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5. Urge esclarecer que o 1\1inistério Público, obrigatoriamente, atua nos proces
sos relativos a acidentes do trabalho em razão da natureza da lide de ordem pública,
de natureza alimentar, indisponível e irrenunciável - e da qualidade da parte
normalmente mais fraca na relação jurídica posta em juízo.

6. Como é do conhecimento de todos, vigia até 1967, no Brasil o sistema
indenizatório segundo o qual o empregador) por criar o risco de acidente) era o
responsável primário pelo dever de reparar o infortúnio incapacitante.

A indenização era tarifada. Não se exigia mais, como acontecia à época do
Código Civil, a demonstração de conduta culposa por parte do empregador.

A responsabilidade é objetiva. Só a conduta dolosa do empregado excluía a
reparação acidentária.

7. Tornou-se obrigatória a constituição do seguro de acidentes do trabalho
realizado por companhias seguradoras privadas que se sub~rogavam nas obrigaçõe5
do empregador.

Todavia, a partir de 1967 ocorreu radical transformação no sistema infortunísti
co do trabalho, no BrasiL

A inflação e a falta de educaçao do operário brasileiro, dentre outras, contribuí
ram para a alteração do sistema até então vigente.

O acidente de trabalho passou a ser, por determinaçao constitucional, mais um
benefício previdenciário.

Adotou-se o risco social, passando o INPS a ser o órgão autárquico encarregado
do pagamento dos benefícios e auxílios acidentários.

8. Na área urbana apenas o dia do acidente e os 15 primeiros dias continuam a
ser encargo do empregador.

Na área rural apenas o dia do acidente é ônus do empregador ruraL

As prestações acidentárias, objetivando compensar a perda ou redução da
capacidade laborativa, passaram para a Previdéncia Social, cuja fonte de custeio é
determinada pelas atuais contribuiçoes previdenciárias acrescidas de um plus a
cargo exclusivo do empregador.

9. Na prática, se benefícios maiores ocorreram para os empregados vitil11.ados,
que passaram a ter a reabilitaçao profissional e a assistência médica, com maior
elasticidade, recebendo menos mas sempre, por outro lado, os empregadores, com
louváveis exceçoes, passaram a se omitir no tocante às normas de higiene e
segurança do trabalho previstas como garantias mínimas dos trabalhadores, na
Constituição FederaL

10. Visando à prevenção de acidentes do trabalho, é imperioso dotar o 1\1inisté
rio Público de instrumento legal nos mesmos moldes da Lei n. 7.347 de 1985.

Esta lei defere ao 1\1inistério Público instrumentalidade adequada na propositu
ra de açoes e de medidas cautelares, na defesa do ambiente.

----'~_B_:_~~-90~_CA_~:1
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4. O Mil1lsteno úblico de São Paulo; com, a mesltiaeficiêl1cia~etn()nstra.da no
episódio de "Vila Socó", de triste memórial vem atuando, também na prevenção e
na reparação dos danos causados aos trabalhadores urbanos c: rUTais,vítiITl~sde
acidente do trabalho em razão da ausência, por parte das empresas negligentes, de
efetiva aplicação das normas de segurança necessárias à incolumidadéfísicaen1entál
do trabalhador, ingressando com aç6es similares e acompanhando-as até a decisão
final.
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L O lvilnistério Público é Instituição essencial na defesa da ordem jurídica e dos
interesses da sociedade, como já o dissemos em artigo anterior (LTr 52-8/946-953).

2. Recente decisão, de 2-7:-88, da Egrégia Quarta Câmara da Primeira Seção
Civil do T ribur13l de JustiçacI~.Sãq Patjlq,. por votação unânime,· na apelação cível
n.o 99.091~1, da Comarca de Cubatão, no episódio do incêndio de "VilaSocó"J
confirmou a responsabilidade da PETROBRÁS, empresa estatal, na esteira de
decisao anterior· 1, nestes termos:

i< ••• é aquela estatal a proprietária do oleoduto e a única responsável pela sua
conservação e manutenção. E um dos fatores determinantes do evento foi precisa
mente a corrosão dos tubos fazendo com que ocorresse o seu rompimento quando
aumentada a pressão do combustível em decorrência do fechamento de válvulas.
Por outro lado, como bem assinalou a r. sentença, é também a PETROBRÁS a
responsável pela inexistência de sistemas de segurança capazes de detectar a ocorrên
cia de vazamentos,cómo aquele que se 'ierificóll. Finalmente também é a estatal
responsável pela precariedade dos sistemas decotnunicação com a CODESP relati
vamente à operação de bombeamento e indicaçaoprecisa dos dutos utilizados como
anotado pela perícia."

3. O fato e suas conseqüências devem servir de alerta para que empresas ligadas
ou não a atividades potencialmente perigosas se preocupem com a segurança e: a
prevenção de acidentes, inclusive os do trabalho.
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4. O Mirusteno úblíco de São Paulo, com a mesraaeficiêücia:dérn0nstrada no
episódio de "Vila Socó", de triste memória, vem atuando tambémnapre't'enção e
na reparação dos danos causados aos trabalhadores urbanos e rmais,vítimasde
acidente do trabalho em razão da ausência, por parte das empresasnegligentes,de
efetiva aplicação das normas de segurança necessárias à incolumidade física e mental
do trabalhador, ingressando com ações similares e acompanhando-as até a decisão
final.

5. Urge esclarecer que o Ministério Público, obrigatoriamente, atua nos proces
sos relativos a acidentes do trabalho em razão da natureza da lide de ordem pública,
de natureza alimentar, indisponível e irrenunciável - e da qualidade da parte
normalmente mais fraca na relação jurídica posta em juf:;;o.

6. Corno é do conhecimento de todos, vigia até 1967, no Brasil o sistema
indenizatório segundo o qual o empregador, por criar o risco de acidente, era o
responsável primário pelo dever de reparar o infortúnio incapacitante.

A indenização era tarifada. Não se exigia mais, como acontecia à época do
Código Civil, a demonstraçãO de conduta culposa por parte do empregador.

A responsabilidade é objetiva. Só a conduta dolosa do empregado excluía a
reparação acidentária.

7. Tornou-se obrigatória a constituição do seguro de acidentes do trabalho
realízado por companhias seguradoras privadas que se sub-rogavam nas obrigaçõe5
do empregador.

Todavia, a partir de 1967 ocorreu radical transformação no sistema infortunísti
co do trabalho, no Brasil.

A inflação e a falta de educaçao do operário brasileiro, dentre outras, contríbuí
ram para a alteração do sistema até então vigente.

O acidente de trabalho passou a ser, por determinação constitucional, mais um
benefício previdenciário.

Adotou-se o risco social, passando o INPS a ser o órgão autárquico encarregado
do pagamento dos benefícios e auxílios acidentários.

8. Na área urbana apenas o dia do acidente e os 15 primeiros dias continuam a
ser encargo do empregador.

Na área rural apenas o dia do acidente é ónus do empregador rural.

As prestações acidentárias, objetivando compensar a perda ou redução da
capacidade laborativa, passaram para a Previdência Social, cuja fonte de custeio é
determinada pelas atuais contribuições previdenciárias acrescidas de um plus a
cargo exclusivo do empregador.

9. Na prática, se benefícios maiores ocorreram para os empregados vitilnados,
que passaram a ter a reabilitação profissional e a assistência médica, com maior
elasticidade, recebendo menos mas sempre, por outro lado, os empregadores, com
louváveis exceções, passaram a se omitir no tocante às normas de higiene e
segurança do trabalho previstas como garantias mínimas dos trabalhadores, na
Constituição Federal.

10. Visando à prevenção de acidentes do trabalho, é imperioso dotar o Ministé
rio Público de instrumento legal nos mesmos moldes da Lei n. 7.347 de 1985.

Esta lei defere ao Ministério Público instrumentalidade adequada na proposiw
ra de ações e de medidas cautelares, na defesa do ambiente.

JOSÉ LUIZ DIAS CAMPOS
Procurador de Justiça -, SP
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1. O Ministério Público é Instituição essencíalna defesa da ordem jurídíca e dos
interesses da sociedade, como já o dissemos emanigo anterior (LTr 52-8/946-953).

2. Recente decisão, de 2-7~88, da Egrégia Quarta Câmara' da Primeira Seção
Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, na apelaçãO cível
n.o 99.091-1, da Comarca de Cubatao, no episódio do incéndio de "Vila Socó",
confínnou a responsabilidade da PETROBRÁS, empresa estatal, na esteira de
decisão anterior'!, nestes termos:

"0.0 é aquela estatal a proprietária do oleoduto e a única responsável pela sua
conservação e manutenção. E um dos fatores determinantes do evento foi precisa
mente a corrosão dos tubos fazendo com que ocorresse o seu rompimento quando
aumentada a pressão do combus,tível em decorrência do fechamento de válvulas.
Por outro lado, como bem assinalou a r. sentença, é também a PETROBRÁS a
responsável pela inexistência de sistemas de segurança capazes de detectar a ocorrên
cia de vazamentos, cómo aquele que se verificOu. Finalmente também é a estatal
responsável pela precariedade dos sistemas de comunicação com a CODE$P relati
vamente à operação de bombeamento e indicação precisa dos dutos utilizados como
anotado pela perícia."

3. O fato e suas conseqüências devem servir de alerta para que empresas ligadas
ou não a atividades potencialmente perigosas se preocupem com a segurança e a
prevenção de acidentes, inclusive os do trabalho.

 

 



Enquanto ist:O, o Homem - criado à iUlagem de Deus -, que jjroduz c gera a
riqueza nacional, continua em seu ambiente de trabalho no qual passa a maior parte
de sua existência, aspirando sílica livre, sujeito à ação dos agrotóxicos e de toda a
gania de aerodispersóides nocivos à saúde, exposto ao benzeno, cloro, mercúrio,
chumbo, manganês e outros agentes causadores de doenças profissionais e do
trabalho, em verdadeira epidemia.

Fazendo parte da legião indeterrninada de invúlidos, cadastrados e não cadastra
dos, junto à Previdência Social, em flagrante desigualdade jurídica, para poder gozar
deste ambiente protegido pela lei citada, se morto não estiver, necessita ingressar,
indi-vidualmente, com ações reparatórias de dano, para, além de obter indenização
da incapacidade laborativa, compelir os empregadores, indiretamente, ao cumpri
mento das normas de higiene e segurança do trabalho.

Isto sem falar da quantidade preocupante de acidentes tipo, causadores de lesôes
súbitas e violentas, identificáveis de imediato como se constata em·· quedas na
construção civil, pelo não-cumprimento, por parte das construtoras, das normas de
segurança; em perdas de dedos e mãos nas serrarias e nas prensas, sem qualquer
proteção e orientação adequada no seu manuseio; desmoronamento em minas, em
razão, também, da ineficácia da fiscalização e sua inoperância, ante as falhas
existentes na legislação vigente.

11. Segundo a estatística oficial fornecida pelo INPS, no ano de 1986 foram
registrados 1.154.480 acidentes, que, somados aos 1.137.124, de 1987, geram a
assustadora cifra de 2.291.604 eventos abarcando os de trajeto, tipos e as doenças
profissionais, em apenas 2 anos.

Frise-se que este número alarmante não corresponde à realidade por várias
razües, tais como, ausencia de comunicação dos acidentes, não-reconhecimento do
nexo causal nas doenças profissionais e dó trabalho (lelicopenia, tenossinovite 
doença dos digitadores), empregados não registrados, inclusive menores de 12 anos
e, portanto, "administrativamente" não considerados segurados obrigatórios da
Pre,/idéncia Social.

lZ. As Leis de Acidentes do Trabalho sempre equipararam, para efeito de
indenização l aos acidentes de trabalho típicos a moléstia profissionaL

São igualmente indenizáveis. Nada mais lógico e equânime, no dizer de Miguel
Augusto Gonçalves de Souza, que l "em se tratando de doença profissional, respon
derao pelas obrigaçoes resultantes da Lei de Acidentes todos os empregadores sob
cuja dependéncia houver trabalhado o operário, na mesma profissão e proporcional
mente ao tempo de serviço a cada um prestado":.

Não há razão para se entender diferentelnente na esfera do direito comum tal
qual ocorria à época em que a indenização acidentária era tarifada.

Efetivamente, "se os serviços sucessi,ramente prestados a vários empregadores
contribuíram para a eclosão ou agravamento da moléstia, respondem os empregado
res solidariamente pela indenizaçao, na proporçao dos respectivos períodos de
trabalho"·'.

É que "incidiosa que é a moléstia, de processo lento, difícil negar-se a contribui-

cão dos serviços de qualquer das empregadoras, seja à sua eclosão, seja ao seu
.' ".;
agravamento .

13. A propósito
l

decisão de cunho nitidamente social, infornl3.dadeespírito
público

l
que serviná de marco histórico em matéria de reparação de,dar:o POl:

doença profissional e que em muito contribuirá para a ca~sa ~reven~10m~t~ fm
proferida) a unanimidade, pela Egr1gia Terceira Câmara da PnmeIra Seçao CivIl do
Tribunal de Justiça de São Paulo·.

14. Cuida a espécie de morte de trabalhador por exposição a "Benzeno" que
poucos, sem exito, procuram descaracterizar C01::lO agente qU,e causa a morte ou
lesões corporais geradoras de redução da capaCIdade laboranva.

15. Esta ação, promovida pelo Ministério Público ?e São ,Paulo contra ~s

Indústrias Químicas Matarazzo S.A. Fábrica de Soda e DIversos, mstalada em Sao
Caetano do Sul, SP, teve o seguinte desfecho:

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide, mesmo porque, face à robusta prova documental, o processo não comportava

dilação probatória.
N ao se trata de prova emprestada e sim de prova documental que registra o que

realmente aconteceu.
A designação de audiência seria imprestáv~l, porque ?resentes nos autos, laudos

técnicos realizados cada um elT) sua oportumdade devlda.

No mérito, o parecer do ilustre Procurador de Justiça exaure a matéria e fica

adotado como razoes de decidir.

a r s retratam a atuação da CETESB durante anos contra a empresa ré, e
saUD 1· d

esta olvidando as decisoes com o simples pagamento da mu ta, e não cumpnn o as
determinacoes elT! flagrante prejuÍZo e falta de solidariedade humana com sem
trabalhad(;res que lá viviam em condiçoes sub-humanas de trabalho.

Foi tanto gritante o menoscabo da indústria ré com seus trabalhadores, que
levou à intervenção do 1'v1.inistério Público para a defesa dos mesmos e moradores

lindeiros.
O fato foi raro, mas dernonstra como o Ministério Público pode intervir em

favor da saúde pública.
O nexo causal entre a leucemia e o trabalho já foi alcançado p~~ de~~s~o

transitada em julgado na ação acidentária l onde se discutiu a pensão preVi enClana.

