civil”,trazidano incisoV,do § 3°.,do art.
206,doCódigoCivil,tambémaindenização
decorrentedeacidentedo trabalho.Seo le
gislador,em todososaspectos,cuidouespe
cíficae expressamentedo acidentedo tra
balho,nãoomencionariaimplicitamenteem
um dispositivo, sobretudo em um que re
presenta restrição de direito. Lembre-se,
ademais, por oportuno, de outra técnica
hermenêutica, no sentido de que as regras
restritivasdedireitodevemserinterpretadas
restritivamentee nãode formaextensiva.
Em suma, se a indenização poraci
dentedo trabalhonãoestá,expressamente,
mencionada em um dos parágrafos do art
206,doCódigoCivil,nãopodeo intérprete
fazerestailaçãoporanalogiaou interpreta
ção extensiva.
Interessante verificar que o Código
Civil,em nenhumdeseus2.046artigos,cui
da, mesmo que indiretamente, do acidente
do trabalhoé foraassim,ademais, também
no Código Civil de 1916.Aliás,nem seria
próprioao Código Civil cuidarda matéria.A
origem histórica da reparabilidade por aci
dente do trabalhojustificaeste silêncio,con
forme se verá mais adiante.
Afasta-se, assim, sob o aspecto jurí
dico formal, o argumento de que na expres
são “reparação civil” possa se incluir a in
denização por dano moral e material decor
rente de acidente do trabalho.
Claro, pode-se dizerque, como os dis
positivos pertinentes à responsabilidade ci
vil são utilizados como fundamento para a
reparação dos danos (materiais e morais)
decorrentes de acidentedo trabalho, istojus
tificaria a aplicação da prescrição prevista
no Código Civil para a reparação por res
ponsabilidade civil.Istodecorre, no entanto,
da falta de compreensão de que o tema da
responsabilidade, na ótica do direito social,
adquirefeiçãomuito diversadaquela que lhe
é conferida pelo direito civil tradicional. E

muito importanteentenderisto,poisquese
tratadeelementoessencialdaapreensãodo
que vem a sero direitodentrode um con
textodeEstadosocial.
No Estadoliberal,como, infelizmen
te,atéhojenosensinamnasEscolas,havia
uma separação entre moral e direito,este
impulsionado pelo caráter obrigacional e
aqueleporuma espéciededever,cujoefeti
vo exercíciodepende, unicamente,da livre
vontadedosindivíduos6.
Eis,como consequência,ospostula
dosbásicosdeum direitonaOrdemliberal7:
a) a preocupação com o próximo decorre
de um dever moral: tomar esse dever em
uma obrigaçãojurídicaeliminaamoralque
deveexistircomo essênciada coesãosoci
al;b)tododireitoobrigacionalemanadeum
contrato:a sociedadenãodeveobrigaçãoa
seusmembros; sósereclamaum direitoem
facedeoutrocom quem sevinculepelavia
de um contrato;c)a desigualdade socialé
consequência da economia (ea igualdade,
também):quandoodireitoprocuradiminuir
a desigualdade, acaba acirrando a guerra
entrericose pobres (ricos,obrigadosà be
nevolência,buscameliminaro pesodocus
todetalobrigação;pobres,com direitos,tor
nam-se violentos); d) a fraternidadeé um
conceitovagoquenãopodeserdefinidoem
termosobrigacionais;e)odireitosótemsen
tidoparaconstituiraliberdadenasrelações'
intersubjetivas,pressupondoaigualdade(a
ordemjurídicatem a fiinçiode impediros
obstáculosàliberdade);f)o direitonãopode
obrigaralguém a fazero bem a outra pes
soa; g) “em uma sociedade constituídase
gundoo princípiodaliberdade,apobrezanão
fornece direitos, elaconfere deveres”8.
Essaidéiainicialdomodeloliberalavan
ça com a inserção da noção deresponsabili
dade civil,fixada no artigo 1.382do Código
Civil francês. Trata-se, no entanto,ainda,de
uma obrigação ambientada nomodeloliberal
e,portanto, por este influenciada.
No aspecto das relações de trabalho,
que nos interessa, mesmo com o advento da
responsabilidadecivil,continua-sedizendo que
os riscos a que se sujeitam os trabalhadores

