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RESUMO 

 

Este artigo visa discorrer sobre os reflexos previdenciários decorrentes dos acidentes de 

trabalho e suas consequências no ambiente laboral e familiar dos segurados do regime geral 

de previdência social. Sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, mas trazer à luz uma 

reflexão sobre a essência do acidente de trabalho e suas implicações previdenciárias nos 

trabalhadores do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Apresentar a estruturação e 

preservação dos direitos que lhe garantam a integridade de sua vida e de sua dignidade. 

Também demonstrar os meios para evitar os acidentes e como o segurado pode buscar seus 

direitos perante a previdência social. E apresentar o direito previdenciário imbricado no 

direito laboral, além de demonstrar o princípio da dignidade da pessoa humana, por trás desta 

situação. Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a metodologia da pesquisa 

bibliográfica, que se propôs buscar, em diversas fontes, informações sobre Direitos Humanos, 

Direito Material do Trabalho, Direito Previdenciário e constitucional. 

 

Palavras-chave:  

Acidente do Trabalho, Direito do trabalho, Direito Previdenciário, Direitos Humanos, 

Princípios. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Inúmeras são as circunstâncias que decorrem um acidente de trabalho, oriundas das 

próprias condições ambientais, quanto subjetivas do ser humano empregado. Conforme 

CARVALHO (2020, p. 5) ensina: 

 

“numa rotina assoberbada, em busca de seus próprios interesses, muitos seres 

humanos prosseguem incessantes pela vida, procurando o ter em detrimento do ser. 

E tantas pessoas se apresentam cada vez mais egoístas e mesquinhas, com suas vidas 

robóticas e sem sentido. A acentuada desigualdade social cria um fosso 

intransponível entre opulentos e miseráveis, retroalimentando um círculo vicioso de 

violência, transformando, não raras vezes, o simples ato de viver em um risco de 

morte iminente.” 



 

Daí entender as diferenças entre acidente típico, atípico, de trajeto, doença do trabalho 

e profissional e suas implicações no âmbito previdenciário. 

Iremos demonstrar os principais benefícios previdenciários decorrentes dos acidentes 

de trabalho, contemplados na lei 8.213/1991, Decreto 3.048/99, Decreto 10.410/2020 e IN 

77/2015. 

Nosso intuito é demonstrar, de forma sucinta, os tipos de acidente e doença 

relacionados ao ambiente laboral e de que forma estas situações refletem no âmbito da 

previdência social. 

Tal estudo é de fundamental importância tanto para a academia, quanto para a 

sociedade, por serem ambos direitos sociais. 

A metodologia adotada para a feitura do mencionado artigo é bibliográfica, pois uma 

pesquisa de campo na situação em que vivemos (no momento do auge da pandemia de Covid-

19) resta impraticável. 

O presente artigo demonstrará primeiramente o conceito de direitos humanos, 

posteriormente as formas de acidente e doença ocupacional e, por fim os benefícios 

previdenciários decorrentes com suas especificidades. 

  

DIREITOS HUMANOS: CONCEITO 

 

Considerando a etimologia do termo “direito”, temos no latim vulgar: directum 

(de+rectum) que significa linha reta ou aquilo que é de perfeita geometria. Por analogia, 

podemos afirmar: aquilo que é “justo” ou “ideal”.  

Já o termo “humano” deriva do latim humus que significa “terra”, daí humanus que 

quer dizer “aquele que é ou que veio da terra”. A expressão “direitos humanos”, sopesando a 

etimologia, poderia afirmar que se trata das normas que mantém as ações, entre os seres 

humanos, retas; ou seja, que o agir na vida social siga uma norma que garanta o equilíbrio 

entre os direitos e as obrigações de todos.  

Entretanto, mais que uma definição etimológica, é buscar a compreensão mais ampla 

da concepção histórica, cultural e universal dos direitos do homem. Direitos que são inerentes 

ao indivíduo, enquanto ser humano, e que são devidos pelo Estado. Direitos aos quais se 



atribui o status de universais, inalienáveis, independentemente do espaço e do tempo.  Os 

diretos humanos são essenciais e implícitos à natureza humana que se configuram como 

fundamentais e passam a configurarem na Constituição Nacional.  Norberto Bobbio (2004) 

acrescenta que: 

 

“os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 

seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 

e nem de uma vez por todas. (...) o que parece fundamental numa época histórica e 

numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras 

culturas”. 