Nesta ação, a indenização é pelo ilícito) ou culpra grave do empregador
admitida por Súmula do Pretória Excelso.

Nunca foi tão demonstrada a culpa grave, como nestes auto~. ! anto por
.. d CETESB COIUO da Fundacentro e a indenizacão pelo direlto comumtecnlCOS a , . . .' .

independe da acidentária como restou decidido por este T nbunaL

As despesas com jazigo, foram razoavelmente fixadas e serão comprovadas no

tempo oportuno, não merecendo reparos.

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a :' sentenç~ por
seus próprios fundamentos e os do parecer da Douta Procuradona da JustIça.

102 Jusiitie. 880 Paulo, 51
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MiGUEL AUGUSTO GONÇALVES DE SOUZA. Acidentes do Trabalho, 20 v., RT, 1964, ptig. 10.
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cão dos serviços de qualquer das empregadoras, seja à sua eclosão, seja ao seu
.' ~ ~-;

agravamento . . ... '.'
13. A propósito, decisãO de cunho nitidamente social, inforhüda de espírito

público, que servid de marco histórico em matéria de reparação dedar:o por
doença profissional e que em muito contribuirá para a causa ~reven~lonr:ta fc)!
proferida, a unanimidade, pela Egr~gia Terceira Cámara da Pnmelra Seçao CIVIl do
Tribunal de Justiça de São Paulo.

14. Cuida a espécie de morte de trabalhador por exposição a "Benzeno" que
poucos, sem êxito, procuram descaracterizar como agente que causa a morte ou
lesões corporais geradoras de redução da capaCIdade Jaboranva.

15. Esta ação, promovida pelo Ministério Público de São .Paulo contra :'
Indústrias Químicas Matarazzo S.A. Fábrica de Soda e DIversos, lI1stalada em Sao
Caetano do Sul, SP, teve o seguinte desfecho:

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide, mesmo porque, face à robusta prova documental, o processo não comportava

dilação probatória.
Não se trata de prova emprestada e sim de prova documental que registra o que

realmente aconteceu.
A designação de audiência seria imprestável, porque ?resentes nos autos, laudos

técnicos realizados cada um em sua oportunrdade deVIda.

No mérito, o parecer do ilustre Procurador de Justiça exaure a matéria e fica

adorado como razoes de decidir.
Os autoS retratam a atuação da CETESB durante anos contra a empresa ré, e

esta olvidando as decisões com o simples pagamento da multa, e nao cumpnndo as
determinacóes em flagrante prejuízo e falta de solidariedade humana com seus
rrabalhadc;res que lá viviam em condições sub-humanas de trabalho.

Foi tantO gritante o nlenoscabo da indústria ré com seus trabalhadores, que
levou à intervenção do Ministério Público para a defesa dos mesmos e moradores

líndeiros.
O fato foi raro, mas demonstra como ° Minístério Público pode intervir em

favor da saúde pública.
O nexo causal entre a leucemia e o trabalho já foi alcançado por de~lsão
. d . I d aca~o acidentária onde se discutiu a pensão prevldenClana.transita a em JU ga o na ,,< ,

Nesta ação, a indenização é pelo ilícito, ou culpra grave do empregador

admitida por Súmula do Pretória Excelso.

Nunca foi tão demonstrada a culpa grave, como nestes autos. !anto por
.' d CETESB COIUO da Fundacentro e a indenizacão pelo dIreIto comumtecnlCOS a , . . .' .

independe da acidentaria como restou decidido por este T nbunaL

As despesas com jazigo, foram razoavelmente fixadas e serão comprovadas no

tempo oportuno, não merecendo reparos.

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a :' sentenç~ por
seus próprios fundamentoS e os do parecer da Douta Procuradona da Justlça.
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Enquanto isto, o Homem - criado à imagem de Deus ~, que jjróduz c gera a
riqueza nacional, continua em seu am bíente de trabalho no qual passa a maior parte
de sua existência, aspirando sílica livre, sujeito à ação dos agrotóxicos e de toda a
gama de aerodispersóides nocivos à saúde, exposto ao benzeno, cloro, mercúrio,
chumbo, manganês e outros agentes causadores de doenças profissionais e do
rrabalho, em verdadeira epidemia.

faLendo parte da legião indeterminada de invúlidos, cadastrados e não cadastra
dos, junto à Previdência Social, em flagrante desigualdade jurídica, para poder gozar
deste ambiente protegido pela lei citada, se morto não estiver, necessita ingressar,
individualmente, com ações reparatórias de dano, para, além de obter indenização
da incapacidade laborativa, compelir os empregadores, indiretamente, ao cumpri
mento das normas de higiene e segurança do trabalho.

Isto sem falar da quantidade preocupante de acidentes tipo, causadores de !esôes
súbitas e violentas, identificáveis de imediato como se constata em quedas na
consrruçao civil, pelo não-cumprimento, por parte das construtoras, das normas de
segurança; em perdas de dedos e mãos nas serrarias e nas prensas, sem qualquer
proteção e orientação adequada no seu manuseio; desmoronamento em minas, em
razão, também, da ineficácia da fiscalização e sua inoperância, ante as falhas
existentes na legislação vigente.

11. Segundo a estatística oficial fornecida pelo INPS, no ano de 1986 foram
registrados 1. L54.480 acidentes, que, somados aos 1.137.124, de 1987, geran, a
assustadorn cifra de 2.291.604 eventos abarcando os de trajeto, tipos e as doenças
profissionais, em apenas 2 anos.

Frise-se que este número alarmante não corresponde à realidade por várias
razóes, tais como, auséncia de comunicação dos acidentes, não-reconhecimento do
nexo causal nas doenças profissionais e do trabalho (leucopenia., tenossinovite 
doençn dos digitadores), empregados não registrados, inclusive menores de 12 anos
e, portanto, "administrativamente" não considerados segurados obrigatórios da
Previdéncia Social.

12. As Leis de Acidentes do Trabalho sempre equipararam, para efeito de
indenização, aos acidentes de trabalho típicos a moléstia profissional.

São igualmente indenizáveis. Nada mais lógico e equânime, no dizer de Miguel
Augusto Gonçalves de Souza, que, "em se tratando de doença profissional, respon
derao pelas obrigaçc5es resultantes da Lei de Acidentes todos os empregadores sob
cuja dependéncia houver trabalhado o operário, na mesma profissão e proporcional.
mente ao tempo de serviço a cada um prestado"'.

Não há razaO para se entender diferentemente na esfera do direito comum tal
qual ocorria à época em que a indenização acidentária era tarifada.

Efetivamente, "se os serviços sucessivamente prestados a vários empregadores
contribuíram par~ a eclosão ou agravamento da moléstia, respondem os empl"egado
res solidariamente pela indenização, na proporção dos respectivos períodos de
trabalho"".

É que "incidiosa que é a moléstia, de processo lento, diffcil negar-se a contribui-

 

 



RESPONSABILIDADE PENAL

6. !dem, p~lg. 416
7. In RT 614/69-70.
8. T:\CRUd sr, Ap. 349.049.0, RibeirãO Preto, 9. 3 c., J. 3-10"84, re1. Juiz Leite Cintra, .lTACrim SP 80/499-502, Lex.
9. TACR!M SP, Ap. 338.845-1, Santo André, 9.« c., j. 298-84. reL Juiz Leite Cinna, JTACrimSP 79/449-451, Lex.

Co.mo ,ol~serva Thormann, citado por Nélson Hungria, "o ponto de partida
para a mcnmmaç.ão, da espécie foi a consideração do grave perigo a que, freqüente~

men:~, os, e~preitetrOS ou mestres de obras, para poupatem~se as despesas com
medlO3s teC11lcas de precaução, conscientemente sujeitam seus operários".

O anteprojeto do Código suíço, inspirador do nosso art. 132, "visava a Se
tornar um complemento da lei de proteçilo aos operários, isto é, mais um recurso
preventivo contra acidentes do trabalho".
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"O exemplo freqüente e típico dessa specie criminal (a do art. 132) ~ diz a
Exposição de i\1otivos do Código Penal de 1940, ainda em vigor nesta parte, - é o
caso do empreiteiro que, para poupar-se ao dispêndio com medidas técnicas de
prudência, na execução da obra, expõe o operário ao risco de grave acidente.

O que informa o dispositivo penal em questão é a "consciência e vontade de
expor a vítima a grave perigo"! bastando, como diz Hungria, "que o agente acarrete
para a vítima uma situação de fato em que sua vida ou saúde é exposta a um perigo
direto e iminente", restando suficiente "a vontade ou consciência no sentido de tal
situação de perigo",

2. O perigo deve apresentar~se direto e iminente, isto é, como realidade
concreta, efetiva, presente, imediata (exposiçao a substância altamente tóxica, sílica
em suspensão! benzeno, cloro, máquinas perigosas sem proteçao, operários em
grandes alturas, sem equipamentos de proteção, etc.).

Como nos ensina o emérito Penalista, "o dolo específico pode ser direto ou
eventual ou o agente pratica a açao (ou a omissão) com o intuito positivo de criar o
perigo ou, inescrupulosamente, não se abstém dela, apesar de prever a possibilidade
do dano".

Podemos exemplificar a aplicaçao deste artigo, com outros casos concretos:

~ objetos lançados dos edifícios em construção, sem a proteção determinada
pelas normas regulamentadoras, expondo a vida dos operários ou de transeuntes a
perigo direto e iminente;

~ médicos do trabalho da empresa, da Previdência Social ou de clínicas
autorizadas j que consideram operários acometidos de leucopenia por benzeno e por
irradiação ionizante! ou saturnismo j com "altall

, aptos para o retorno à anterior
atividade, nas mesmas condições de trabalho, geradoras do afastamento;

- empregador que visando motivação econômica) permite que engenheiros de
produção j mestres ou fiscais exponham a saúde, integridade física e a própria ·vida
de seus empregados adotando como rotina, no setor siderúrgico! que caçambas com
umidade recebam escória liquefeita em alta temperatura sendo iminente o risco de
explosãoj

~ motorista e empreiteiro que transportam "bóias-friasll em precárias condiçóc5
de segurança,

3, l\11as, se porventura, o dano ocorrer, responderá o agente por ação ou
omissão, por homicídio, lesões corporais, incêndio, explOSãO, uso de gás tóxico ou
asfixiante, na forma dolosa ou culposa, conforme vários precedentes publicados.
Efetivamente:

HHomicídio culposo - Acidente do trabalho - Morte de dois operários
decorrente de deslizamento de terra em obra em construção - Responsabilidade do
engenheiro e do mestre de obras bem caracterizadas".

HHoluicídio culposo - lv10rte de recérn-nascido por causa de incêndio em
incubadora em berçário de hospital. i\.1anutenção precária de aparelhagem ~

Responsabilidade do encarregado de manutenção, Negligência também da atenden
te de enfermagem. Culpa criminal de ambos caracterizada".

HHonlicídio culposo ~ Empregador que manda menor pulverizar SUa lavoura
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1. Na esfera penal pode-se configurar o crime previsto no art. 132 do CP
brasileiro, que é crime de perigo, originariamente criado objetivando a prevencão de
acidentes do trabalho. '

, Já..em 1940 a ~xp?siçãO de lvfotivos do Código Penal esclarecia que o
dlsposltlVO em questao Visava a prevenir os inúmeros acidentes ocorridos naquela
época na construção civil:

"Art. 132: Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.
"Pena: detenção, de três meSes a um f _. ,..,

~ ano, se o ato nao constltu! cnme mais
grave, "

o julgamento teve a participação dos Desembargadores Yussef Cahali e Flávio
Pinheiro, com votos vencedores.

São Paulo, 20 de setembro de 1988.

Mattos Faria, Presidente e Relator.

,.., ~2-6. ~Antes recla:ná:'amos da falta de ação civil pública, nos moldes da Lei n. o
1.3. (18). A ConStltmção de 1988, pela primeira vez na história constitucional
brasileira veio sanar esta lacuna. Deferiu-nos a função institucional de:

"A~-t. ,12?-III:, p~omover ? inquérít~ civil e a ação civil pública, para a proteção
do p~tnmo11lo publrco e SOCIal, do melO ambiente e de outros interesses difusos e
colenvos ll

•

17. ? Minist~ério Públ~co, pOJ.~tanto, embora não privativamente, não pode
furtar-se a proteçao do melO, ambIente, nele compreendido o do trabalhoG bem
c?mo dos interesses coletivos', dos trabalhadores por segurança, higiene e saúdes
visando a reduçao dos riscos inerentes a trabalho\'. '

18, O meio ambiente é "bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qua!i~ade de vida": c.ompetindo também ao Ministério Público, para assegurar a
efetlílldade desse dIreito e sua proteção, dentre outras incumbências:

HArt. 225, parágrafo 1,°:

IV ~ exigir, na fO,nn.a.da .lei, para a instalação de obra ou atividade potencial~
~nente causad.ora de sIgl1lftcatlva degradação do meio ambiente, estudo· prévio de
Impacto ambiental, a que se dará publicidadej

V -: c?ntrolar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos
e sU?stanClas que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambientei

RESPONSABILIDADE PENAL

6c Idem, p~lg. 416
7. In lU 614/69-70.
S. TACRI:l SP, Ap. 3,4?04.ll:0, Rilwirao Preto, 9." c.,]. 3-10·84. reI. Juiz Leite Cintra, )TACrim SP 80/499.502, Lex.
9. TACRb1 SP. Ap_ ).)S.8~o.l, Santo André. 9. a c., J. 298·84. reL Juiz Leite CinHo, JTACrimSP 79/449-451, Lex.

Como observa Thormann, citado por Nélson Hungria, "o ponto de partida
para a incriminação da espécie foi a consideração do grave perigo a que, frequente
mente, os empreiteiros ou mestres de obras, para pouparem-se as despesas com
medidas técnicas de precaução, conscientemente sujeitam seus operários".

O anteprojeto do Código suíço, inspirador do nosso art. 132, "visava a Se
tornar um complemento da lei de proteçl0 aos operários, isto é, mais um recurso
preventivo contra acidentes do trabalho".
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"O exemplo frequente e típico dessa specie criminal (a do art. 132). - diz a
Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, ainda em vigor nesta parte, - é o
caso do empreiteiro que, para poupar-se ao dispêndio com medidas técnicas de
prudência, na execução da obra, expõe o operário ao risco de grave acidente.

O que informa o dispositivo penal em questão é a "consciência e vontade de
expor a vítima a grave perigo", bastando, como diz Hungria, "que o agente acarrete
para a vítima uma situação de fato em que sua vida ou saúde é exposta a um perigo
direto e iminente", restando suficiente "a vontade ou consciência no sentido de tal
situação de perigo".