‘E W A L D , François Histoire de l’
État Providence: les origines de la solidarité. Grasset, Paris, 1996, p. 23.
’Conforme lições de François Ewald, ob. eit., pp, 23 c ss.
‘E W A L D , François ob. cit., p. 35.
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num ambiènte do trabalho nãó podem ser
imputados a quem ossubordinae mesmo à
sociedade9.As incertezasda vida e os seus
riscosatingematodosigualmente,imosetra
ta,pois,de atributode uma certaclassede
homens.Assim, cabea cadaum ganharsua
segurançanoexercícioplenodaliberdade.A
previdência,denaturezaindividual,apresen
ta-se,pois,como a virtudeliberalporexce
lência. “Riqueza e liberdadetêm a mesma
origem,aliberdade.O pobrepoderiaserrico
pelamesma virtudequefezariquezadorico.
Assim, assegurarseriaapenas uma atribui
ção de cada um. Querer descarregar sobre
outroasuaresponsabilidade,éabdicardesua
liberdade, renunciara suaqualidadede ho
mem, desejara escravidão”10*
.
Nestesentido,há,sohretudo,umaresponsabilidadedecadaum poratíngjrosmeios
de sua sobrevivência,inclusivequantoaos
aspectosdosriscospresentesefuturos.“Em
outras palavras, nó modelo liberalnão há
vítimas.Nestesentido,ihicialmente,apenas
o fato de sofrer um mal hão vos confere
nenhum direito sobrenada. Neste sentido,
ainda,somenteaprópriavítima,qualquerque
sejamOs sentimentosdepiedadee decom
paixãoqueelapossainspirar,ésupostamente
sempre o autorde seú destino”".
Pela noção jurídica de responsabili
dadecivilnpmodelo liberal,portanto,“não
hánenhum desejodeuma açãocorretivada
sociedadesobrea natureza-Aresponsabili
dadejurídicaapenasremeteascoisasaoseu.
estado: elanão corrige, elarestabelece, re
para”12.Assim, para.surgira obrigaçãode
correntedaresponsabilidadecivilnão.basta
quesecausedanoáalguém,é.essencialque
sedemonstrea suaculpa, sendo aausência
deculpapresumidaèinterferindohaavalia
ção desta os àspèctos culturais determina
dospelopensamento liberal,oú seja,averi
ficação,com relevo,daresponsabilidadeda
pretensavítimanóquétangeaocumprimento
de sua obrigação de cuidar de si mesma,
exercendo,na suaplenitude,a liberdade.
Além disso,rèconhece-seque a vida
socialnomodeloliberalécheiadedificulda

des e,cabendo a cada qual livrar-sedelas,
são,naturalmente, impostos às pessoas al
guns modos de agir,quepodem atécausar
dano a alguém, mas como são efeitos do
exercícioda Uberdade,nabuscada satisfáçãodeinteressesindividuais,quesepõem à
tesedodesenvolvimentodomodelo,nãosão
suficientesparaseimputaraoautordodano
umaresponsabilidade,poisèm taiscircuns
tânciasnãohá-culpa.Como explicaFrançois
Ewald,“estaé uma consequênciainelutável
do princípioda liberdadedò trabalhoe da
indústriaeédaconcorrênciaqueelaresulta”.
A concorrênciaseria,portanto,comodemons
traEwald,“agarantiadepoderimpunemente
causarcertosprejuízosa outros”12.
Em suma, a regraderesponsabilida
de é “expressão e guardiã da própria
racionalidadeliberal”'4.No Estado sociale
npconsequentedireitosocialquelheécon
sequente,e vice-versa,no entanto,a lógica
sppode seroutra.
Como sebem sabe- e não há corno
relatartodososfatosnoâmbitodestetextofoidasdiversastensõesda sociedadeindus
trialem formação,em nívelmundjal,com to
dososseusefeitosreais,guerras,greves,re
voltas,reivindicações,mortese mutilações,
quesenecessitousairdomodeloliberalpara
sechegaraoEstadosocial,ouEstadoProvi
dência,ou,ainda,Estadodo bem-estarsoci
al.Fundamentalmente,difereonovomodelo
doantigonoaspectodasolidariedadesocial,
que deixa o campo da ordem moralpara se
integrar à ordem jurídica, reconhecendo-se
quedo vínculosocialadvém aresponsabili
dadede unsparacom osoutros,cabendo ao
Estado a promoção de todos os valoresque
preservema vida,na sua inteireza,indepen
dentedacondiçãoeconômica ou da sortede
cadaum. E,éclaro,nocontextodaprodução
capitalista,quepermiteautilizaçãodotraba
lho humano de Outrem para geração de ri
quezas próprias,,aqueles que se beneficiam
do sistema,sobaóticadodireitosocial,têm,
naturalmente, responsabilidade para com
aqueles de quem exploram o trabalho,nas
cendodaíobrigaçõesquevãomuitoalémdas
cláusulascontratuais expressas. .

’E W A L D , François ob. cit.. p. 35.
‘" E W A L D , François ob. cit., p. 36.
“E W A L D , François ob. cit., pp. 35-37.
“ E W A L D , François ob. cit., p. 37.
,JOt>. cit-, p. 38.
“Ob: cit., p. 39.