 

Podemos afirmar que os direitos humanos são, de fato, um fenômeno que traz 

incrustado em sua essência relevante importância histórico-cultural. E, em nossos dias, os 

Direitos Humanos, que são entendidos como universais e fundamentais, englobam todos 

aqueles princípios que se referem à vida e à dignidade humana. Assim, aos direitos humanos 

deve ser creditada a real importância, desde que tenham como foco essencial o respeito à 

dignidade e ao valor de cada pessoa.  

 

DOS ACIDENTES E DOENÇAS OCUPACIONAIS 

Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, "acidente de trabalho é o que ocorre 

pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados 

referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade 

para o trabalho". 

Ao lado da conceituação acima, de acidente de trabalho típico, por expressa 

determinação legal, as doenças profissionais e/ou ocupacionais equiparam-se a acidentes de 

trabalho. Os incisos do art. 20 da Lei nº 8.213/91 as conceitua: 

- doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício 

do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

- doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de 

condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 

diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 



(grifos nossos) 

     Como se revela inviável listar todas as hipóteses dessas doenças, o § 2º do 

mencionado artigo da Lei nº 8.213/91 estabelece que, "em caso excepcional, constatando-se 

que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das 

condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a 

Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho". 

O art. 21 da Lei nº 8.213/91 e seus incisos e alíneas delimitam a equiparação a 

acidente de trabalho 

Esses acidentes não causam repercussões apenas de ordem jurídica. Nos acidentes 

menos graves, em que o empregado tenha que se ausentar por período inferior a quinze dias, o 

empregador deixa de contar com a mão de obra temporariamente afastada em decorrência do 

acidente e tem que arcar com os custos econômicos da relação de empregado. O acidente 

repercutirá ao empregador também no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP da 

empresa, nos termos do art. 10 da Lei nº 10.666/2003
2
: 

Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao 

financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em 

razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou 

aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do 

desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em 

conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, 

gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho 

Nacional de Previdência Social. 

Os acidentes de trabalho geram custos também para o Estado. Incumbe ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS administrar a prestação de benefícios, tais como auxílio 

por incapacidade temporária acidentário, auxílio-acidente, reabilitação profissional e 

pessoal, aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e pensão por morte. 
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Estima-se que a Previdência Social gasta anualmente cerca de 11 bilhões de reais com esses 

benefícios
3
. 

 

REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DO ACIDENTE LABORAL 

Em nosso ordenamento jurídico pátrio, o fundamento do art. 201 da Constituição 

Federal de 1988 elenca como um dos riscos sociais de proteção ao trabalhador o risco da 

invalidez. Tal ocorrência gera inúmeros prejuízos à sociedade e ao capital, para tanto criou ao 

longo dos anos a previdência social. 

A Previdência Social ampara a situação de incapacidade para o exercício de atividade 

laboral, que pode ser de forma definitiva, temporária, parcial, total ou reduzida, garantindo ao 

segurado subsistência digna durante o período que dispõe de incapacidade para atividade que 

lhe garanta sustento. 

De acordo com o alcance do dano e dos reflexos oriundos do acidente do trabalho na 

capacidade laborativa do empregado, é pacífico que o acidente do trabalho pode gerar severas 

consequências à saúde do trabalhador, cabendo ao INSS conceder um dos seus benefícios por 

incapacidade, quais sejam: auxílio por incapacidade temporária acidentária, auxílio-acidente e 

aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. 

É de salientar que os benefícios acidentários não necessitam de carência, ou seja, 

inexiste a exigência do pagamento de um número mínimo de contribuições previdenciárias 

para que o segurado faça jus a um dos benefícios por incapacidade em virtude de acidente de 

qualquer natureza ou causa.  