2. O perigo deve apresentar-se direto e iminente, isto é, como realidade
concreta, efetiva, presente, imediata (exposição a substância altamente tóxica, sílica
em suspensão, benzeno, cloro, máquinas perigosas sem proteção, operários em
grandes alturas, sem equipamentos de proteção, etc.).

Como nos ensina o emérito Penalista, "o dolo específico pode ser direto ou
eventual ou o agente pratica a ação (ou a omissão) com o intuito positivo de criar o
perigo ou, inescrupulosamente, não se abstém dela, apesar de prever a possibilidade
do dano".

Podemos exemplificar a aplicação deste artigo, com outros c.asos concretos:

- objetos lançados dos edifícios em construção, sem a proteção determinada
pelas normas regulamentadoras, expondo a vida dos operários ou de transeuntes a
perigo direto e iminente;

- médicos do trabalho da empresa, da Previdência Social ou de clínicas
autorizadas, que consideram operários acometidos de leucopenia por benzeno e por
irradiação ionizante, ou saturnismo, com "alta", aptos para o retorno à anterior
atividade, nas mesmas condições de trabalho, geradoras do afastamento;

~ empregador que visando motivação econômica, permite que engenheiros de
produção, mestres ou fiscais exponham a saúde, integridade física e a própria vida
de seus empregados adotando como rotina, no setor siderúrgico, que caçambas com
umidade recebam escória liquefeita em alta temperatura sendo iminente o risco de
explosão;

- motorista e empreiteiro que transportam "bóias-frias" em precárias condiçóes
de segurança.

3. idas, se porventura, o dano ocorrer, responderá o agente por ação ou
omissão, por homicídio, lesões corporais, incêndio, explosão, uso de gás tóxico ou
asfixiante, na forma dolosa ou culposa, conforme vários precedentes publicados.
Efetivamente:

"Homicídio culposo ~ Acidente do trabalho - Morte de dois operários
decorrente de deslizamento de terra em obra em construção - Responsabilidade do
engenheiro e do mestre de obras bem caracterizadas".

"Homicídio culposo - Morte de recérn-nascido por causa de incêndio em
incubadora em berçário de hospital. Manutenção precária de aparelhagem 
Responsabilidade do encarregado de manutenção. Negligêncía também da atenden
te de enfermagem. Culpa criminal de ambos caracterizada".

"Homicídio culposo - Empregador que manda menor pulverizar sua lavoura

.__~u~litia, São Paulo, 51 (146), abr.lJun 1989104

1. Na esfera penal pode-se configurar o crime previsto no art. 132db CP
brasileiro, que é crime de perigo, originariamente criado objetivando a prevencão de
acidentes do trabalho. .

Já em 1940 a Exposição de Motivos do Código Penal esclarecia que o
dispositivo em questão visava a prevenir os inúmeros acidentes ocorridos naquela
época na construção civil:

"Art. 132: Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

"Pena: detenção, de três meSes a um ano, se o fato não constitui crime mais
grave. ~l

o julgamento teve a participação dos Desembargadores Yussef Cahali e Flávio
Pinheíro, com votos vencedores.

São Paulo, 20 de setembro de 1988.
Mattos Faria, Presidente e Relator.

16. Antes reclamávamos da falta de ação civil pública nos moldes da Lei ri. °
7.347/85. A Constituição de 1988, pela primeira vez na' história constitucional
brasileira veio sanar esta lacuna. Deferiu-nos a função institucional de:

"Art. 129-III: promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos".

17. O Ministério Público, portanto, embora não privativamente, não pode
furtar-se à proteção do meio_ ambiente, nele compreendido o do trabalhoé bem
como dos interesses coletivos', dos trabalhadores por segurança, higiene e saúde'
visando a redução dos riscos inerentes a trabalho\!. '

18. O meio ambiente é "bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida", competindo também ao Ministério Público, para assegurar a
efetividade desse direito e sua proteção, dentre outras incumbências:

"Art. 225, parágrafo 1.°:

1\1 - exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencial
mente causa~ora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de
nnpacto ambiental, a que se dará publicidade;

\1 - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
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díÍicultando a celeridade do trabalho. Morte do empregado esmagado pelas engrena
gens das máquinas""

"Lesão corporal culposa - Encarregado de produçüo quer}('rmite ótrabalho
de operário, a despeito de sua inexperiência, junto a uma máquiriâ>irijetora
desprovida de dispositivo de segurança - Amputação da mào direita do obreiro ~
Ação procedente~d~.

"Hotnicídio culposo - 1v10ne da vítima acarretada por ingestão detóxíco
existente em inseticida que aplicava na lavoura - Responsabilidade do engenheiro·
aorônomo e do administrador da propriedade agrícola - Trabalho executado sem
p;oreção à saúde dos empregados - Negligência caracterizada"l').

4. Com a reforma da Parte Geral do Código Penal tornou-se possfvel a
substituição, pelo juiz, da pena de detenção pela de dias-multa,

5. Também afirmamos e continuamos a afirmar que a pena pecuniária, em
casos que tais l tem maior poder de persuasão do que a pena privativa de liberdade,
cujo descrédito, em nosso pafs, é fato público e notório, além da prestaçao de
serviços à comunidade, largamente aplicada pelos juizes do Estado do Rio Grande
do SuL

6. Quando o patrimônio fica ameaçado, a preocupação em preser\'á~lo passa a
ser constante, e é exatamente isto que nos interessa, objetivando prevenir o acidente
do trabalho,

Efetivamente, dizem os arts. 49, parágrafo l.0j e 60 j parágrafos LO e L° do CP
brasileiro:

"Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao Fundo Penitenciário da
quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo j de lOj no
máximo, de 360 dias-multa.

"Parágrafo primeiro - O valor do dia~mulra será fixado pelo juiz nâo podendo
ser inferior a 1/30 de maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem
superior a cinco vezes esse salário.,j

"Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, ;,
situação econômica do réu.

"Parágrafo primeiro - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz
considerar que, em virtude da situaçao econômica do réu, é ineficaz, embora
aplicada no máximo.

"Parágrafo segundo - A pena privativa de liberdade aplicada, não superior oi

seis meses~ pode ser substitufda pela de multa, observados os critérios dos n. Os Il e III
do are 44 deste Código."

7. Seguindo o mesmo raciocínio, deveriam os Constituintes aproveitar a opor
tunidade para sujeitar não só as pessoas físicas, mas também as pessoas jurfdicas, üs
sançücs penais, além das administrativas e de responsabilidade civil, quando por
suas condutas e atividades consideradas ilícitas causarem lesôes, n30 só ao ambiente
mas aos que se encontram no ambiente de trabalho,

8. As pessoas jurídicas, rcais causadoras dos danos à imegridade física dos
trabalhadores, não podem ficar ao abrigo do "fenômeno da despersonalizaçáo daA!huquerque 1\br;mh;'iD, l\T

Jui: Rm'"\"fT'iura Cug!idmi, IL\C, ',',SP iS ,)9 e

n, Ri("-'
ru. Jui: TUF !1<1mbií \'íiguc] C. do N;]scimcll[O.

+J
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com inseticida "SUIJer Radiawx" - lvlorte do mesmo pela elevada toxidez do
produto - Condenaçâo dec"etada""c

HHomicídio culposo - Inlprudéncia - Agente que transporta passageiros em
carreta de trator em total estado de insegurança. Condenação mantida"::

"Lesão corporal culposa: empregador que admite como seu empregado menor
de 14 anos de idade - Trabalho deste junto a máquinas perigosas - Acidente de
que lhe resultou a perda do terço médio do antebraço - Imprudência nl.anifesta.
Condenaçao decrerada"::'

"Homicídio culposo e Lesão corporal culposa" - Imprudéncia - Agente
que dirige caminha0 transportando irregularmente cerca de 30 "bóias~frias"j em
madrugada de neblina com um dos faróis apagado c em excesso de velocidade, por
ter saído atrasado para a viagem - "Condenaçao decretada"J).

"Homicídio culposo - EnlOreíteira de con<;truc30 - Homicídio decorrente de
acidente acontecido por falta de' segurança - Il;ob;ervância de normas relativas a
irnplamação e uso de rede elétrica - Condenação confirmadal)'~.

"HOluicídio culposo - Desabamento de valeta - Acidente do trabalho 
Responsabilidade penal - Naquelas atividades onde há perigo para quem as exerce,
é responsável quem tinha o dever de dirigir e fiscalizar a atividade em. questâo, com
a necessária diligência. No caso, o engenheiro responsável da empresa~ o supervisor
de obras e o encarregado da obra tinham tal dever - Devem. ser responsabilizados
aqueles que contribuíram omissivamente para que no local onde a vítirna trabalhava
ll.ào houvesse o equipamento necessário ao escoramento da escavação"'s

"HOluicídio culposo - Acidente do trabalho - Conduta omissiva - Em
trabalhos de substituição de postes de cimento de rede elétrica de baixa tensão,
havendo risco previsível de que eles possam tocar em fios de alta tensão j é omissão
culposa o não desligar tais fios de alta tensão que, por isso e com o umtaco

j
venham

a provocar a morte de um dos operadores por eletroplessão. Equipamentos de
proteção individual. Olnissão etn seu fornecÍlnento e falta de fiscalizacão em,
seu uso obrigatório. e, por suadespersonalizaçüo,às pessoa~s ffsica~
que a representam no exercício das relaç6es lctborais l o fornecimento de EPls,
adequados e j,'xóprios, e a fiscalização de seu uso obrigatório pelos empregados, A
omissâo de qualquer destas obrigaçôes somadas à previsibilidade do evento danoso,
configura a culpa e fa:: com que os agentes respondam pelo resultado, em sua forma
culposa - Condenação do Presidente, do gerenU'j do chefe da equipe e do técnico
respons;:lvel, confirrnada""

"Homicídio culposo - Falta de cuidado indispensável no trabalho - l'viorte
de empregado - Condenação do diretor responsável pela produção quc, pessoal e
direto mente, mandou elnpregado que trabalhava em carregar coisas, se111 experiên~

cia de lidar corn máquinas ou perto delas fosse auxiliar a retirada de bagaço de
cana-dc~;lçúcar depois de determinar a retirada da grade protetora que estava
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diÍiculrando a ccleríd?de do trabalho. Morte do empregado esmagado pelas engrena
gens das máquinas"".

"Lesão corporal culposa - Encarregado de produção que pern:Üte o trabalho
de operário, a despeito de sua inexperiência, junto a uma máquimi.· irijetora
desprovida de dispositivo de segurança ~ Amputsção da mão direita doobreiro 
Açao procedente"l'.

"Homicídio culposo ~ h·jorre da vítima acarretada por ingestao de tóxico
existente em inseticida que aplicava na lavoura - Responsabilidade do engenheiro
aorônomo e do administrador da propriedade agrícola - T rabslho executado sem
p;oreção à saúde dos empregado, - Negligência caracterizada";".

4. Com a reforma da Parte Geral do Código Penal tornou-se possível a
substituiçâo, pelo juiz, da pena de detençâo pela de dias-multa.

5. Tsmbém afirmamos e continuamos a afirmar que a pens pecuniária, em
casos que tais, tem maior poder de persuasâo do que a pena privativa de liberdade,
cujo descrédito, em nosso país, é fato público e notório, além da prestação de
serviços à comunidade, largamente aplicada pelos juizes do Estado do Rio Grande
do Sul.

6. Quando o patrimônio fica ameaçado, a preocupaçao em preservá-lo passa 3

ser constante, e é exatamente isto que nos interessa, objetivando prevenir o acidente
do trabalho.

Eferivamente, dizem os arts. 49, parágrafo 1. o, e 60, parágrafos 1.0 e 2. o do CP
brasileiro:

"Are 49 ~ A pena de multa consiste no pagamento ao Fundo Penitenciário da
quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10, no
máximo, de 360 dias-multa.

"Parágrafo primeiro - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo
ser inferior a 1/30 de maior ,alário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem
superior a cinco vezes esse sa1<ü·io."

"Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, il
situação econômica do réu.

"Parágrafo primeiro - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz
considerar que, em virtude da situaçao econômica do réu, é ineficaz, embora
aplicada no máximo.

"Parágrafo segundo - A pena privativa de liberdade splicada, não superior [;
seis meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios do, n. o, li e UI
do art. 44 deste Código."

7. Seguindo o mesmo raciocínio, deveriam os Constituintes aproveitar a opor
tunidade para sujeitar não só as pessoas físicas, mas também as pessoa, jurídicas, üs
sanç(les penais, além das administrativas e de responsabilidade civil, quando por
suas conduras e atividades consideradas ilícitas causarem lesões, não só ao ambiente
mas aos que se encontram no ambiente de trabalho.

8. As pessoas jurídicas, re:l1S causadoras do, danos à integridade físics dos
trabalhadores, não podem ficar ao abrigo do "fenômeno da despersonalizaçáo daAihuquerq,le ~-br<lnh8(), i\.T -'U7 ..... 364.

J..Jl: B~.)n~~\·"~n':ura Gugiidmi. JTACrimSP 78 359 I..:
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com inseticida "Super Radiatox" - ivlorte do mesmo pela elevada toxidez do
produto - Condenaçâo dec'·etada""'.

"Homicídio culposo - Imprudéncia - Agente que transporta passageiros em
carreta de trator em total estado de insegurança. Condenaçâo mantida";;.

"Lesão corporal culposa: empregador que admite como seu empregado menor
de 14 anos de idade - Trabalho deste junto a máquinas perigosas - Acidente de
que lhe resultou a perda do terço médio do antebraço - Imprudência manife,ta.
Condenaçao decretada"::.

"Homicídio culposo e Lesão corporal culposa" - Imprudéncia ~ Agente
que dirige caminhão transportando irregularmente cerca de 30 "bóias-frias", em
madrugada de neblina com um dos faróis apagado e em excesso de velocidade, por
ter saído atrasado para a viagem - "Condenaçao decretada""

"Homicídio culposo - Empreiteira de construçâo - Homicídio decorrente de
acidente acontecido por falta de segurança ~ Inobserváncia de normas relativas a
implantaçâo e uso de rede elérrica - Condenação confirmada"".

"Homicídio culposo ~ Desabamento de valeta ~ Acidente do trabalho 
Responsabilidade penal ~ Naquelas atividades onde há perigo para quem as exerce,
é responsável quem tinha o dever de dirigir e fiscalizar a atividade em questáo, com
a necessária diligência. No caso, o engenheiro rcspon,ável da empresa, o supervisor
de obras c o encarregado da obra tinham tal dever - Devem. ser responsabilizados
aqueles que conrribuíram omi,sivamente para que no local onde a vítima trabalhava
nào houvesse o equipamento necessário ao escoramento da escavaç;1o"'s.