36

R evista d o T ribunal R eoionai.d o T rabalho d a 15aR egião

E, o acidentedo trabalho,dada asua lho(naAlemanha, em 1871e 1884;naÁus
enorme incidência e seus terríveis efeitos tria,em 1887; na Dinamarca, em 1891; na
(equiparáveisao de uma guerra,ou piores), Inglaterra,em 1897;naFrança,em 1898;e,
foium dosfatossociaismaisdeterminantes naEspanha,em 1900),todasadotandoate
para essa mudança do modelo jurídico e oriado riscoprofissional,que acabaram se
políticodoEstado,conformedemonstra,com tomandoabasedoEstadosocial.O debate,
riqueza de detalhes históricos, François aliás,durou vários anos e setratavade en
Ewald, em sua célebre obra, História do contraruma “novamaneiradepensarares
EstadoProvidência,jámencionada.
ponsabilidade,queromperiaentãocom afi
.
Como dizFrançoisEwald,“osaciden losofiada culpa”17*
tesdo trabalhoforam a ocasiãode uma du
O acidentedo trabalho,ou melhor, a
pla linha de formação do direitosocial. A necessi
adedeseestabeleceremobrigações
primeiraéalinhajurídicadaresponsabilida jurídicad
s
ntes à sua prevenção e re
de civil:o direitosocial apareceu nos seus paraçãofopie,ratsisniem
,um dosprincipaisimpul
impasses, como seu reverso, pela necessi sos para a formação
do direito social e do
dade de preencher suas la
seu
conseqüente
Estado
cunas. Ele pertencia a um
“E>oacidentedotrabalho,
social.
direitonovodefazerdesapa
recerestes‘sofrimentosime dadaasuaenormeincidêrxiae
A construção •da
recidos’queodireitocomum
seusterríveisefèitos
idéia de responsabilidade
não chegava a reduzir’’1*.
pelo risco profissional’*,
(eqmparávàsaodeuma
A questãodosaciden
guerra,oupiores),foium dos que se consagrou com o
tes do trabalho “foi o lugar fatossoá&smaisdetemmarttes tempo, forma a basedo di
reitosocial,como alternati
privilegiado da expressão e
paraessamucbmçadomoddo vaaodireitocivil,abalando
de condensação do conflito
suabaseliberalno aspecto
das responsabilidades”1*,
jurídkoepdíticodoEstado,
do contratoe da responsa
alastrando-separaa base de
corformedanarBtn&gm
bilidadecivil,paradaruma
formaçãododireitoedopró
nquezadedetalhesbistóriox, resposta efetiva à questão
prioEstado,edandoorigem
aoEstadoProvidência.
FrançoisEwald,em$ua
do acidente do trabalho.
Finca-senabasedo direito
<
â
d
7
r
e
ó
b
r
a
,
H
t
s
t
á
n
a
d
o
O direitosocial,queé
socialum outrovalor,com
o resultadodessanova con
EstadoProvidênaa,
r
epercussõesobrigacionais
cepçãojurídicaobrigacional,
jámenáonada
inimagi
náveisna esferado
adquire, até mesmo, feição
d
i
r
e
i
t
o
l
i
beral,queéodirei
promocional.As obrigações
são estabelecidasinclusivevisando a uma to à vida. “A instituiçãodo direitoà vida
ação concreta, não só para evitar a ocor marcava o fim da herançaliberaldas obri
rência de dano, mas também para a gações”19.
efetivação de cotos valores essenciais ao
Quando se fala em direito à vida,
desenvolvimentodapersonalidadehumana numa concepçãodedireitosocial,ademais,
(educação, saúde,lazeretc.)
fala-sedavidaem suaplenitude,dentrode
Da discussãojurídica em tomo da um contextode sociedadejustae solidária.
responsabilidadedecorrentedo acidentedo Como explicaPauloBonavides: “Os direi
trabalhofoi que se desenvolveu toda uma tossociaisfizeramnascera consciênciade
teoriaquemotivouo surgimentodediversas que tão importante quanto salvaguardar o
leisdeproteçãocontrao acidentedo traba indivíduo,conformeocorrerianaconcepção
"Ob. cit.. p. 293.

