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 Engenheiro Civil (UFPI).
 Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho (UFPI).
 Especialista em Higiene Ocupacional (Faculdade de Ciências

Médicas de Minas Gerais).
 Experiência em:
- Indústria de cimento, de álcool, de laminados e em call center;

Treinamentos, elaboração de laudos e/ou outros documentos
referentes a Segurança do Trabalho;

- Assistência técnica em ações trabalhistas, projetos de combate a
incêndio, laudos ergonômicos, auditoria da Qualidade.

 Atuou como Professor do Curso de Engenharia Civil (UESPI) e
Professor da Pós Graduação de Gerenciamento de Obras (FACID
Wyden).

 Atualmente:
- Consultor da CLAT Compliance;
- Perito Judicial do TRT 6ª Região (Recife-PE);
- Integrante do corpo docente da Universidade Católica de

Pernambuco no curso MBA de Governança e Compliance.



PROFESSORA: IÚNA CARMO
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TEMA DA AULA 4:

ACIDENTE DO TRABALHO

- Conhecer o que pode ser considerado como Acidentes do Trabalho.

- Saber a quem comunicar um acidente

- Conhecer os custos de um acidente para uma empresa.

4.1 Comunicação do Acidente do Trabalho
4.2 Benefícios
4.3 Custos do Acidente do Trabalho
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ACIDENTE DO TRABALHO

• O que é o acidente para você? Se recorrermos ao dicionário o acidente é
“um acontecimento fortuito, geralmente, lamentável, infeliz”

• Para fins de concessão de benefícios da previdência, o acidente do
trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a
morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho (art.19 da Lei n. 8213/91).

• Duarte (2002, p.1) conceitua acidente da seguinte como um “evento
indesejável, fortuito, que, efetivamente, causa danos à integridade física
e/ou mental das pessoas, ao meio ambiente, à propriedade ou a mais de
um desses elementos, simultaneamente”.
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ACIDENTE DO TRABALHO

• A Lei nº 8.213/91 elenca várias situações consideradas acidentes do
trabalho para fins de concessão de benefícios que não evidencia
responsabilidade do empregador. Essas situações, de acordo com o
art.21 da referida Lei, são:

a) o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa
única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para
redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido
lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.
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ACIDENTE DO TRABALHO

b) o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em
consequência de:

- ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou
companheiro de trabalho;

- ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa
relacionada ao trabalho;

- ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de
companheiro de trabalho;

- ato de pessoa privada do uso da razão;
- desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou

decorrentes de força maior.
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ACIDENTE DO TRABALHO

c) a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de
sua atividade;

d) o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:
- na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;
- na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo

ou proporcionar proveito;
- em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por

esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra,
independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de
propriedade do segurado;

- no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela,
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do
segurado.
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e) nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da
satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante
este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

4.1 Comunicação do Acidente do Trabalho

• A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social
até o 1º dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de
imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o
limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição,
sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela
Previdência Social (art. 22 da Lei nº 8.213/91).
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4.1 Comunicação do Acidente do Trabalho

• Essa comunicação visa dar ciência à previdência do acidente para fins de
concessão do possível benefício devido à ocorrência deste, evitando
prejuízo ao trabalhador.

• Com a finalidade de proteger o trabalhador, a lei determina que na falta
de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio
acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico
que o assistiu ou qualquer autoridade pública.

(SALIBA, 2008). 
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ACIDENTE DO TRABALHO

4.2 Benefícios

• De acordo com a Lei nº 8.213/91, o trabalhador acidentado ou acometido por
doença do trabalho ou profissional tem direito aos seguintes benefícios:

a) Auxílio-doença.
b) Auxílio-acidente.
c) Aposentadoria por invalidez.
d) Pensão por morte.
e) Reabilitação profissional.
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4.2 Benefícios

a) Auxílio-doença:

- O auxílio será devido ao segurado que ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a
sua atividade habitual por mais de 15 dias
consecutivos (art.59 da Lei nº 8.213/91).

- Nos primeiros 15 dias do acidente, quem
paga o salário do trabalhador é o empregado
e, a partir do 16º dia, a previdência é quem
irá pagar o salário ao trabalhador acidentado.
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b) Auxílio-acidente:

- Será concedido como indenização ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultem
sequelas que impliquem redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia.

- Por exemplo, um torneiro que, em um acidente
perde a visão de um dos olhos, esse acidente
resulta em sequela e redução de sua capacidade de
trabalho, pois a atividade de torneiro exige boa
visão. Esse benefício consiste numa renda mensal
de 50% do salário de benefício, não podendo ser
acumulado com qualquer aposentadoria.
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c) Aposentadoria por invalidez:

- Quando o acidente do trabalho resultar
em incapacidade do trabalhador e for
insusceptível de reabilitação profissional
para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, ele receberá o
benefício da previdência enquanto
permanecer nesta condição.