"Homicídio culposo - Acidente do trabalho - Conduta omissiva - Em
trabalhos de SLlbstíruiçâo de postes de cimento de rede elétrica de baixa te115;1o,
havendo risco previsível de que eles possam tocar em fios de alta tensao, é omissào
culposa o não desligar tais fios de alta tensao que, por isso e com o contato, venham
a provocar a morte de um dos operadores por eletroplessào. Equipamentos de
proteção individual. 01uissão em seu fornecimento e falta de fiscalizacão em
seu uso obrigatório. Cabeá empresa e, por suadesper,onalizaçáo,às pessoc:s ffsíca~
que a representam no exercício das rc1ações laborais, o fornecimento de EPls,
adequados e e a fiscalizaçâo de seu uso obrigatório pelos empregados. A
omissão de qualquer destas obrigações somadas à previsibilidade do evento danoso,
configura a culpa e faz com que os agente, respondam pelo resultado, em sua forma
culposa ~ Condenação do Presidente, do gerente, do chefe dH equipe e do técnico
respons;,lvel, confirmada"".

"Homicídio culposo - Falta de cuidado indispensável no trabalho - Morte
de empregado - Condenaçáo do diretor responsável pela produçâo que, pessoal e
diretamente, mandou em.pregado que trabalhava em carregar coisss, sem experiên
cia de lidar corn máquinas ou perto delas fosse auxiliar a retirada de bagaço de
cana-de-açúcar depois de determinar a retirada da grade protetora que estava

1.;,\.CI-;m5F, Ap. :U.i7S. Dn'J~~l~n(l., '-t.'l C., j. +J
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10. Como se sabe, "tudo aquilo que diz respeito a acidente do trabalho, dentro
do normal risco da atividade laborativa é regido pela 'Lei de< Acidentes, pois,
dispensa o lesado de demonstrar , na via ordinária a culpado empregador.

A teoria do risco, em matéria infortunística) foi acolhida ·elTi·benefício··do
trabalhador e nao do empregadoLObjetivou trancar outra via paranao impor,
àquele que a lei considera mais fraco, a obrigação de provar. Esse raciodnio não
pode levar ãafirmaçao de que, em nenhuma hipótese, o lesado terá outra via que
não a acidentária.

Tudo o Que ocorrer dentro do risco normal do trabalho, é matériapuramentc
acidentária. Âquilo que .extravasa o simples risco profissional, cai no domínio da
Responsabilidade Ci·vil":o.

11. "Se não houvesse a legislaçaoespecial para o acidente do trabalho,. o
operário poderia pedir a indenização pelo direito comum, nos termos do~r~,159do
CCD. Ora, da legislaçao especial não pode resultar desfavor para o operano,que "
lei visa proteger">.

12. Por outro lado é orientação cediça que a ação de acidente do trabalhoJpor
ser de natureza alimentar é compensatória e ade responsabilidade civil é indeniza
tória visando restabelecer a situação existente e anterior ao dano.

13. Anota Sá Pereira: "A indenização não empobrece nem enriquece. O
responsável é obrigado a repor os benefídáriosda v.ítima na situação em que

estariam sem o dano.
Assim) a reparação atende à perda e, como anotou brilhante aresto do Tribunal

de Apelação do Distrito Federal quando essa perda é anlo~tedeUl:r:a. pessoa da
família, não há que demonstrar que ela representa prejuízo. EstedeÍlm 11'50 facto,
do acontecimento danoso.

Por essa parte, outro eminente juiz assinalou que;~ express8.oalimentos na?
pode ser tomada no sentido purall'l.ente técnico,sob pena de restringi~,0 ressa.r~l
mento do dano contra toda a doutrina aceita emm.atéria de responsabilidade ClVtl,
ao estritamente'necessário p-araa subsistência e ~~ó deferi-lo aqueles dos parentes que
não pudessem prover a própria manutençao"e,

14, Não se admite, por outro lado, compensação do que foi pago acidenta~

riamente.
15. O Eminente Desembargador Macedo Costa, reproduz Acórdão da Egrégia

Sexta Câmara Civil) nestes termos:

"Da indenizacão fixada não se deduz qualquer parcela relativa à,,,pensão
previdenciária por'que é paga a título diverso do evento lesivo culposo'F".

N a esteira do entendimento aqui sustentado: "O empregador ficaob,~igado à
indenização do direito comum) se tiver culpa no acidente do trabalho"CY, Nesse
mesmo sentido já se decidiu; "Acidente do Trabalho e responsabilidade civil. Ação
de direito conmm. Em caso de falta inescusável do empregador; se há prova de que
este não se preocupa com a segurança do operário ou do público, dá causa ao

1DSO "JU:::S:::ti:::ti8",-'S=SO Paulo, 51 (146), abr.!jun_,_'_98_9__

empresa"mencionado por José Martins .Catharino, quando o .evento acidentátio
ocorrer não pelo risco da atividade laborativa mas pelo não cumprimentado
preceito .constitucional que assegura aos trabalhadores.em ..·geral·"segurança .. c·higiene
no trabalho" 1 a par de outras garantias.

9. Havendo condenação. crim:inal, transitada ·cm julgado,poderao ..promover~lhe
a execução, no juízo cível,para o efeito de reparação do dano, o ofendido,seu
representante legal ou seus herdeiros, consoante o disposto Iloart.63 do CPP.

RESPONSABIliDADE CIVil

1. Nos termos do art.68 do CPP 'brasileiro, a vítima sendo pobre e requerendo
o patrocínio do Ministério Público, havendo,emtese,ofumusboni juris,mesmo
ocorrendo o arquivamento do inquérito policial, aquele Órgão ingressará coma
devida açaode reparação de dano contra o empregador ou prepostos ou contra
terceiros.

2.0 ingresso destaaçao civil pública naoémera faculdade. Nos termos da
Exposíçãode 1\1otivos do CPP, n. o VI, há obrigatoriedade na sua propositura
:vigindo, ainda, o princípio da indisponibilidade.

3. Apesar de importunar os que, "pela negligência e omissàode precauções
elementares, demonstratn despreC?,cupaçao e menosprezo pela segurança do emprega
do, dando causa ao acidentell

,.' o Ministério Público vemexercendQ, com os
dispositivos vigentes, a defesa dos interesses legítimos dos acidentados do :trabalho.

4.A responsabilidade ávilé independente da .criminaleda .deacidente do
trabalho. Oan. 1.525 do CC:explícitaque ({não se poderá, porém, questionar mais
sobre a existência do tato ou quem seja o seu autor, quando estas questões se
acharem decididas no crime".

5. Por outro lado, "faz coisa julgada no cível :asentença penal que reconhecer
ter sido o ato praticado em estado de necess.idade,eml(jgítimadefesa, em .:estrito
cumprimento de dever legal ou no exercício regulardedire.ito", consoante o art. 65
do CPP.

6. "Não obstante a sentença :absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá
ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência
material do fato", segundo os ditames doan. 66 do CPP.

7. Cabe a cumulação das ações civis eacidentárias, sem qualquer compensação
com o que foi pago pelo Tesp(~~lsávelobrigatório pelo seguro de acidentes do
trabalho) que é sempre o INPS .~.

8. O colendo STF, em recentíssimos proDunciamentos, confirmou a vigência da
Súmula 229, cujo enunciado diz: .HA indenizacão -acidentária não exclui a do
direito COlnum em caso de dolo ou de culpa grave<:io empregador,,23.

9. Nesse sentido pronunciou~se o STF na tragéclia qlle envolveu inúmeras
pessoas, inclusive operários} no incêndio do Edifício ]oelma24

,.

DOUTRINA _ 109
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10. Como se sabe, "tudo aquilo que diz respeito a acidente do trabalho, dentro
do normal risco da atividade laborativa é regido pela Lei de Acidentes, pois,
dispensa o lesado de demonstrar, na via cirdinária a culpado empregador.

A teoria do risco, em matéria infortun[stica, foi acoLhidaemhenefíciodo
trabalhador e não do empregador. Objetivou trancar outra via para não impor,
àquele que a lei considera mais fraco, a obrigação de provar. Esse raciocínio não
pode levar à afirmação de que, em nenhuma hipótese, o 1csado terá outra via que
não a acidenrária.

Tudo o oue ocorrer dentro do risco normal do trabalho, é matéria puramente
acidentária. Aquilo que extravasa o simples risco profissional, cai no domínio da
Responsabilidade Civil"".

1L "Se não houvesse a legislaçãO especial para o acideme do trabalho, .o
operário poderia pedir a indenização pelo direito comum, nos termos do~rt. 159 do
CCB. Ora, da legislaçãO especial não pode resultar desfavor para o operano, que [J

lei visa proteger""'.
12. Por outro lado é orientação cediça que a ação de acidente do trabalho, por

ser de natureza alimentar é compensatória e a de responsabilidade civil é indeniza
tória visando restabelecer a situação existente e anterior ao dano.

13. Anota Sá Pereira: "A indenização nãoernpobrece nem enriquece. O
responsável é obrigado a reparos beneficiários da víümanasítuaçãoem que
estariam sem o dano.

Assim, a reparação atende à perda e, como anotou brilhante aresto do Tribunal
de Apelaçao do Distrito Federal quando essa perda é am.or,tede un-:a. pessoa da
família, não há que demonstrar que ela representaprejv1zo. EstedeflUl lpSO facto,
do aconrecim.entodanoso.

Por essa parte, outro eminente juiz assinalou que a expressãoalimemosmio
pode ser tomada no sentido purarneme técnico, sob pena de restringi: ,0 ressa,rCl
mento do dano contra toda a doutrina aceita em matéria de responsabilidade ClVtl,

ao estritamente)necessário p<araa subsistência e _só deferi-lo aqueles dos parentes que
não pudessem prover a própria lnanutenção"-'.

14. Não se admite, por outro lado, compensação do que foi pago acidenta

riamente.
15. O Eminente Desem'bargador Macedo Costa, reproduz Acórdão da Egrégia

Sexta Can1.ara Civil, nestes termos:

"Da indenização fixada não se deduz qualquer parcela relativa à .. pensão
previdenciária porque é paga a título diverso do evento lesivo culposo'p.

Na esreira do entendimento aqui sustentado: "O empregador fica ob,rigado à
indenização do direito comum, se tiver culpa no acidente do trabalho""'. Nesse
mesmo sentido já se decidiu: "Acidente do Trabalho e responsabilidade civiL Ação
de direito comum. Em caso de falta inescusável do empregador; se há prova de que
este não se preocupa com a segurança do operário ou do público, dá causa ao

_____ .__5)
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1. Nos termos do art. 68 do CPP brasileiro, a vítima sendo pobre e requerendo
o patrocínio do Ministério Público, havendo, emtese,ofumusboni juris, mesmo
ocorrendo o arquivamento do inquérito policial, aquele Órgão ingressará com a
devida ação de reparação de dano contra o empregador ou prepostos ou contra
terceiros.

2. O ingresso desta ação civil pública não é mera faculdade. Nos termos da
Exposição de Motivos do CPP, n. o VI, há obrigatoriedade na sua propositura
vigindo, ainda, ° princípio da indisponibilidade.

3. Apesar de importunar .osque, "pela negligênciaeomissáode precauções
elementares, demonstraln despreocupação e menosprezo pela segurança do emprega
do, dando causa ao acidente",~'oMinistérioPúblico vem exercendo, com os
dispositivos vigentes, a defesa dos interesses legítimos dos acidentados do trabalho.

4. A responsabilidade civil é independente da .criminal e da .deacidente do
trabalho. O art. 1.525 do .CCexplicitaque "não se poderá, porém, questionar mais
sobre a existência do fato ou quem seja o seu autor, quando estas questões se
acharem decididas nocríme".

5. Por outro Jado, "faz coisa julgada no cíyelasentença penal que reconhecer
ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito
cumprimento de dever legal ou noexercfcio regular de direito",consoante o art. 65
do CPP.

6. "Não obstante a sentençaabso!utória no juízocríminal, a ação civil poderá
ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência
material do fato", segundo os ditames do art. 66 do CPP.

7. Cabe a cumulação das ações civis c acidentárias, sem qualquer compensação
com o que foi pago pelo resp(~~lsável obrigatório pelo seguro de acidentes do
trabalho, que é sempre o INPS ~~.

8. O colendo STF, em recentíssimos pronunciamentos, confirmou a vigência da
Súmula 229, cujo enunciado diz: "A indenizacão' acidentária não exclui a do
direito comum em caso de dolo ou de culpa grave 4oempregador ,,23.

9. Nesse sentido pronunciou-se o STF na tragédia que envolveu inúmeras
pessoas, inclusive operários, no incêndio do Edifício Joelma24

•

empresa" mencionado por José Martins Catharino, quando o evento acidentário
ocorrer não pelo risco daativiclade laborativa mas pe!onão cumprimentado
preceito constitucional que assegura aos trabalhadores em geral "segurança e higiene
no trabalho", a par de outras garantias.

9. Havendo condenação. criminal, transiradaem jldgado, poderão promover-lhe
a execução, no juízo cível, para o efeito de reparação do dano, ° ofendido,scu
representante legal ou seus herdeiros, consoante o disposto no art.63 do CPP.

22.

23.RE
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20. Configura~se, por outro lado, o ilícito civil quando a condut:àdoclYlpn:;ga
dor ou preposto "revela negligência e im.prudéncia l omissão de precauçôes elementa
res, despreocupação e menosprezo pela segurança do empregado, dando caUsa ao
acidente", segundo a regra geral da responsabilidade subjetiv8l prevista no artigo
159 do Código Civil l prcsumindo~se a culpa do patrão por ato culposo do emprega
do ou preposto (Súmula 341, do STF), cujo ônus da prova compete à vítima ou seus
dependentes.

21. Age com culpa grave o empregador que penn~te o trabalho em "prensas .sem
proteção"" l em "máquinas defeituosas e perigosas"'~

- no setor siderúrgico l "a mestres ou fiscais arriscado procedimento na retirada
de cargas de sucata, acarretando explosão das caçambas que transportavam escória
liquefeita em alta terTlperatura"";

- na construçao civil: "em soldagem de chaminés sem condições de segurança"''"'

- em "soldagcm de tanque de álcooPl, com combustível jorrando pelo chão.
sem as cautelas mínimas de segurança;';

- a "sim.ples carpinteiro a exercer atividade de operador de máquina de rebocar
paredes"'!';

- ou para "fazer reparos em caldeira que aquecia ;âgua"l ocorrendo violenta
explosão;);

- a "pedreiro que Íoi chamado pelo JTlcstre-de-obras para ser operador de
máquina elétrica l atividade a ser exercida por carpinteiro, não tendo a empregadora.
ainda, fornecido óculos e lTláscara de proteçáo individual contra faíscas e detritos,
ocasionando-lhe perda total da \·ista esquerda, 40% da vista direita c 90% do ouvido
esquerdo":"j

- a ';superintcndente que exige a empreiteiro esgotamento de tanque de
combustível com bomba movida a motor de gasolina", ocasionando sua morte em
razão de explosão~]j

- ou para "trabalhar como operador de máquina C0111 sistema elétrico danifica
do e que funcionava, hú dias, com ligaçao direta""2;

- em ediffcio em construção l "no décin10 nono andar l a executar serviço
altamente perigoso, sem usar cinto de segurançal'~);

sorte que o deslizam.ento ocorreu, ocasionando no operálioepilepsiapós~traumática

que lhe acarretou incapacidade total e permanente para o trabalh()l?f~t()veríficado

era perfeitamt;.nte previsível gerando inexecução de sua obrigaçãoensejadora do
ressarcimenro .-,..
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[~;idente, P?de a vítima re.correr à ação de direiro comum. Embar"gos rejeitados.
~el:1. caberIa falar c:n ennquecimento sem causa do empregado, que se tornou
mvahdo e sem c~ndlções de pretender", na vida, qualquer Outra melhoria, o que,
antes era presumIvelmente de admitir'c.