'‘EWALD, François ob. cit.,p. 188.
"EWALD, François ob. ciL, p. 188.
"Já preconizada no Brasil,de forma pioneira,em 1905. por Evaristode Moraes, era sua célebre obra. Apontamen
tos de Direito Operário, republicada pelaLTf. cm 1986, pp. 39 e ss.
"EWALD, François ob. cit.,p. 189.
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clássicadosdireitosda liberdade,eraprote
gerainstituição,umarealidadesocialmuito
mais ricae abertaà participaçãocriativae
à valoraçãodapersonalidadeque o quadro
tradicionaldasolidãoindividualista,ondese
formarao cultoliberaldohomem abstratoe
insulado,sem adensidadedos valoresexis
tenciais, aqueles que unicamente o social
proporcionaem todaplenitude”20.
A responsabilidade,naperspectivado
direitosocial,portanto,écompletamentedi
versada responsabilidadenaesferacívií.A
suaincidência,ademais,nãodecorredodano,
mas do simplesfatode seexporalguémao
risco.A responsabilidade,naóticadodireito
social,impõeobrigaçõesquedeterminamo
modo de agirperanteo outro,parapromo
vervaloreshumanísticose,nocasodascon
diçõesdetrabalho,nocontextodaprodução
hierarquizada,sobretudoparaevitaraocor
rênciadedariòàpersonalidadedotrabalha
dor. Estaresponsabilidade, portanto, nada
tem a vercóma visão liberalbaseada na
culpa,póis,afmal,ninguémpodeserconsi
deradoculpadodaquiloquesequerocorreu.
A obrigaçãojurídica de evitar e de
reparar os danos decorrentes de acidente
do trabalhonãosetrata,porconseguinte,de
uma obrigaçãoquedecorredaresponsabili
dade civil Negar istoé o mesmo que afas
tara vigência ao direitosociale apagarda
históriaa basede formação da linhade ra
ciocínio que permitiu, mais tarde, o
surgimentodosdireitoshumanosdesegun
da geração,
Nãò se pode, portanto, em hipótese
alguma,fazerincidiraobrigaçãodereparar
o dano decorrente do acidentedo trabalho
naexpressão“reparaçãocivil”,do incisoV,
do§ 3o.,dòart.206,doCódigoCivil.Um tal
resultadoequivale,semexagerq,aocometi
mento.de um crime contra.a humanidade,
aindamais quando seuefeito.seja.o de bus
caro respaldojurídicopara a reparaçãodo
acidente do.trabalhocom base em respon
sabilidadecivilnaperspectivadomodeloli
berai, ou seja, exigência da ocorrência de
dano ecomprovaçãoda culpa.Verdadeque
oatualCódigoCivil,art.927,parágrafoúni
co, fixou a responsabilidade objetiva com
" B O N A V I D B S . Paulo
»Ob. ctL, p, 42,
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basenaatividadedoagressor,adotando,em
certamedida,ateoriadorisco,mas istosig
nificaapenasqueodireitocivilcaminhouna
direçãodo direitosociale não queestede
pendia, para sua eficácia,dos avanços da
quele.
Claro,alguém também poderádizer.
“mas a Justiça comum sempre julgou os
casos de acidentedo trabalhocòm basena
responsabilidadecivil”.Certo,mas aJusti
çacomum aindaaplica,embora nãòdeves
sefazê-lo,odireitocivilnaperspectivalibe
ral.O benefíciode se trazero acidentedò
trabalhoparaaJustiçadoTrabalhoé exata
menteeste:0 depermitir,enfim,queo con
flitomaisprópriododireitosocialsejaapli
cadopòrumaJustiçaqueraciocinaodireito
soba óticadodireitosocial.
O direitoà reparação pela ocorrên
ciadeum dano,ademais,é um bemjurídico
pertinenteàteoriageraldodireito,quequandó se inserena órbitado direitosocial ad
quireásfeiçõesque lhesãopróprias,istoé,
o abandono da idéia de culpabilidade nas
relaçõesdetrabalhosubordinado.
A discussãono sentidode saberseo
riscoé própriode certasatividadesé,con
sequentemente, um típiço debate sobre a
responsabilidadenaóticadodireitocivil,já
queriocontextodo direitosocial,partindosedò reconhecimentode que o empregado
está sob o comando do empregador, exer
cendo suastarefasdentrodas delimitações
que lhesãoespecificadas,o riscoestásempre presentee deve serassumido pelo em
pregador e não pelo empregado. O risco,
assim,comojáexplicavaEvaristodeMoraes,
nosidosde 1900,“éuma dascondiçõesnor
mais do exercícioda profissão,um dos en
cargosqueelaimplicatedevefigurarentre
as despesas gerais que a produção acarre
ta.(....)No contratodo empregador com o
empregado ficaincluídaa obrigação de re
pararo acidente,que constitui,afinal,uma
dasdespesasdaproduçãoindustrial.O ope
rário não corre o risco pessoal do aciden
te.”21
..........
Não sepode,dessemodo, em hipóte
se alguma, reduzir a potencialidade da