- Cabe salientar que a verificação dessa
incapacidade para o trabalho será feita
por meio de perícia médica
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d) Pensão por morte:

- Nos acidentes do trabalho que acarretarem morte do trabalhador, seus
dependentes receberão da Previdência pensão a partir da data do falecimento.
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e) Habilitação e Reabilitação profissional:

- Esse benefício consiste na habilitação
e reabilitação profissional e social do
trabalhador incapacitado parcial ou
totalmente para o trabalho, visando o
seu reingresso no mercado de
trabalho.

- A Lei nº 8.213/91 estabelece algumas
regras que visam obrigar o
empregador a prevenir os acidentes e
as doenças profissionais e do
trabalho.
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ACIDENTE DO TRABALHO

4.3 Custos do Acidente do Trabalho

• Os custos com acidentes do trabalho são sempre maiores que o investimento em
proteção. Quando se fala em segurança, deve-se atentar ao fato que é um
investimento em longo prazo.

• As empresas que subestimam os riscos não têm noção que o valor monetário de
correção e os custos indenizatórios em decorrência de um acidente são
potencialmente maiores que o gerenciamento desses mesmos riscos no local de
trabalho.
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4.3 Custos do Acidente do Trabalho

 Perdas em decorrência do sinistro nas seguintes classes:

a) Perdas por danos a pessoas:

- Trabalhador acidentado será indenizado.
- Essa indenização cabe também a terceiros que foram envolvidos no acidente.
- Essa mesma indenização reflete-se também no tratamento do indivíduo

acidentado durante todo o período necessário incluindo todo o atendimento
médico-hospitalar.
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Perdas em decorrência do sinistro nas seguintes classes:

b) Perdas relativas a aspectos legais:
- Honorários jurídicos;
- Despesas como: horas-extras, treinamento de outro profissional,

aposentadorias;
- Seguros;
- Infrações relativas à saúde e segurança do trabalho.

c) Perdas em equipamentos:
- Reparo, substituição de máquinas e equipamentos;
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Perdas em decorrência do sinistro nas seguintes classes:

d) Perdas materiais: 
- Danos com as matérias-primas. 
- Danos à edificação e a estrutura onde ocorreu o acidente. 

e) Perdas produtivas: 
- O acidente paralisa a produção e com isso os lucros decorrentes da 

produção inexistem.
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No mesmo sentido de perdas econômicas, o autor destaca (FILHO,
2008, p.67):

• Perdas no aspecto técnico:
- Perda de uniformidade e o aumento da possibilidade de erros na produção.
- Redução no rendimento produtivo.
- Atrasos na produção e na entrega de produtos.

• Perdas no aspecto humano:
- Baixa no moral, na condição física e psíquica dos trabalhadores.
- Possíveis dificuldades da reinserção laboral do acidentado.
- Perdas familiares decorrentes dos cuidados com o acidentado.
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• Pelos envolvidos no acidente:
- Parada na produção e a demanda de um período de afastamento.
- Por parte dos companheiros de trabalho:
- Para socorro direto e indireto aos envolvidos.
- Para informarem-se do ocorrido.
- Por razões emocionais e de outras naturezas.

• Por parte dos superiores hierárquicos:
- Para socorro direto e indireto aos envolvidos.
- Para restabelecer a normalidade e a ordem, bem como para a elaboração de
relatos sobre o ocorrido.
- Para selecionar e treinar substitutos, quando necessários.
- Para investigar o acidente e elaborar estratégias que visem evitar a reincidência
do evento.
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• Por parte dos superiores hierárquicos:
- Para atender os acidentados e seus familiares.
- Para acompanhar procedimentos legais e assessorar as decisões da empresa
referentes a estes.
- Pela redução da atenção ao desenvolvimento regular das atividades
desempenhadas pelos demais trabalhadores.

• Perdas de mercado:
- Responsabilidade civil por fato do produto e outras atribuições da empresa em
relação ao Código de Defesa do Consumidor.
- Indenizações e penalidades pelo não cumprimento de acordos estabelecidos.
- Devoluções e reclamações dos clientes, quando não houver a perda da
aceitação do produto por estes ou a busca por outros fabricantes ou
fornecedores.
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• Conforme apresentado pelo autor, as consequências de um acidente não são
apenas financeiras, mas envolvem diversas outras variáveis que transformam
o cenário da empresa. Ou seja, o acidente modifica a estrutura da empresa
em todos os aspectos e ainda modifica a imagem da empresa perante o
mercado e a sociedade.

• Quem você acredita que paga por um acidente de trabalho? A resposta é
simples: Todos nós! Os custos de um acidente recaem sobre o governo,
empresa e sociedade.

• Assim, ao conhecermos os nossos direitos enquanto trabalhadores, estamos
lutando para a diminuição de acidentes e, como consequência, o fato de
termos que pagar por negligências e imprudências de terceiros.

25



Atividade de fixação e contextualização

1. Faça uma pesquisa sobre as doenças profissionais e do trabalho
que acometem os trabalhadores de todo país.

2. Conceitue acidente do trabalho.
3. Quais são os custos do acidente do trabalho?
4. Cite e comente três auxílios do trabalhador acidentado.
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