~16. Não se pode olvidar que a responsabilidade civil envolve a empresa, o
patrao ou seus prepostos.

Efetivamente a Súmula 341 do Colendo Supremo Tribunal Federal edita: HÉ
presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto 1

'.

É corohrio do disposto nos arts. 159, 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553 do CC
~)fasilcifo0: ~'Art: 159 ~ ~quele que, por açao ou omissão voluntária, negli~ência ou
ImprudencJa, Violar direIto, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o
dano." ~

<;Art. 1.518 - Os bens do responsável pela ofensa ou violacão do direito de
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e, se tiver m;is de um autor a
ofensa, todos responderão solidariamentc pela reparação."

Pnrágrafo lm,ico - São solidaria:nente responsáveis com os autores os cÚlT1plices
e as pessoas deSignadas no art. 1.)2 L

"Are 1,5.21 - São também responsáveis pela reparaçao civil: IH _ O patrao
j

am.o ou comnente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do
trabalho que lhes cOlnpetir, ou por ocasião dele." (Art. 1.522.)

"Art. 1.522 - A responsabilidade estabelecida no artigo ar'1tecedente n IH1 . ,1' v, . ,
a xange as pessoas Junmcas que exercerem exploraçao industrial."

. 17. Na hipótese de menor, ainda que não exerça trabalho remunerado é
mdenizável o acidente, nos termos da Súmula 491 do Colendo STF: "É indenizável
o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerca trabalho
re:n:me;·ado.~' Com maior r~zão quando se admite menor de 12 anos para exercer
~t]vidaQes Via de regra pengosas, em locais insalubres, aproveitando~se de sua
1:1experiéncia e necessidade sócio~econômica, tudo ao arrepio da Constituicão
Federal e das leis vigentes. '

18. A resj)onsabilidade civil al.-:Jarca todc)s '. os aconteCimentos que extravaSam o
campo de atuação do risco profissional.

19. Quando a empresa não cumpre a obrigação implícita concernente à
scgu.rança do trabalho de s:us el:1pregados e de incolumidade durante a prestação de
serVIços tem o dever de mdeIllzar por inexecução de sua obrigação.

. Aq,ui a culj.-:Ja é de natureza contratual. É a que se llrevela por meio de falta
mescusavel, no tocante à segurança do empregado, ou a sua exposição a Derigo no
desempenho do serviço". ~ 'v ,

. No dizer do 1'v1inistro Rafael lvfayer, 110 acidentado sofreu em virtude de
Hnpru~ência do empregador. Não foi o risco que ele corria no trabalho. O
ressarcnnento do dano há de consistir, ern virtude da inexecucão de sua obricracão
por culpa grave" ' 'b

C
o ,

Assim, determinando o empregador ou preposros a mecânico de manutencão a
remoção de pesadíssima peça sem o equípamento técnico e as CCllltelas necessári~s de
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sorte que o deslizam.emo ocorreu, ocasionando no operárioepilepsiapós-traumática
que lhe acarretou incapacidade total e permanente para o trabalho, ofato verificado
era perfeitam~nte previslvel gerando inexecuçao de sua obrigaçaoensejadora do
ressarcimento' .

20. Configura-se, por outro lado, o ilÍCito civil quando a con(I~tadoidmprega
dor ou preposto "revela negligencia e inlprudência, omissão de precauçoes elementa
res, despreocupação e menosprezo pela segurança do empregado, dando caUsa ao
acidente", segundo a regra geral da responsabilidade subjetiva, prevista no aitigo
159 do Código Civil, presumindo-se a culpa do patrão por ato culposo do emprega
do ou preposto (Súmula 341, do STF), cujo ônus da prova compete à vítima ou seus
dependentes.

21. Age com culpa grave o empregador que permite o trabalho em "prensas sem
proteçao" ", em "máquinas defeituosas e perigosas"H.

- no setor siderúrgico, "a mestres ou fiscais arriscado procedimento na retirada
de cargas de sucata, acarretando explosão das caçambas que transportavam escóna
liquefeita em alta temperatura"";

- na construção civil: "em soldagem de chanlinés sem condições de segurança"'''·:

- em "soldagem de tanque de álcool", com combustível jorrando pelo chao.
sem 3S cautelas mínimas de segurança";

- a "simples carpinteiro a exercer atividade de operador de máquina de rebocar
paredes""';

- ou para "fazer reparos em caldeira que aquecia água", ocorrendo violenta
explosão';';

- a "pedreiro que foi cham3do pelo mestre-de-obras para ser operador de
máquina elétrica, atividade a ser exercida por carpinteiro, 11ao tendo a empregadora,
ainda, fornecido óculos e máscara de proteçáo individual contra faíscas e detritos,
ocasionando-lhe perda total da vista esquerda, 40% da vista direita e 90'}ó do ouvido
esquerdo"'';

- a "superintendente que exige a empreiteiro esgotamento de tanque de
combustível com bomba movida a motor de gasolina", ocasionando sua morte em
razao de explosão";

- ou para "trabalhar como operador de máquina com sistema elétrico danifici
do e que funcionava, há dias, com ligação direta"'"';

- em edifrcio em construçao, "no décimo nono andar, a executar serviço
alt8rnente perigoso~ senl usar cinto de seguranç3"+~;
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"Art. 1.518 - Os bens do responsável pela ofensa ou violacão do direito de
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e, 5e tiver m;"is de um autor a
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparaçao."

Parágrafo único - São solidaria:llente responsáveis com os autores os cúmplíces
e as pessoas deslgn3das no art. 1.J21.

"Art. 1.521 - São também responsáveis pela reparação civil: IH - O patrão,
am.o ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do
trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele." (Art. 1.522.)

"A, '-J) A b· .It. 1. J __ - responsa Ihdade estabelecida no artigo antecedente, n. III,
3brange as pessoas jurídicas que exercerem exploração industrial."

. ] 7. Na hipótese de menor, ainda que não exerça trabalho remunerado é
mdenizável o acidente, nos termos da Súmula 491 do Colendo STF: "É indenizável
o acidente que cause a morre de fílho menor, ainda que não exerca trabalho
remllnc;'3do<' Com maior razão quando se admite menor de 12 anos para exercer
3t!vldaaes Via de regra pengosas, em locais insalubres, aproveitando-se de sua
I~1experiência c necessidade sócio-econômica, tudo ao arrepio da Constituicão
Federal c das leis vigentes. '

18. A responsabilidade civil abarca todos os acontecimentos que extravasam o
campo de atuação do risco profissional.

19. Quando a empresa não cumpre a obrigação implícita concernente à
segurança do trabalho de s:us empregados e de incolumidade durante a prestação de
serViços tem o dever de mdenIzar por inexecução de sua obrigação.

. Aq.ui a culpa é de natureza contr3tual. É a que se "revela por meio de fa1w
meseusavel, no tocante à segurança do empregado, ou a sua exposicão a nerigo no
desempenho do serviço". . 'v ,

. No dizer do Ministro Rafael Mayer, "o acidentado sofreu em virtude de
Imprudência do empreg3dor. Não foi o risco que ele corria no trabalho. O
ressarcimento do dano há de consistir, em virtude da ineXeCllG10 de sua obriaacão
por culpa grave". ' b' o ,

Assim, determinando o empregador ou prepostos a mecânico de manutencão a
remoção de pesadlssima peç3 sem o equipamento técnico e as cautelas necessári~s de

~l;idente, pode a vítima recorrer à ação de direito comum. Embar'gos rejeitados.
Nem. cabena falar e:TI enriquecimento sem causa do empregado, que se tornou
mvahdo e 5em condlçoes de pretender" na vida, qualquer Outra melhoria, o que,
antes era presumivelmente de admitir".

J6. Não se pode olvidar que a responsabilidade civil envolve a empresa, o
patrao ou seus prepostos.

Efetivamente a Súmula 341 do Colendo Supremo Tribunal Federal edita: "É
presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto".

É corohrio do disposto nos arts. 159, 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553 do CC
brasilei~o: :'Art: 159 --:- Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negli~ência ou
Imprudcncla, vlolur direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o
dano. H
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- em "plataforma, a cinco metros do chão, sem qualquer proteção))';";

- a engenheiro que, "p,?r má supervisão, contrata eletricistas bisonhos, dando
causa a violento incêndio"");

- a "engenheiro e mestre de obras que não fiscalizam a construção de taludes
devidamente escorados com pranchas metálicas ou de madeira"46;

na lavoura, "com defensivo agrícola, sem as precauções necessárias'"

- ou lljunto a fios de alta tens8.0"-13;

- em local "onde havia emanação de gases altamente tóxicos, COrri total
omissao da empregadora no que tange à segurança~'4";

- a "tuberculoso clinicamente curado com o retorno à anterior atividade com
recidiva da moléstia"''';

22. A bem da verdade, a Súmula 229 do STF, no tocante à culpa grave, precisa
ser revista, já que a Lei 6.637/76 revogou expressamente o Decreto-lei n.° 7,036/44
que lhe serviu de inspiração,

Por essa razão é que o Dr. José 1\1aria Rosa Tesheiner, então Presidente da La
Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, assim se pronunciou:
"Agora, esta é a situação que se apresenta: a Lei n. o 6,637/76 revogou expressamen
te o Dec.-Iei n.o 7.036/44 (art. 22), e, com ele, a norma que exonerava o empregador
de qualquer indenização de direito comum.

Ora, afastada a norma especial, exonerativa, impõe~se a aplicaçãO da norma
geral, que é, no caso, a constante do art. 159 do CC: "Aquele que, por ação Oli

omissão voluntária, negligência ou imprud~~ncia, violar direito ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano""!.

Impõe~se, portanto, conclui o eminente Relator, «a atualizacão da Súmula 229
deixando-se claro que a indenização acidentáda não exclui a de' direito comum e~
caso de dolo ou culpa do empregador". Bastaria, assim, a culpa simples pata
fundamentar a ação, não mais se restringindo apedido ao dolo oli à culpa grave.

Outro não é o posicionamento assumido no último Encontto de Tribunais de
Alçada, quando se concluiu: HPode, presentemente, o eni.pregado, vítima de
acidente do trabalho por ato culposo do empregador, mover contra ele _acão de
direito COluum, devendo, contudo, provar; cumpridamente, esta culp~"''>2,

23. Em vibrante discurso, o deputado constituinte, Antonio Cartos :Mendes
Thame, -assim se pronunciou por ocasião da aprovação de emenda de sua autoria;
que redundou na exclusão da gravidade da culpa: "Srs. Constituintes, sem dúvida
podemos dizer que nossa atividade profissional é privilegiada. Nenhum de nós;
Constituinte, nos submetemos a qualquer tipo de constrangimento físico~ pois nossa
atividade não exige nenhum tipo de risco à saúde ou à nossa integridade física.

Também estou certo de que poucos de nós tenham tido parentes ou amigos que
tenham morrido ou sofrido lesões no exercício de sua fUriçao laboraL
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No entanto, a realidade é que o Brasil registra um dos mais altos índices de
acidentes do trabalho,

Não vou aqui repetir estatísticas, mostrando o númeró de casos fatais, ou
descrever os riscos a que se submetem os trabalhadores brasileiros" geraIldolnilhares
de leucopénicos por benzeno ou vítimas de contaminação por chumbo; asbcstós!
xilol ou sílica.

Venho apenas defender a emenda que repõe no texto, além do segutocontra
acidente do trabalho, a cargo do empregador "a indenização no caso de dolo Ou

culpa do empregador".

Quero inicialmente referir~me à legislação do Japão. O Japao prevê a chamada
responsabilidade presumida para alguns tipos de moléstias.

Que significa responsabilidade presumida? Significa que, ao se constatar l nalgu
ma fábrica) ou mesmo nas proximidades, a existência de pessoas com uma dessas
enfermidades, não há necessidade de qualquer indagação: yresume-se que a causa
seja aquela já prevista na fonte poluidora ou de risco. E o caso do Japão.

A maioria dos países não chegou ainda a adotar a ('responsabilidade presumi
da", Ficam na "responsabilidade objetiva". E o que é a responsabilidade objetiva?
Na responsabilidade objetiva, não se pergunta se há culpa ou não. Havendo nexo
de causalidade, há obrigação de indenizar.

Invocaria, para exemplificar, uma citação de Pontes de Miranda, no seu
"Tratado de Direito Privado", citado pelo Dr. José Luiz Dias Campos no seu
brilhante artigo HA Leucopenia por Benzeno em Cubatão l

', publicado em 18 de
fevereiro deste ano pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Pontes de 1\1iranda afirma que "quem cria o perigo, ainda que não tenha culpa,
tem o dever de elíminá~lo".

Cita o caso de um incêndio que se iniciou na fazenda A. Não é preciso perquirir
se o proprietário daquela fazenda foi quem ateou o fogo: ele tem o dever de
elin:üná-Io, para que o sinistro não atinja a fazenda B.

Se isso não for feito, será responsável pelos danos causados a outro imóvel. É do
nosso direito! É a responsabilidade objetiva.

Diz ainda Pontes de Miranda: "Se assim é, para quem cria o perigo, mesmo que
não tenha culpa, com muito maior razão haverá de ser responsabilizado quem cria
ou mantém em trMego l em movimento, irradiação ou escoamento, algo que seja
fome de perigo".

Nobres constituintes, não estamos aqui para pedir que adotemos no Brasil a
responsabilidade presumida) como no Japão, nem que contemplemos na nossa
legislação, para os acidentes do trabalho, a responsabilidade objetiva, que aliás já
existe para os crimes ecológicos. A legislaçãO ordinária já a contempla para a
proteção do meio ambiente.

Paradoxalmente, o ambiente de trabalho, o interior de uma fábrica não está
contemplado pela legislaçãO que protege o meio ambiente. Estamos apenas solicitan
do que, naqueles casos em que houver culpa e dolo do empregador, haja indeniza
ção que o seguro nao cubra tudo; que não se faça um comércio com a saúde do
trabalhador.