Curso de Direito Constitucional, Ed. Malheiros, São Paulo, 1997, p. 519,
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reparabi1idade do acidente do trabalhoaos
limitesem que seavaliaaresponsabilidade
pelodanocausadonasrelaçõesjurídicasci
vis,comuns (quetêmtodosaquelespressu
postos liberais,que estãoà base do funda
mentojurídicodareparação:liberdade,igual
dade.e culpabilidade). Lembre-se de que
para o direitosocial,tendoàvistao seu ca
ráterde proteção da dignidade humana, a
obrigação é independenteda ocorrênciade
dano.
Pode-se argumentar, ainda, que as
teoriasda responsabilidadepeiorisco,sem
avaliação,portanto,daculpa,deram ensejo
ao seguro obrigatório contra acidentes do
trabalho que o empregador deveria fazere
que depois acabou se incorporando ao se
gurosocialequeaindenizaçãodevidapelo
empregador diretamente ao empregado te
riaoutro fundamento, qual seja,o da repa
raçãocivil.
Estavisão,igualmente,édetodoequi
vocada,poisnegaarazãohistóricado trata
mentojurídicodo acidentedotrabalho.
Senão vejamos.
As primeiras leisde acidentedo tra
balho,como visto,buscaramfugirdanoção
jurídico-liberaldaculpae,páraconferirem
efetivareparação ao dano, fixaram a obri
gação do empregador de instituir seguros
contraosacidentesdo trabalho.Na França,
competiaaosempregadoresinstituíremseus
próprios seguros e nos demais países, para
não se onerarem, excessivamente, as em
presas, fixou-se a obrigação no âmbitò de
um seguro social (que, mais tarde,acabou
sendo o fundamento doEstadoSocial)..
A instituiçãodesses seguros signifi
cou grande mudança na esferajurídicado
trabalhadorfrenteao acidentedo trabalho,
mas não se pode olvidarque.nesta época,
finaldo séculoXIX, aindavivia-seno.contextodo modelojurídicodoEstado liberal.
Ou seja^os seguros instituídos,mesmo em
caráter compulsório, não representavam
Uma efetiva reparação do dano, para que
não se onerassem, demasiadamente, as
empresas. No entanto, o artificialismodes
saproteçãojurídicalogo se fez notar,pois
M Cf. B R A N D Ã O , Cláudio

com o tempo passou-se a verificar que a
indenização auferidapelo sistemade segu
rosestavamuito aquem dareparaçãoque o
acidentadoaufeririaseaplicadosfossemos
próprios parâmetros da regra de reparação
civil,atéporquenocálculodoprêmionãose
integrava o dano pessoal (de natureza mo
ral)experimentado.Avançou-se,assim,para
a idéiade complementação da indenização
conferidapelosegurosocial.
Este avanço se deu, no Brasil, por
obra da jurisprudência, que culminou, em
1964, com a edição da Súmula n. 229, do
STF: “A indenizaçãoacidentárianãoexclui
adodireitocomum, em casodedolooucul
pa grave do empregador”.
Houve a partirdaí, no entanto, um
grandeequívoco,quenosinfluenciaatéhoje,
que foi o de considerarque a indenização
suplementar,aocontráriodaindenizaçãodo
segurosocial,teriafundamentonodireitoco
mum,qualseja,naresponsabilidadecivil,que,
éclaro,decorrentedesuaorigemliberal,re
queriaademonstraçãodeculpaou dedolo.
Fácil perceber o equívoco. Ora, se
toda a teoriada obrigação de indenização
por dáno decorrente de acidente do traba
lho foi desenvolvida para fugir dos
parâmetrosda reparaçãocivilliberaleape
nas porquestãode ordem prática,ou seja,
deviabilizaçãode suaintegraçãoà realida
deindustria),vistoquesedesenvolveraain
danomodeloliberal,équeseatransformou
em obrigaçãode se firmarum seguro,que,
mais tardese incorporou ao seguro social,
não há nenhum sentidoem, ao sereconhe
cerque o prêmio do seguro, hão cobrindo,
integralmente, o dano, dá origem a funda
mentojurídicodistinto,parajustificaraobri
gaçãodeuma indenizaçãosuplementar.Em
outraspalavras,seaindenizaçãosuplemen
taré meramente um complemento econô
mico da indenizaçãopaga pelo seguro, seU
fundamento só pode ser o mesmo: a res
ponsabilidadedenaturezasocial,ou,peloris
co (em todasassuasformas22),sem avalia
ção,portanto,daculpa.
A indenizaçãodo segurosocial,com
seucomplemento,qualseja,aindenizaçãoa

Acidentes do Trabalho e Responsabilidade Civil do Empregador, LTr, São Paulo, 2006.
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que secondena o empregador diretamente,
reçonhecendo-sequeoprêmiodoseguronão
reparasatisfatoriamenteo dano, não elimi
na uma outra,estasim, dependentede cul
pa ou dedolo (quepode também serenten
didacomo aelevaçãodo valorda indeniza
ção complementar).
Melhorexplicando:oempregado,pelo
riscoaque foisubmetidopeloexercíciode
trabalho sob o controlede outrem, que lhe
exploraaatividadecomfinseconômicos,tem
direitoa obterreparação integralpor dano
(materiale pessoal)decorrentedo acidente
do trabalho,mesmo sem culpadoemprega
dore aindacom culpaexclusivado empre
gado, a não sercom demonstração de dolo
porpartedeste. O empregador tem a obri
gação de evitar o acidente do trabalho,
minimizandoosriscosdaatividadeecuidan
doparaqueoempregadonãopotencializeo
risco,cometendoerrosnaexecuçãodesuas
tarefas,semque o cumprimentodessaobri
gação de prevenção elimine o direito do
empregado à reparação integralpela ocor
rência do dano. Já o empregador, que não
cumpre a obrigação de prevenir o dano e
que, portanto, não pode serequiparado ao
primeiro,agecom culpa(ou,pior,com dolo)
enestecasodevepagaraoempregadoama
indenizaçãoaindamaior.Repare-se,poisé
muitoimportante:paraoempregado,perder
um braçoéperderum braço.Tem sempreo
mesmo efeitoe,portanto,o direitoarepara
ção integra]decorre,purae simplesmente,
destefato.Sobopontodevistadaconstitui
çãododireitodoempregadoàreparaçãodo
dano sofrido,parafinsdè quantificaçãoda
indenização decorrente deste aspecto, não
importa avaliarseo empregador agiu com
culpa OU nlo, pois isto não minimiza ou
potencializao seu dano. No entanto,sob a
perspectiva do empregador, não se pode
equipararaquelequecumpriucom todasas
obrigaçõesdeprevenção,e mesmo assimé
responsável pelareparaçãodo dano(corria
complementação necessária, de natureza
materiale moral,em razãoda ineficáciado
segurosocial),como outroquesequercum
priu a obrigação de prevenção. Como dito