Porém, para o acidentado ter direito aos benefícios decorrentes da incapacidade o 

mesmo deve ser filiado ao regime da Previdência Social, uma vez que os benefícios por 
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incapacidade pagos pelo INSS são restritos àqueles que possuem a qualidade de segurados 

desta. 

A concessão dos benefícios acima mencionados é antecedida de uma perícia médica 

da Previdência Social. 

Salientando que, de acordo com o art. 18, § 1º. da Lei 8.213/91 os contribuintes 

individuais e facultativos não possuem o direito à benefícios acidentários. 

Verificando-se que ocorreu a incapacidade para o trabalho, o médico perito indicará se 

existe incapacidade parcial ou permanente. Sendo temporária ou parcial, será deferido o 

auxílio por incapacidade temporária. E se for permanente, total e definitiva ensejará a 

aposentadoria por incapacidade permanente. 

Em sendo deferido o auxílio por incapacidade temporária, e, sendo cessado, havendo a 

redução da capacidade laborativa em virtude de acidente de qualquer natureza ou causa que 

trouxe sequela implicadora de redução da capacidade para o exercício da atividade que o 

segurado desenvolvia o segurado terá direito ao auxílio-acidente. 

Pode, ainda, a Previdência arcar com os custos de uma reabilitação profissional, se for 

o caso, na tentativa de reintegrar o empregado a outra atividade. 

Caso haja o falecimento do segurado empregado, a Previdência Social concederá 

pensão por morte aos dependentes do mesmo, nos termos do art. 74 e ss da Lei nº 8.213/91. 

AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA 

Com o advento do Decreto 10.410/2020, o antigo auxílio-doença foi agora 

denominado de auxílio por incapacidade temporária (acidentária), que é benefício 

previdenciário pago ao segurado que estiver provisoriamente incapacitado para o exercício da 

atividade laborativa.  

Assim, para o deferimento deste benefício, deve haver uma incapacidade para o 

trabalho, considerada temporária, pois há prognóstico de cura, podendo ser total ou parcial. 



Conforme previsão do art. 59 da Lei nº 8.213/91, o benefício auxílio por incapacidade 

temporária só passa a ser direito do segurado empregado a partir do 16º dia de afastamento 

em razão da incapacidade laborativa, ou seja, os primeiros 15 dias cabem ao empregador o 

pagamento do salário do empregado, não ensejando benefício previdenciário auxílio por 

incapacidade temporária. 

Constatada a incapacidade laborativa por mais de 15 dias do empregado, cabe ao 

perito da Previdência Social analisar se há ou não indicação de cura; se a incapacidade é total 

ou parcial, decorrente ou não de acidente do trabalho.  

Sendo total ou parcial, mas temporária a incapacidade, deve ser concedido o auxílio 

por incapacidade temporária a partir do 16º dia de afastamento do empregado, ficando 

paralisados os principais efeitos do contrato de trabalho, até que cesse o benefício e esse volte 

a ter um transcurso normal. 

Restando definido este benefício como devido, é imprescindível analisar se a 

incapacidade decorreu de um acidente e se o mesmo é decorrente do ambiente de trabalho. 

A comprovação de que é acidente do trabalho é feita facilmente quando emitida a 

CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.213, de 1991. 

É patente mencionar o NTP (Nexo Técnico Previdenciário) que resulta do cruzamento 

do diagnóstico médico enquadrado na CID (Classificação Internacional de Doença) com a 

ocupação do trabalhador na empresa. Já o NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico) é mais 

amplo, pois considera inicialmente o NTP (diagnóstico individual - CID) e o dimensiona a 

partir de sua incidência estatística dentro da Classificação Nacional de Atividade - CNAE. 

Presente o Nexo Técnico Epidemiológico, a presunção é de se tratar de doença do 

trabalho ou profissional. Trata-se de presunção relativa (juris tantum), pois a ausência de 

natureza ocupacional pode ser demonstrada pela empresa, na forma do § 2º do art. 21-A da 

Lei nº 8.213/91 (...). 



A incapacidade laborativa decorrente de acidente, independentemente da natureza ou 

causa, concede ao segurado empregado o direito, além do benefício previdenciário em 

questão, à estabilidade no emprego pelo período mínimo de 12 meses após cessar o auxílio 

por incapacidade temporária, como prescreve o art. 118 da Lei nº 8.213/91. 