O ônus de provar a culpa e o dolo continua sendo do empregado. Estalnos
solicitando apenas isto, Uma Constituição em que haja uma escala de prioridades;
em primeiro lugar o homem, em segundo a produção e em terceiro a propriedade.
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- em "plataforma, a cinco metros do chão, sem qualquer proteção"';\

- a engenheiro que, "por má supervisão, contrata eletricistas bisonhos, dando
causa a violento incêndio"''';

~ a "engenheiro e mestre de obras que não fiscalizam a construção de taludes
devidamente escorados com pranchas metálicas ou de madeira"'";

na lavoura, "com defensivo agrícola, sem as precauções necess,~rias";;

- ou "junto a fios de alta tensão"'s;

- em local "onde havia emanação de gases altamente tóxicos, com total
omissão da empregadora no que tange à segurança"");

- a "tuberculoso clinicamente curado com o retorno à anterior atividade com
recidiva da moléstia";0;

22. A bem da verdade, a Súmula 229 do STF, no tocante à culpa grave, precisa
ser revista, já que a Lei 6.637/76 revogou expressamente o Decreto-lei n. o 7.036/44
que lhe serviu de inspiração.

Por essa razão é que o DI. José Maria Rosa Tesheiner, então Presidente da 1. a
Cámara Cível do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, assim se pronunciou:
"Agora, esta é a situação que se apresenta: a Lei n. o 6.637176 revogou expressamen
te o Dec.-lei n. o 7.036/44 (art. 22), e, com ele, a norma que exonerava o empregador
de qualquer indenização de direito comum.

Ora, afastada a norma especial, exonerativa, impõe-se a aplicação da norma
geral, que é, no caso, a constante do art. 159 do CC: "Aquele que, por ação Ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano"".

Impõe-se, portanto, conclui o eminente Relator, "a atualização da Súmula 229,
deixando-se claro que a indenização acidentátía não exclui a de direito comum em.
caso de dolo ou culpa do empregador". Bastaria, assim, a culpa sim.ples pata
fundamentar a ação, não mais se restringindo o pedido ao dolo oU à culpa grave.

Outro não é o posicionamento assumido no último Encontro de Tribunais de
Alçada, quando se concluiu: "Pode, presentemente, o empregado, vitima de
acidente do trabalho por ato culposo do empregador, mover contra ele ação de
direito comum, devendo, contudo, provar; cumpridamente, esta culpaJl51 •

23. Em vibrante discurso, o deputado constituinte, Antonio Carlos Mendes
Thame, ·assim se pronunciou por ocasião da aprovação de emenda de sua autoria.,
que redundou na exclusão da gravidade da culpa: "Srs. Constituintes, sem dúvida
podemos dizer que nossa atividade profissional é privilegiada. Nenhum de nós,
Constituinte, nos submetemos a qualquer tipo de constrangimento físico, pois nossa
atividade não exige nenhum tipo de risco à saúde ou à nossa integridade física.

Também estou certo de que poucos de nós tenham tido parentes ou amigos que
tenham morrido ou sofrido lesões no exercício de sua função laboral.

No entanto, a realidade é que o Brasil registra um dos mais altos índices de
acidentes do trabalho.

Não vou aqui repetir estatlmcas, mostrando o nul1l.erodecasosfatais,ou
descrever os riscos a que se submetem os trabalhadores brasileiros, gerando milhares
de leucopénicos por benzeno ou vítimas de contaminação por chumbo, asbestos,
xilol ou sílica.

Venho apenas defender a emenda que repõe no texto, além do segurocOrttra
acidente do rrabalho, a cargo do empregador "a indenização no caso de dolódu
culpa do empregador".

Quero inicialmente referir-me à legislação do Japão. O Japão prevê a chamada
responsabilidade presumida para alguns tipos de moléstias.

Que significa responsabilidade presumida? Significa que, ao se constatar, nalgu'
ma fábrica, ou mesmo nas proximidades, a existência de pessoas com uma dessas
enfertnidades, não há necessidade de qualquer indagação: yresume-se que a causa
seja aquela já prevista na fonte poluidora ou de risco. E o caso do Japão.

A maioria dos países não chegou ainda a adotar a "responsabilídade presumi,
da". Ficam na "responsabilidade objetiva". E o que e a responsabilidade objetiva?
Na responsabilidade objetiva, não se pergunta se há culpa ou não. Havendo nexo
de causalidade, há obrigação de indenizar.

Invocaria, para exemplificar, uma citação de Pomes de Miranda, no seu
"Tratado de Direito Privado", citado pelo Dr_ José Luiz Dias Campos no seu
brilhante artigo "A Leucopenia por Benzeno em Cubatão", publicado em 18 de
fevereiro deste ano pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Pontes de Miranda afirma que "quem cria o perigo, ainda que não tenha culpa,
tem o dever de eliminá-lo".

Cita o caso de um incêndio que se iniciou na fazenda A. Não é preciso perquirir
se o proprietário daquela fazenda foi quem ateou o fogo: ele tem o dever de
elimin,i-Io, para que o sinistro não atinja a fazenda B.

Se isso não for feito, será responsável pelos danos causados a outro imóvel. É do
nosso direito! É a responsabilidade objetiva.

Diz ainda Pontes de Miranda: "Se assim é, para quem cria o perigo, mesmo que
nào tenha culpa, com muito maior razão haverá de ser responsabilizado quem cria
ou mantém em tráfego, em movimento, irradiação ou escoamento, algo que seja
fonte de perigo".

Nobres constituintes, não estamos aqui para pedir que adotemos no Brasil a
responsabilidade presumida, como no Japào, nem que contemplemos na nossa
legislação, para os acidentes do trabalho, a responsabilidade objetiva, que aliás já
existe para os crimes ecológicos. A legislação ordinária já a contempla para a
proteção do meio ambiente.

Paradoxalmente, o ambiente de trabalho, o interior de uma fábrica não está
contemplado pela legislação que protege o meio ambiente. Estamos apenas solicitan,
do que, naqueles casos em que houver culpa e dolo do empregador, haja indeniza
ção que o seguro não cubra tudo; que nao se faça um comércio com a saúde do
trabalhador.

a 6nus de provar a culpa e o dolo continua sendo do empregado. Estmnos
solicitando apenas isto. Uma Constituição em que haja uma escala de prioridades;
em primeiro lugar o homem, em segundo a prodUÇão e em terceiro a propriedade.
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Quando estamos condicionando o direito de propriedade l dando-lhe uma funçao
sociaC colocando limites para que não fiquemos no jus utendi fruendi et abutendi,
colocamos a produção em primeiro lugar, isto é, exigimos que a propriedade se
subordine à produÇãO, porque esta é que vai fazer com que haja justiça social e
condições melhores de vida para todos os brasileiros.

E quando colocamos na Carta Iv'1agna um dispositivo como este que vamos
agora votar, estamos dizendo que acilTla da produçao está o homem, criado à
imagem e semelhança de Deus.

Quando contratamos um homem, estamos admitindo um eletricista, um maqui~

nist8, um torneiro, um pedreiro, um carpinteiro, c não um provador de benzeno.

O que a emenda propõe é pouquíssimo, é quase nada.

É menos do que já existe para o meio ambiente.

Peço que todos analisem esta emenda, que já tinha sido contemplada desde a
Subcomissão até à Comissão de Sistematização,. passando incólume por todas as
críticas e debates. Estava no texto da Comissão de Sistematizaçào e, possivelmente,
jJor um lapso de interpretação, foi suprimida da proposição do "Centraon

.

É este o apelo que faço aos Constituintes, e tenho certeza de que todos aqui
estào, independentemente da sua orientação ideológica, imbuídos do desejo de se
fazer uma Constituição ql:le corresponda realmente aos anseios legítimos da maioria
da populaçao brasileira""'.

24. Aprovado foi o texto em plenário dando origem ao art. 7, inCiso XXVIII,
com a seguinte redaçao: "são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: seguro contra acidentes do
trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa".

25. Mas, continuamos insistindo que, se por um lado agra\'idade da culpa l que
agora restou eliminada, constituiu um avanço em termos de reparação do dano
ocasionado não pelo risco da atividade, por outro lado precisamos evoluir para a
aplícaçüo da responsabilidade objetiva···em: determinadas atividades que causam
danos ao ambiente e à evidência àqueles que mais diretamente estão expostos à
contaminação ambiental, ou seja, os trabalhadores no interior das fábricas.

26. A tendéncia agora é a defesa dos chamados interesses difusos e coletivos
aO lado da defesa do ambiente que pela primeira vez no Brasil passa a constar da
Constituição Federal, objetivando melhorar a qualidade de vida, nele incluído o
ambiente do trabalho, corno se lê no art. 233, inciso VIII, do texto constitucional
até agora aprovado.

27. Não apenas pretende-se reparar o dano mas, prinCipalmente, atuar para que
o dano não se efetive.

Para isso procura~se dotar a Instituição do lvfinistério Público, como já foi dito,
não com. exclusividade, mas concomitantemente com outras associações de classe,
de rnecanismos efiCientes, noradalTlCnte a ação cautelar e a ação visando a obriga~

ção de fazer ou de não fazer.

28. Para que este ambiente seja efetivamente defendido, se adota a responsabi#
!idade objetiva e, como ensina Nélson Néry Júnior, "entendelTlos que aqui se deva

Assim, o responsável é, no caso, a pessoa que assume o risco criado pela coisa
que tem a seu serviço, por ou para sua recreação""·

Pontcs de lvilranda esclarece que ((há dever de evitar perigos sempre que a falta
de atividade para que a danosidade se afaste seria transgressão de direito de outrem.

O responsável deixa que o dano ocorra pois, se tivesse intervindo, o dano não
existiria.

A causa está naquilo que estabelece a periculosidade, 1nas não teria havido o
resultado maléfico se o que devia praticar o ato excludente do risco, ou omitir algum
ato, para que O dano não se desse, tivesse cumprido o seu dever"7.

Quem cria ou mantém em tráfego, movimento, ou irradiação, ou escoamento,
algo que seja fonte de perigos, tem o dever de segurança do tráfego, ou o dever de
evitar pancadas, golpes, contaminações, inundaçücsn

'>.

aplicar, sem nenhuma mitigação ou restriçã~).' :] teoria do risco integral, da qual são
sectários publicistas dos mais renomados"o~.

29. Pela teoria do risco integral, o emérito Professor esclareceqüe (iair1deniza
ção é devida independentemente de culpa, e, mais ainda, pela simples razão de
existir a atividade da qual adveio o prejuízo: o titular da atividade assume todos os
riscos dela oriundos.

Dessa maneira, rlão se opcrarn, C01110 cláusulas excludentes de responsabilidade,
o caso fortuito e a força maior.

Ainda que a indústria tenha tomado todas as precauções para evitar acidentes
danosos ao meio~ambiente, se, por exemplo, explode um reator controlador da
emissão de agentes quínlicos poluidores (caso fortuito), subsiste o dever de indenizar.

Do mesmo lTlOdo, se por um fato da natureza ocorrer derramamento de
substância tóxica existente no depósito de uma indústria (força maior), pelo simples
fato de existir a atividade há o dever de indenizar""

30. Configura~se, também l o dever de indenizar por responsabilidade, objetiva
ou sem culpa l aplicando~se a teoria do fato da coisa, com destaque para a guarda e
utilização de coisa perigosa.

A empresa que explora serviços e atividades perigosas, fruindo lucros e provei
tos que acarretam riscos c perigos diversos de\'e responder, objetivamente, pelos
danos decorrentes da falta de cautela, de manutençao, de cuidados, de precauçoes
acima das elementares visando a segurança dos empregados e de terceiros.

Para Aguiar Dias, "a noçao da guarda da coisa, em que repousa a responsabili
dade pelos danos em cujo evento intervém a coisa com instrumento, nao pode ser a
noção comum de obrigação de vigiar.

Ripen esclarece bem a questão, ao observar que se deve tomá~la como noção
nova, criada para definir uma obrigação legal que pesa sobre o possuidor, em razão
da detençao da coisa: 'Se qualificamos uma pessoa de guarda, é para a encarregar
dunl risco'.
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Quando estamos condicionando o direito de propriedade, dando-lhe uma função
social, colocando limites para que nao fiquemos no jus utendi fruendi et abutendi,
colocamos a produção em primeiro lugar, isto é, exigimos que a propriedade se
subordine à produção, porque esta é que vai fazer com que haja justiça social e
condições melhores de vida para todos os brasileiros.

E quando colocamos na Carta 1\'1agna um dispositivo como este que vamos
agora votar, estamos dizendo que acima da prodUÇãO está o homem, criado à
imagem e semelhança de Deus.

Quando contratamos um homem, estamos admitindo um eletricista, um maqui-
nista, um torneiro, um pedreiro, um carpinteiro, e não um provador de benzeno.

O que a emenda propoe é pouquíssimo, é quase nada.

É menos do que já existe para o meio ambiente.

Peço que todos analisem esta emenda, que já tinha sido contemplada desde a
Subcomissao até à Comissão de Sistematização,. passando incólume por todas as
críticas e debates. Estava no texto da Comissão de Sistematização e, possivelmente,
por um lapso de interpretaçao, foi suprimida da proposição do "Centrão".

É este o apelo que faço aos Constituintes, e tenho certeza de que todos aqui
estão, independentemente da sua orientação ideológica, ill1bufdos do desejo de se
fazer uma Constituiçao que corresponda realmente aos anseios leoftimos da maioria
da populaçao brasileira"". to

24. Aprovado foi o texto em plenário dando origem ao art. 7, inciso XXVIII,
com a seguinte redaçao: "sâo direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: seguro contra acidentes do
trabalho. a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa".

25. Mas, continuamos insistindo que, se por um lado a gravidade da culpa, que
agora restou eliminada, constituiu um avanço em termos de reparação do dano
ocasionado não pelo risco da atividade, por outro lado preôsanws evoluir para a
aplicaç;lo da re5ponsabilidade objetiva em determinadas atividades que causam
danos ao ambiente e à evidência àqueles que mais diretamente estâo expostos à
contaminação ambiental, ou seja, os trabalhadores no interior das fábricas.

26. A tendéncia agora é a defesa dos chamados interesses difusos e coletivos
ao lado da defesa do ambiente que pela primeira vez no Brasil passa a constar da
Constituição Federal, objetivando melhorar a qualidade de vida, nele incluído o
ambiente do trabalho, como se lê no art. 233, inciso VIII, do texto constitucional
até agora aprovado.

27. Nao apenas pretende-se reparar o dano mas, principalmente, atuar para que
o dano não se efetive.

Para isso procura-se dotar a Instituição do Ministério Público, como já foi dito,
não cotn exclusividade, mas concomitantemente com outras associações de classe,
de mecanismos eficientes, notadam.ente a açao cautelar e a ação visando a obriga
ção de fazer ou de não fazer.