acima, aobrigaçãode preveniré autônoma
e independe até mesmo da ocorrência de
dano. Advindo, concretamente, o dano, a
obrigaçãode repará-lonão eliminaosefei
tosdodescumprimentodaobrigaçãodepre
venir.
Vistas as coisas desse modo, é fácil
compreenderodispositivodoincisoXIX,do
art,7°.,da CF/88, que prevê, como direito
dostrabalhadores,um segurocontraaciden
tesdo trabalho, a cargo do empregador, fixando-sequanto a esteaspectoa responsa
bilidadepelo risco,objetiva,portanto,e na
qual se inclui,por conseqüência natural,a
indenização complementar necessária de
correnteda ineficáciado prêmiopararepa
rar o dano, ainda mais porque não se lhe
integrao danodenaturezaextrapatrimonial
(morai),sem prejuízode outraindenização
(ouaelevaçãodovalordaquela),fixadapela
não demonstração satisfatória,porpartedo
empregador,deque cumpriu integralmente
a obrigação de prevenir o acidente, sendo
seu, portanto, o ônus da prova nestesenti
do.Lembre-se, ademais, como demonstra
do acima, de que a mudança do parâmetro
jurídicoda obrigaçãopelo acidentedo tra
balhodomodeloliberaiparaomodelosocial
teve também corno efeitoeste,de se fixa
remobrigaçõesmesmo semaocorrênciado
dano.
Sobopontodevistadenossainvesti
gação, ademais, relevantenotarqueaprópriaConstituiçãoespecificao institutoem
questãocomo indenizaçãoe,poróbvio,in
denizaçãonão é créditoque decorradarelaçãodetrabalho,nãoselhepodendo;tam
bém porestemotivo,fazerincidirna regra
da prescriçãotrabalhista,previstana mes
ma Constituição.
Por isto que, com razão, apontam
Raimundo Simão de Melo23 e Cláudio
Brandão24queo direitoareparaçãoporaci
dentedo trabalhodecorredeum danoa um
valorjurídicomuitomakuvque sepreserva
apenas na ordem do direitosocial,que é o
direitoà vida(noquál se incluio direitoà
saúde), tendo, portanto, fundamento