28. Para que este ambiente seja efetivamente defendido, se adota a responsabi
lidade objetiva e, como ensina Nélson Néry Júnior, "entendemos que aqui se deva
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Assim, o responsável é, no caso, a pessoa que a5sume o risco criado pela coisa
que [em a seu serviço, por ou para sua recreaçao""·.

Pomes de 1v1iranda esclarece que "há dever de evitar perigos sempre que a falta
de atividade para que a danosidade se afaste seria transgressão de direito de outrem.

O responsável deixa que o dano ocorra pois, 5e tivesse intervindo, o dano não
existiria.

A causa está naquilo que estabelece a periculosidade, l1"\3S não teria havido o
resultado maléfico se o que devia praticar o ato excludente do risco, ou omitir algum
ato, para que O dano não se desse, tivesse cumprido O seu dever;;.

Quem cria ou mantém em tráfego, movimento, ou irradiaçao, ou escoamento,
algo que seja fonte de perigos, tem o dever de segurança do tráfego, ou o dever de
evitar pancadas, golpes, contaminações, inundaçóes"".

aplicar, sem nenhuma mitlgação ou restrição., a teoria do risco integraCda qual são
sectários publicistas dos mais renomados"'".

29. Pela teoria do risco integral, o emérito Professor esclarece que "aindeniz3
ção é devida independentemente de culpa, e, mais ainda, pela simples razão de
existir a atividade da qual adveio o prejuízo: [) titular da atividade assume todos os
riscos dela oriundos.

Dessa maneira, nào se operam, como cláusulas excludentes de responsabilidade,
o caso fortuito e a força maior.

Ainda que a indústria tenha tomado todas as precauç6es para evitar acidentes
danosos ao meio-ambiente, se, por exemplo, explode um reator controlador da
emissao de agentes químicos poluidores (caso fortuito), subsiste o dever de indenizar.

Do mesnlO modo, se por um fato da natureza ocorrer derramamento de
substância tóxica existente no depósito de uma indústria (força maior), pelo simples
fato de existir a atividade há o dever de indenizar"';.

30. Configura-se, também, o dever de indenizar por responsabilidade, objetiva
ou sem culpa, aplicando-se a teoria do fato da coisa, com destaque para a guarda e
urilização de coisa perigosa.

A empresa que explora serviços e atividades perigosas, fruindo lucros e provei
toS que acarretam riscos e perigos diversos deve responder, objetivarnente, pelos
danos decorrentes da falta de cautela, de manutenção, de cuidados, de precauçoes
acima das elementares visando a segurança dos empregados e de terceiros.

Para Aguiar Dias, "a noção da guarda da coisa, em que repousa a responsabili
dade pelos danos em cujo evento intervém a coisa com instrumento, não pode ser a
noção comum de obrigação de vigiar.

Ripert esclarece bem a questâo, ao observar que se deve tomá-la como noçao
nova, criada para definir uma obrigação legal que pesa sobre o possuidor, em razão
da detenção da coisa: 'Se qualificam05 uma pessoa de guarda, é para a encarregar
durn risco1.
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E Aguiar Dias acrescenta: "O guardW:o é responsável não em virtude do ilusório
poder de direção, mas _porque, tirando proveito da coisa, deve, em compensação,
suportar-lhe os riscos")".

31. Mas, continuamos insistindo com Nélson Néry Júnior que, para uma efetiva
reparação ao ambiente, inclusive o do trabalho, há que se adotar, na legislação
ordinária, após a promulgação da Constituição, a teoria do risco integral no
capítulo do "meio ambiente".

32. Nélson Néry Júnior escreve que: "Segue~se daí que o poluidor deve assumir
integralmente todos os riscos que advêm de sua atividade, como se isto fora um
começo da socialização do risco e do prejuízo. O interesse público que é ínsito ao
direito do meio ambiente deve sobrepor~se à atividade particular voltada, normal
mente, para o lucro,

Nao queremos chegar a dizer que a poluição ambiental deva atingir o nível zero,:

pois o progresso imp6e um alto preço à comunidade, sendo inevitável a convivência
povo~poluiçãonos países em desenvolvimento bem como nos desenvolvidos. E isto
acontece ainda que haja planejamento como v.g. criação de parques ecológicos,
controle demográfico etc.

lv1as não só a população deve pagar esse alto preço pela chegada do progresso.
O poluidor tem também a sua parcela de sacrifício que é justamente a submissão à
teoria do risco integral, subsistindo o dever de indenizar ainda quando o dano seja
oriundo do caso fortuito ou de força maior.

É o poluidor assumindo todo o risco que sua atividade acarreta: o simples fato
de existir a atividade somado à existência do nexo causal entre essa atividade e o
dano, há o dever de indenizar"bO.

33. Em resumo: embora tenha ocorrido um acidente no ambiente de trabalho, a
vítima se o desejar, independentemente de seguro obrigatório a cargo da Previdência
Social, poderá exercer, concomitantemente o direito subjeti'i'o à reparação pelo direito
comum desde que demonstre a ocorrência do evento, o nexo causal, a incapacidade
laborativa e a culpa ou dolo do empregador e prepostos, segundo a teoria tradicional da
responsabilidade subjetiva, cumulativamente e semcompensaçao.

Todavia, se o evento ocorrido no ambiente do trabalho violar o direito coletivo
ou difuso ou o meta-individual, não apenas o trabalhador sofrerá as conseqüências
da fonte poluidora mas toda a coletividade.

Surgirá, então, o interesse público ensejador da ação civil pública, tendo com
baluarte na defesa desse interesse o Ministério Público, com legitimação concorrente
para agir.

Assim sendo, aplicando~se a responsabilidade objeüva em sentido amplo, como
aqui exposto, julgada procedente a ação, a sentença civil fará coisa julgada erga
amnes, não precisando o trabalhador vitimado e incapacitado para o trabalho
provar, cumpridamente, a culpa ou dolo do empregador ou preposto, mas apenas o
nexo causal e a incapacidade laborativa.

Na defesa da segurança e da saúde do trabalhador, o Ministério Público, poderá
mgressar com ação cautelar nos casos em que demonstrar que a não utilização de
equipamentos de proteção coletiva, tecnicamente viável, ou que os limites de

àtolerância estabelecidos pelo Poder Público poderão acarl:ct"r
população vizinha além de. afetara saúde de um número inde'tern'in'J"o
dores.

Beneficiará toda a coletividade, nela incluída o trabalhador e o próprio
gador, ante à conseqüências gravosas que poderão surgir se, por ex.en1p]!0,
atividade empresarial for executada, .·podendo o causador do dano sofrer prejúízos
incalculáveis com posterior interdição, frustrando o empreendimento com conse
qüências patrimoniais mais onerosas.

34. Seria demasiado adotar~se a teoria da responsabilidade objetivapara favore
cer apenas um morador atingido por uma fábrica que emite poluentes nocivos ou
acima das normas de emissão.e.exigir-se que, individualmentc,o operário pressiona
do economicamente, necessitando· trabalhar para poder sobreviver, tivesse de sofrer
o dano e a perda ou redução da sua capacidade laborativa para, só então, provando
cumpridamente a culpa ou o dolo do empregador, com todos os percalços já
demostrados pela prática em aç6es dessa natureza, postular por uma indenização a
pardas prestações acidentáriasaque também tem direito, já que esta última é
reparatória e não especificamente preventiva.

:Para Paulo Affonso Leme Machado, "as Instituições que podem ser autoras na
ação civil pública naoprecisam demonstrar que estao defendendo interesse que
transcenda uma pessoa.

Exemplifiquemos: uma fábrica emite poluentes nocivos ou acima das n~rmas de
emissão e os poluentes vão atingir somente um moradorj um indivíduo compra um
automóvel que traz um defeito de fábrica, defeito este que foi constatado em outros
veículos oriundos da mesma empresa. Nesses casos n30 só a pessoa pode intentar
ação privada, como as instituições apontadas no art. 5.° da Lei 7.347/85 podem
fazê-lo.

o objeto do interesse difuso llé sempre um bem coletivo, insuscetível de divisa0
sendo que a satisfação de um interessado implica necessariamente a satisfação de
todos", acentua Ada Pelegrini Grinover em comunhão com o pensamento de José
Carlos Barbosa Moreira.

Nos exemplos mencionados note~se que o prejuízo ou a potencialidade de dano
poderia atingir pessoa indeterminada. Na origem dos males pesquisa~se a possibilida
de de serem atingidos os interesses coletivos, isto é, Ilão se deve buscar só o efeito
coletivo, mas sua causa, pois "a lesão de um indica a lesão de toda a coletividade,,6!,

35. Segundo Nélson Néry Júnior, "como terceira e derradeira forma de repara
çao pode ser pedida a condenaçilo em obrigação de fazer ou não fazer, como v,g. no
caso de ,ser imposta colocaçãO de filtros nas chaminés das fábricas, contra a poluição
do ar"'·"

36. Não tem sentido pretender-se que o trabalhador, sem garantia ou estabilidade
no emprego, intente uma ação de obrigaçao de fazer ou não fazer (v.g. visando a
colocação de filtros nas chaminés das fábricas ou outros equipamentos de proteçao
coletiva, ou não permitindo o trabalho em ambientes ruidosos, insalubres ou com
equipamentos sem manutenção ou com manutenção precária, prenhe de vazamen
tos), ou intente uma ação de preceito cominatório ou ainda uma cautelar inonimada.
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E Aguiar Dias acrescenta: "O guardülo é responsável não em virtude do ilusório
poder de direção, mas .porque, tirando proveito da coisa, deve, em compensação
suportar-lhe os riscos""', . ,

31. Mas, continuamos insistindo com Nélson Néry Júnior que, para uma efetiva
reparação ao ambiente, inclusive o do trabalho, há que se adotar, na legislação
ordinária, após a promulgação da Constituição, a teoria do risco integral no
capítulo do "meio ambiente".

32. Nélson Néry Júnior escreve que: "Segue-se daí que o poluidor deve assumir
integralmente todos os riscos que advêm de sua atividade, como se isto fora um
começo da socialização do risco e do prejuízo. O interesse público que é ínsito ao
direito do meio ambiente deve sobrepor-se à atividade particular voltada, normal
mente, para o lucro.

Não queremos chegar a dizer que a poluição ambiental deva atingir o nível zero,
pois o progresso impoe um alto preço à comunidade, sendo inevitável a convivência
povo-poluiçao nos países em desenvolvimento bem como nos desenvolvidos. E isto
acontece aínda que haja planejamento como v.g. criação de parques ecológicos,
controle demográfico etc.

Mas não só a população deve pagar esse alto preço pela chegada do progresso.
O polUldor tem também a sua parcela de sacrifício que é justamente a submissão à
teoria do risco integral, subsistindo o dever de indenizar ainda quando o dano seja
oriundo do caso fortuito ou de força maior.

É o poluidor assumindo todo o risco que sua atividade acarreta: o simples fato
de existir a atividade somado à existência do nexo causal entre essa arividadee o
dano, há o dever de indenizar"'-oo.

33. Em resumo: embora tenha ocorrido um acidente no ambiente de trabalho, a
vítima se o desejar, independentemente de seguro obrigatório a cargo da Previdência
Social, poderá exercer, concomitantemente o direito subjetivo à reparação pelo direito
comum desde que demonstre a ocorrência do evento, o nexo causal, a incapacidade
laborativa e a culpa ou dolo do empregador e prepostos, segundo a teoria tradicional da
responsabilidade subjetiva, cumulativamente e semcompcnsaçao.

Todavia, se o evento ocorrido no ambiente do trabalho violar o direito coletivo
ou difuso ou o meta-individual, não apenas o trabalhador sofrerá as conseqüências
da fonte poluidora mas toda a coletividade.

Surgirá, então, o interesse público ensejador da açao civil pública, tendo com
baluarte na defesa desse interesse o Ministério Público, com legitimação concorrente
para agir.

Assim sendo, aplicando-se a responsabilidade objetiva em sentido amplo, como
aqui exposto, julgada procedente a açao, a sentença civil fará coisa julgada .erga
omnes, não precisando o trabalhador vitimado e incapacitado para o trabalho
provar, cumpridamente, a culpa ou dolo do empregador ou preposto, mas apenas o
nexo causal e a incapacidade laborativa.

. Na defesa da segurança e da saúde do trabalhador, o Ministério Público, poderá
mgressar com ação cautelar nos casos em que demonstrar que a nao utilizaçao de
equipamentos de proteçào coletiva, tecnicamente viável, ou que os limites de

tolerância estabelecidos pelo Poder Público poderãoacarretaidanbstambém à
população vizinha além de afetar a saúde de um número indetern1.in:'ldodetrabalha-
dores. . .... .

o objeto do interesse difuso "é sempre um bem coletivo, insuscetível de divisão
sendo que a satisfação de um interessado implica necessariamente a satisfação de
todos", acentua Ada Pelegrini Grinover em comunhão com o pensamento de José
Carlos Barbosa Moreira.

Nos exemplos mencionados note-se que o prejuízo ou a potencialidade de dano
poderia atingir pessoa indeterminada. Na origem dos males pesquisa-se a possibilida
de de serem atingidos os interesses coletivos, isto é, não se deve buscar só o efeito
coletivo, mas sua causa, pois "a lesão de um indica a lesão de toda a coletividade"c.

35. Segundo Nélson Néry Júnior, "como terceira e derradeira forma de repara
ção pode ser pedida a condenaçrlo em obrigação de fazer ou não fazer, como v.g, no
caso deser imposta colocação de filtros nas chaminés das fábricas, contra a poluição
do ar'"''

61. PAULO AFFONSO LEME M,-'\CHADO, Açâo Civil Pública (ambiente. consumidor, p"trimônio cultural) c
Tomba,?cnto,_ L2. ed., São Paulo, RT, 1986, págs. l.l/lZ.

62. NELSON NERY JUNIOR, ob. eic, pago 175.

36. Não tem sentido pretender-se que o trabalhador, sem garamia ou estabilidade
no emprego, intente uma ação de obrigação de fazer ou não fazer (v.g. visando a
colocação de filtros nas chaminés das fábricas ou outros equipamentos de proteção
coletiva, ou não permitindo o trabalho em ambientes ruidosos, insalubres ou com
equipamentos sem manutenção ou com manutenção precária, prenhe de vazamen
tos), ou intente uma ação de preceito cominatório ou ainda uma cautelar inonimada,

.-, .. ,,'.':.; ..,., ... ,.,'...: .....

Beneficiará toda a coletividade, nela incluída o trabalhador e opi·Ó~rioerÂpre
gador, ante à conseqücncias gravosas que poderão surgir se, por exemplo; a
atividade empresarial for executada, podendo o causador do dano sofrer prejuízos
incalculáveis com posterior interdição, frustrando o empreendimento com conse
qüências patrimoniais mais onerosas.

34. Seria demasiado adotar-se a teoria da responsabilidade objetiva para favore
cer apenas um morador atingido por uma fábrica que emite poluentes nocivos ou
acima das normas de emissão e exigir-se que, individualmente, o operário pressiona
do economicamente, necessitando trabalhar para poder sobreviver, tivesse de sofrer
o dano e a perda oureduçao da sua capacidade laborativa para, só então,provando
cumpridamente a culpa ou o dolo do empregador, com todos os percalços já
demostrados pela prática em ações dessa natureza, postular por uma indenização a
pardas prestações acidentáriasaque também tem direito, já que esta última é
reparatória e não especificamente preventiva.

Para Paulo Affonso Leme Machado, "as Instituições que podem ser autoras na
ação civil pública l,aO precisam demonstrar que estão defendendo interesse que
transcenda uma pessoa.

Exemplifiquemos: uma fábrica emite poluentes nocivos ou acima das normas de
emissão e os poluentes vão atingir somente um morador; um indivíduo compra um
automóvel que traz um defeito de fábrica, defeito este que foi constatado em outros
veículos oriundos da mesma empresa. Nesses casos nao só a pessoa pode intentar
ação privada, como as instituiç6es apontadas no art. 5. 0 da Lei 7.347/85 podem
faze-lo.

.J.J.
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37. Corno evitar que, não só os que estão em contato direto com substâncias
tóxicas, para poder sobreviver honestamente, mas também a população vizinha
instalada ao lado de indústrias químicas, aspirando benzeno, cloro, substâncias
tóxicas, exposta a radiaçôes ionizantes venham a contrair leucopenia por benzeno,
ou C?1110 ocorre no Japão, "em certas áreas e cidades, dO~~1ças como a bronquite
crómco, asma, bronquite asmática e enfisema pulmonar"'.

38. Por essa razão é que a instituição do lvfinistério Público tem a obrigação de
atuar na defesa do interesse público, dos quais damos também ênfase ao ambiente
do trabalho.

39. Gozando das garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e
irredutibilidade de vencimentos, com total independência funcional de seus mem~

bros, com autonomia administrativa e financeira, com Procurador Geral garantido
com mandato e não passível de demissão por contrariar o Poder Público, é essencial
na defesa dos legítimos interesses da sociedade e da coletividade de trabalhadores
que não possuem quaisquer dessas garantias para poder fazer valer o preceito
constitucional que lhes assegura, dentre outros, segurança e higiene no trabalho.

40. Dotada de titularidade para o ajuizamento de ação civil pública {(informada
pelos princípios da obrigatoriedade e da indispünibilidade"('·i e tendo como único
objetivo o primado da lei, poderá contribuir para a· proteçao do ambiente do
trabalho pedindo a condenação em obrigação de fazer ou de nà.o fazer, pondo cobro
à impunidade que causa uma legiao de acidentados do trabalho sem falarmos nos
danos ecológicos, como v.g. ocorre com a contaminação do lencol freático nestas
indústrias que não contentes em lesionar os trabalhadores e a população vizinha
também contaminam o solo despejando resíduos químicos sem qualquer critério sob
os olhares complacentes das autoridades públicas que, por negligente omissão,
também deveriam ser responsabilizadas administrativa, civil e criminalmente.

41. Na reparação do dano causado por dolo ou por culpa do empregador ou
prepostos, na lei em vigor, segundo a regra do art. 159 do CC brasileiro, o valor da
indenização por ato ilícito chegá a ser ern algünscasos vultoso;

42. Havendo perda do chefe da família, privando seus membros dos alimentos
que o falecido lhes prestava, a indeni,zação corresponderá ;} 2/3 dos ganhos da vítima,
consoante iterativa jurisprudência,é'o incluindo-se o décimo terceiro saláriob

,

4.3. Havendo perda de filho solteiro, que auxiliava os genitores. a indenizacão
consistirá numa pensão de 2/3 dos ganhos da vítima,('; ·devend~ abranger ~m
per:íodo que v:i desd,~ o evento até o limite de sobrevida provável da vítima,
estllnado em 6) anos'.

44. A indenização pelo dano estético ou morfológico não se. confunde com a
indenizaçao devida à vítima pela sua incapacitação para o trabalho.

45. A indenização pela incapacidade laborativa não englob3 a indenização do
dano estético(,,)
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46. Igualmente, o STF adl::-ite a cumulação da reparaçao da incapacidade
laborativa com o dano estético'

C

•

47. Também o tratarn.ento médico que se fizer necessário deverá ser incluído na
condenação.

48. Havendo danos estéticos ou necessidades de cirurgias reparadoras, por
despesas de tratamento devem ser entendidas não apenas aquc1as destinadas a
restabelecer o bem-estar da vítima mas a própria aparência física anterior, pelo
menos quando isso seja possível e razoável".

49. Deve~se ter em mente também que além das despesas de tratamento cabe a
indenização pelos lucros cessantes até o fim da convalescença, nos termos do are
1.539 do Cc.

50. Havendo incapacidade total e permanente para o trabalho a indenização
deverá permancer durante a vida da vítima descabendo estabelecer limite com base
na presunção de vida provável'2.

51. Sempre é bom lembrar que a prescrição, no caso l é vintenária. Incide a
regra jurídica do art. 177 do CC. T rata~se de ação pessoal.

52. O lvfinistério Público atuando como vem fazendo na área penal, de
responsabilidade civil l de proteçao aos interesses difusos e coletivos, patrocinando as
açóes de acidentes do trabalho e procurando estender o campo de sua atuação na
efetiva aplicação das normas de segurança e higiene do trabalho, de notório
interesse público, está exercendo im.portame trabalho em prol da sociedade, valori~

zando o ambiente de trabalho, do honlem, daquele que produz e engrandece a
nação.

52. Quando da criação da Coordenação Geral de Acidente do Trabalho,
pioneira no :tdinistério Público do Brasil, vislumbramos que o nosso esforço não foi
em vão.

53. Contando com a atuação destacada dos Promotores de Justiça, nas 55
Coordenadorias Regionais, instaladas nas Circunscrições Judiciárias do Estado,
todos atuantes, dedicados, que atendem aos trabalhadores e os reclamos da popula
ção, apesar da ausência de estrutura que tarda para ser corrigida, em prejuízo da
própria sociedade, pressentíamos que o trabalho ent~)o desenvol'vido iria frutificar.

54, Hoje está consolidada não só no Estado de São Paulo mas ern. outros
Estados da Federação, servindo de paradigma para a criação de outras Coordenado
rias, tais como a do ambiente, do consumidor, de menores, criminal, já instaladas, a
par de outras ainda embrionárias.

55. Com isso o lv1inistério Público do Estado de São Paulo procura re\'i\'Cr o
ensinarnento de Costa i\.-1anso, que se anJOlda à realidade dos nossos dias:

"Postes e tijolos, fios, chaves, instalações e aparelhos não valem a vida humana,
as penas da viuvez, a falta de um pai aos filhos. Está no "Gênesis" que as criaturas
deste mundo foram feitas para servir ao homem. Neste sentido, o homem é a
medida de todas as coisas. Só se justificam a posse, o uso, o gozo, a exploração e o
desenvolvimento dos bens l forças e engenhos materiais enquanto na sua captaçaü,
invenção, domínio ou emprego se respeitarem os valores humanos do trabalho""

63 PAULO AIFO""C) IDvfE \JACHADO, ob. cit.• pcíg. 48.
64. NÉLSON oI-!. cit.. 186.
65. In RT 261 c R.JTJESP 5/171 c 81 57: RTJ lü5/865. 93/836, 92/836 e 84/628.
66. In 84,'515, (' 59/662.
67. In RT 303/'271 e 559 i 81; RTJESr, 81/57.
62. RE 1." T., j. 6.8,32, reI. tv!inisuo Néri da Silveira, D]U. 25-1 i-53, p. 18-475.
69. In RT

In RT] lC\ói~ló, S3l72. 851(\56, SSH;; 97,,+6] (' H'ó·'41ó; RT 4SSLiC, t 489 c)'

71. In R]T1ESr
72 RE 44.429,0. La T.. 5P.. iC-4-EH.
73. EI. CJ5.39S, sr, l.0 GCCivT]ESP. 21<·( (C. rei. De:,. Costa \bmo.

ÓJ. P,\ULO j\ITO;-";SO LEME \ji\CHADO. 010. cit .• póg. ~S,

NELSON NERY JUNIOR, ob. CiL. 186.
In RT 261/260, n7 303.0'271 c R}TIESP 5./171 c 81/57; RTJ ]05/8ó5. 93 ../S36, 92.,/S86 e 84./628.

66, In Ri] 86.,-'34.3, 84.--'515, e 59 ..0'662. .-
6';. In RT) RT ,03/271 e 559/81; RTJESr, 81/57.
68. RE L)7.2~}l~2, 1:' T., j. 6·.s~S2, te!. )'....linlStID Néri d<l SiJvdr<:l, D]U. 25-11-83, D. 18-475.
~~~ .

37. Como evitar que, não só os que estão em contato direto com substâncias
tóxicas, para poder sobreviver honestamente, mas também a população vizinha
instalada ao lado de indústrias químicas, aspirando benzeno, cloro, substâncias
tóxicas, exposta a radiaçoes ionizantes venham a contrair leucopenia por benzeno,
ou como ocorre no Japão, "em certas áreas e cidades, doenças como a bronquite
crónica, asma, bronquite asmática e enfisema pulmonar""'.

38. Por essa razão é que a instituição do Ministério Público ten1 a obrigação de
atuar na defesa do interesse público, dos quais damos também ênfase ao ambiente
do trabalho.

39. Gozando das garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e
irredutibilidade de vencimentos, com totalindependéncia funcional de seus mem,
bros, com autonomia administrativa e financeira, com Procurador Geral garantido
com mandato e l1ao passível de demissao por contrariar o Poder Público, é essencial
na defesa dos legítimos interesses da sociedade e da coletividade de trabalhadores
que não possuem quaisquer dessas garantias para poder fazer valer o preceito
constitucional que lhes assegura, dentre outros, segurança e higiene no trabalho.

40. Dotada de titularidade para o ajuizamento de ação civil pública "informada
pelos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade""; e tendo como único
objetivo o primado da lei, poderá contribuir para aproteçao do ambiente do
trabalho pedindo a condenação em obrigação de fazer ou de não fazer, pondo cobro
à impunidade que causa uma legião de acidentados do trabalho sem falarmos nos
danos ecológicos, como v.g. ocorre com a contaminação do lencol freático nestas
indústrias que não contentes em lesionar os trabalhadores e a população vizinha
também contaminam o solo despejando resíduos químicos sem qualquer critério sob
os olhares complacentes das autoridades públicas que, por negligente omissão,
também deveriam ser responsabilizadas administrativa, civil e criminalmente.

41. Na reparação do dano causado por dolo ou por culpa do empregador ou
prepostos, na lei em vigor, segundo a regra do art. 159 do CC brasileiro, o valor da
indenização por ato ilíciro chega a ser em <llguns casos vultoso.

42. Havendo perda do chefe da família, privando seus membros dos alimentos
que o falecido lhes prestava, a indenização cOlTesponderá a 213 dos ganhos da vítima,
consoante iterativa jurisprudência,'" incluindo-se o décimo terceirosalárioêG

•

43. Havendo perda de filho solteiro, que auxiliava os genitores, a indenização
consistirá numa pensão de 2/3 dos ganhos da vítima, devendo abranger um
pedodo que v~i desd<~ o evento até o limite de sobrevida provável da vítima,
esnmado em 6) anos'.

44. A indenização pelo dano estético ou morfológico não se. confunde com a
indenização devida à vítima pela sua incapacitação para o trabalho.

45. A indenização pela incapacidade laborativa não engloba a indenização do
dano estético"'. ~
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46. Igualmente, o STF adl::ite a cumulação da reparaçao da incapacidade
laborativa com o dano estético'c.

47. Também o tratamento médico que se fizer necessário deverá ser incluído na
condenação.

48. Havendo danos estéticos ou necessidades de cirurgias reparadoras, por
despesas de tratamento devem ser entendidas não apenas aquelas destinadas a
restabelecer o bem·estar da vítima mas a própria aparência física anterior, pelo
menos quando isso seja p05sível e razoável".

49. Deve-se ter em mente também que além das de5pesas de tratamento cabe a
indenização pelos lucros cessantes até o fim da convalescença, nos termos do art.·
1.539 do Cc.

50. Havendo incapacidade total e permanente para o trabalho a indenização
deverá permancer durante a vida da vítima descabendo estabelecer limite com base
na presunção de vida provável'2.

51. Sempre é bom lembrar que a prescrição, no caso, é vintenária. Incide a
regra jurídica do art. 177 do Cc. Trata-se de ação pessoal.

52. O Ministério Público atuando como vem fazendo na área penal, de
responsabilidade civil, de proteção aos interesses difusos e coletivos, patrocinando as
açóes de acidenres do trabalho e procurando estender o campo de sua atuação na
efetiva aplicação das normas de segurança e higiene do trabalho, de notório
interesse público, está exercendo im.portante trabalho em prol da sociedade, valori~

zando o ambiente de trabalho, do homem, daquele que produz e engrandece a
nação.

52. Quando da criação da Coordenaçao Geral de Acidente do Trabalho,
pioneira no J\1inistério Público do Brasil, vislumbramos que o nosso esforço nao foi
em vão.

53. Contando com a atuação destacada dos Promotores de Justiça, nas 55
Coordenadorias Regionais, instaladas nas Circunscriçóes Judiciárias do Estado,
todos atuantes, dedicados, que atendem aos trabalhadores e os reclamos da popula
ção, apesar da ausência de estrutura que tarda para ser corrigida, em prejuízo da
própria sociedade, pressentíamos que o trabalho ent<lO desenvolvido iria frutificar.

54. Hoje está consolidada nao só no Estado de São Paulo mas em outros
Estados da Federação, servindo de paradigma para a criação de outras Coordenado
rias, tais como a do ambiente, do consumidor, de menores, criminal, .iá instaladas, a
par de outras ainda embrionárias.

55. Com isso o Ministério Público do Estado de Sao Paulo procura reviver o
ensinamento de Costa !\1anso, que se amolda à realidade dos nossos dias:

"Postes e tijolos, fios, chaves, instalações e aparelhos não valem a vida humana,
as penas da viuvez, a falta de urn pai aos filhos. Está no "Gênesis" que as criaturas
deste mundo foram feitas para servir ao homem. Neste sentido, o homem é a
medida de todas as coisas. Só se justificam a posse, o uso, o gozo, a exploração e o
desenvolvimento dos bens, forças e engenhos materiais enquanto na sua captação,
invençãO, domínio ou emprego se respeitarem os valores humanos do trabalho""
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