‘’MELO. Raimundo Simão de. Prescrição do dano moral no Direito do Trabalho: um novo enfoque. Jus Navigandi,
Tercsina. a. 9. n. 709. 14 jtin. 2005. Disponível cm: http://jus2.uol.com.br/doutrina/textojsp?id=6867.Acesso
em: 16/02/06.
uAcidenies do Trabalho e Responsabilidade Civil do:Empregador", LTr. São Paulo. 2006.
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constitucional, destacando-se, neste senti naturaisdisponíveise preservaçãodo meio
do,osseguintesdispositivos:
ambiente;
Art. Io A República Federativa do
III - observância das disposições
Brasil,formadapelauniãoindissolúveldos que regulam as relações de trabalho;
EstadoseMunicípiosedó DistritoFederal,
constitui-seem EstadoDemocráticodeDi
IV -exploraçãoquefavoreçao bemreitoe temcomo fundamentos:
estar dos proprietários e dos trabalha
dores.
UI -a dignidadeda pessoahumana;
Art.7oSãodireitosdostrabalhadores
IV
-os valoressociais do trabalurbanos
hoe e rurais,alémde outrosque visem
dalivreiniciativa;
à melhoriadesuacondiçãosocial:
Art. 3o Constituem objetivos funda
X X V m -segurocontraacidentesde
mentaisdaRepúblicaFederativadoBrasil: trabalho, a cargo do empregador, sem ex
cluira indenização a que esteestáobriga
I-construiruma sociedadelivre,jus do,quando incorrerem doloouculpa;
tae solidária;
Art. 170. A ordem econômica, fun
II-garantiro desenvolvimentonaci dada na valorização do trabalhohumano e
onal;
na livreiniciativa,tem porfim assegurara
todosexistênciadigna,conformeosditames
Art. 4oA República Federativa do da justiça social, observados os seguintes
Brasilrege-senas suas relaçõesinternacio princípios:
naispelosseguintesprincípios:
III-funçãosocialda propriedade;
II-prevalênciadosdireitoshumanos;
IV -livreconcorrência;
Art.5°Todossãoiguaisperantealei,
VI -defesado meioambiente, inclu
sem distinçãode qualquernatureza,garantindo-seaosbrasileiroseaosestrangeirosre sivemediantetratamentodiferenciadocon
sidentesnoPaísainviolabilidadedodireitoà forme o impactoambiental dos produtos e
vida,à liberdade,àigualdade,àsegurançae serviçose de seusprocessosde elaboração
e prestação;
àpropriedade,nostermosseguintes:
Alt. 193.A ordem socialtem como
X-sãoinvioláveisaintimidade,avida
privada, a honra e a imagem das pessoas, baseo primadodo trabalho,ecomo obje
asseguradoO direitoaindenizaçãopelodano tivo o bem-estar e a justiça sociais.
materialou moral decorrentede suaviola
Art.200.Ao sistemaúnicode saúde
ção;
compete,alémdeoutrasatribuições,noster
XXHI -a propriedadeatenderáa sua mos da lei:
funçãosocial;
n - executar as ações de vigilância
Art. 186.A função socialé cumpri sanitáriaèepidemiológica,bemcomo asde
da quando a propriedade rural atende, si saúde do trabalhador;
multaneamente, segundo critériose graus
Art 225.Todos têm direitoao meio
de exigência estabelecidos em lei,aos se
ambiente ecologicamente equilibrado,
guintesrequisitos:
bem de aso comum do povo e essencial
I-aproveitamentoracionaleadequa à sadiaqualidadede vida,impondo-seao
do;I
Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-loe preserva-lopara as presentes
II-utilizaçãoadequadadosrecursos e futuras gerações.
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V
- controlar a produção, a Não há,portanto,como reduziro al
comercialização e o emprego de técnicas, cance da relevância dessa questão a um
métodos e substânciasque comportem ris aspectomeramentepatrimonialeindividua
co para ávida, a qualidade de vida e o lista.
meio ambiente;
O
fato.çonçretoéque,como demons
t
r
a
d
o
,
o
fundamento
reparaçãodo dànò
§ 3°-As condutaseatividadesconsi decorrented.oacidentpara
e
do
t
rabalhoriãoécivil
deradas lesiVas ao meio ambiente sujei emesmo quefosse,naquilo
queestamostra
tarão os infratores, pessoas físicas ou ju tando,queé o temapertinen
teàprescrição,
rídicas, a sanções penais e administrati seo legisladorquisesseinclui
roacidentedo
vas,independentementedaobrigaçãodere trabalho em.uma.das exceções do.art.206
parar os danos causados. .
do Código Civil,o teriafeitoexpress.amenSim,também sepoderádizer:“mas o te,poisque, naturalmente,sereparação ci
direito à vida é um direito,de todos e não vilfosse,não.seria.umareparaçãocivilcomo
apenas do empregado”.Por certo,então se outraqualquer,cómo nãosão,porexemplo,
alguém é vítima de um dano à süa pessoa areparaçãocivilpordano ao meio ambien
(imagem, integridadefísica,moraletc.)tem te(Lei n.9,605/98) e pordano civildecor
direito a uma reparação e esta reparação rentedeatoadministrativo(Lein.8.429/92
nãoserá,igualmente,uma reparaçãodecor - estecom prazoprescricionalde 05 anos).
rentederesponsabilidadecivil.E,mesmo que E, senão ha.previsãode prescriçãoda ação
não sequeirachegar a estaconclusão, não para os efeitosdo acidentedo trabalhoem
há como negarque a situaçãodo emprega- nenhumanormadoordenamentojurídico,há
dq.Çdo.trabalhadorem geral,que sesubme de se entender.sereia imprescritível, até
teacondiçõesdetrabalhodeterminadaspela porque os.danos à'.personalidade humana,
estruturaempresarialde outrem) é diversa. no contexto da dinâmica das relações
A subordinaçãopotencializaesseefeitoju hierarquizadas do modelo de produção ca
rídico,tomandoespecialaresponsabilidade pitalista,no qual p serhumano é transfor
em forçadetrabalho,riãodevem mes
doempregadorparacom o.empregado,pois, mado
mo
p
r
Não se querendo chegar a
afinal, é do trabalho do empregado que o estacoenscclruesvãeor,.que
damaiscondizentecom
empregador extrai seu incremento econô apropriavisãoposit
vadodireito,no máxi
mico e o direito socialse preocupa com a mo,e com muitoesfi
o
sósepoderácon
efetivaçãodaproteçãojurídicapertinenteao cluirque a prescriçãroçòa,s
er aplicável é a
acidente dó trabalho, iios sentidos da sua geral, òu seja,dè 20 (Vinte) anos, para os
prevençãoereparação,porqueseinsereem fatosocorridos aiitesde 11/01/03, e de 10
um modelocapitalistadeprodução,quesem (dez)paraaqueleshavidosem dataposteri
regulaçãogerou ós maiores horroresque a or,respeitandosempreácondiçãoimpeditiva
humanidade já conheceu (dentre eles os dòcursodaprescriçãoqueseinstaura,natuacidentesdò trabalho,pelòsquáisninguém ralmente,durante à vigênciado contratode
se responsabilizava). Neste sentido, a pro trábálho,vistoquéa elésevinculao empre
teção específica dá vida no contexto das gado com pressupostadependência econô
relaçõesprodutivashierarqúizàdàséessên mica25.
ciada sobrevivênciadasociedadeedò pró
Á fixaçãoda competência da Justiça
priomodelocapitalista,tendosido,comovisto
do
Trabalho
parajulgarconflitosdecorrentes
acima,a basedeformaçãodo próprioEstado
a
c
i
d
e
n
t
e
do
trabalhorepresenta,portodos
dosocial.

“Alguém poderí dizer que sc estacondição impeditiva valesse para a prescrição das ações por acidente do trabalho
valeria, igualmento. para os demais créditos trabalhistas..E por que não? Ô fatoé.que a;prescrição dos créditos
trabalhistasestá merecendo há muiio uma reformulação teórica (mas istojá assunto para outra discussão) e. além
disso, não se pode negar que para o sistemajurídico os efeitosdo acidente do trabalbo estão em um patamar mais
elevado aié mesmo que os créditos trabalhistas(vide. por exemplo, o disposto no inciso I,do art. 83. da Lei n.
11.105/05 • lei de falências).
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essesaspectos,muito mais que aumento de portância, atrai a aplicação dos preceitos
serviçoouelevaçãodopoderpolíticodaJus fundamentaisdosdireitoshumanose,como
tiçadoTrabalho.Representaum inestimável dizComparato27,cada serhumano é único
aumento de suaresponsabilidade,pois pas- einsubstituível,poisninguémpodeexperi
sa-seaos seus cuidados um dos fenômenos mentar,existencialmente,avidachi amorte
sociaishistóricosde maior importância,do deoutrem. Nestesentido,o fatodejáseter
qual,aliás,advieramasproposiçõesjurídicas produzidooefeito,em um processoqueseja,
fündamentaisda formaçãodo Estadosocial da extinção sem análise do pedido e com
e que, infelizmente, continua sendo um de istonegado,em concreto,o direitoàefetiva
nossosgrandesproblemasnacionais26.
reparação pelo dano decorrentedo aciden
A Justiçado Trabalho e seusjuízes tedotrabalho,quandodefatoexistente,com
têm, assim, um grande papel a cumprir e, arelevantefunçãodepunir,exemplarmente,
o agressor,paraprevenção
certamente, prestarão um
de outrosacidentes,cons
enormedesserviçoà socieda
‘Afixaçãodacompetêndada tituium dano irreparávelè
debrasileirasejánesteaspec JustiçadoTrabaíhoparajulgar
humanidade. De todo
toinicial,dedefiniraprescri
decorrentesaoaciaentedo modo,em um contextohis
çãoaplicável,chegaremaore
TepresentOiportcdosesses tórico,o caminhodaJusti
sultadode uma menor prote
a
s
p
e
c
ü
^
muitomaisqueaumento çado Trabalho no enfrençãojurídica à vítima do aci
d
e
s
e
n
è
çowdevaçãodopoder tamento dos acidentes do
dentedo trabalho,o queche
p
d
t
t
i
m
d
a
justiçadoTrabalho. trabalhoestáapenascome
ga mesmo a seruma redução
R
e
p
r
e
s
e
n
t
auminstimávdaimen- çandoe,certamente,ainda
dasuacondiçãoanterior,pois
t
o
d
e
s
i
a
r
e
spomabilidadzpois étempode pegaro bonde.
ao que consta, nem mesmo a
p
a
s
s
a
s
e
a
o
s
semcuidadosumdos Mas, é precisoque sefaça
Justiçacomum chegaraaoen
fenômeruxsoáabhistórimsde isto, urgentemente, pois
tendimento de que a prescri
ção da ação por dano decor nuàorirr^ortànck.dorpid.diás, cadavida que escaparpor
rentede acidentedo trabalho adi^amasprvpaaçõojuridkas nossasmãos, sem a prote
çãojurídicadevida,nãovolteria sido reduzida para 03
Estadouxideque.mftlhmente, tarájamais!
(três) anos.
continuasendoumdenossos
SãoPaulo, 17defePor fim, vale destacar
vereiro de 2006.
que estetema, dadaa suaim

Ä
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