Não obstante a estabilidade a que faz jus, o contrato de trabalho tem seus efeitos 

paralisados enquanto perdurar o recebimento do benefício previdenciário auxílio por 

incapacidade temporária. Dúvida subsiste quanto a este período, de afastamento em razão de 

acidente do trabalho, ficando o contrato interrompido durante os primeiros 15 dias e suspenso 

posterior ao 16º dia de percebimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária. 

No caso de suspensão o empregador deve continuar a efetuar o recolhimento referente 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), obrigação principal relacionada à 

remuneração. Ademais, esse período é computado como tempo de serviço nos termos do 

parágrafo único do art. 4º da CLT".  

Além de contar como carência para futuro pedido de aposentadoria por tempo de 

contribuição ou aposentadoria por incapacidade permanente, se estiver em períodos 

intercalados com contribuições. 

A matéria foi analisada no Recurso Extraordinário (RE) 1.298.832, que teve 

repercussão geral reconhecida (Tema 1.125) e mérito apreciado no Plenário Virtual. 

No caso examinado
4
, o INSS recorreu de decisão da 1ª Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Rio Grande do Sul em que foi condenado a conceder aposentadoria por idade a 

uma segurada que retomou o recolhimento das contribuições após o encerramento do auxílio-

doença. A Turma Recursal se manifestou pela validade da utilização do período do auxílio-

doença para efeitos de carência (número mínimo de contribuições efetuadas para que se possa 

ter direito a um benefício). 
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No recurso apresentado ao STF, o INSS sustentou que, de acordo com a Lei da 

Previdência Social (Lei 8.213/1991, artigo 55, inciso II), o período de percepção de auxílio-

doença ou de aposentadoria por invalidez intercalado é considerado como tempo de 

contribuição, e não como carência. 

Argumentou, ainda, que a possibilidade de cômputo do tempo de recebimento desses 

benefícios, intercalados entre períodos contributivos, como carência pode pôr em risco o 

equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Segundo a autarquia, o entendimento da Turma Recursal confunde tempo de 

contribuição com carência, institutos com finalidades diferentes: a carência visa exigir do 

segurado uma participação mínima no custeio do regime. E o tempo de contribuição busca 

coibir a concessão de benefícios precocemente. 

Em sua manifestação, o presidente do STF, ministro Luiz Fux (relator), observou que 

a decisão da Turma Recursal está de acordo com a jurisprudência do STF. Ele lembrou que a 

Corte, no julgamento do RE 583.834, com repercussão geral, reconheceu que devem ser 

computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o 

segurado tenha usufruído do auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 

Esse entendimento vem sendo aplicado também aos casos semelhantes em relação ao 

auxílio-doença. Em razão do potencial impacto em outros casos e dos múltiplos recursos 

sobre o tema que continuam a chegar ao Supremo, o ministro entendeu necessária a 

reafirmação da jurisprudência dominante da Corte, mediante a submissão do recurso à 

sistemática da repercussão geral. 

O mecanismo, destacou, garante racionalidade ao sistema de precedentes qualificados 

e assegura "o relevante papel do Supremo Tribunal como Corte Constitucional". O 

reconhecimento da repercussão geral foi decidido por unanimidade. No mérito 

(desprovimento do recurso e reafirmação da jurisprudência), ficou vencido o ministro Nunes 

Marques. 



A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte tese: "É constitucional o cômputo, 

para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-

doença, desde que intercalado com atividade laborativa". RE 1.298.832 

Ademais, esgotado o tempo de suspensão do benefício de auxílio doença acidentário, o 

empregador deve pagar os salários, sob pena de o fazê-lo por ordem judicial, se assim o 

obreiro se insurgir judicialmente. 

Vejamos a seguinte decisão: 

“0000577-85.2011.5.03.0065 RO (00577-2011-065-03-00-1 RO)-Data de 

Publicação:11/11/2011-Órgão Julgador:            Primeira Turma-Relator: Marcus 

Moura Ferreira-Revisor:Convocado Eduardo Aurelio P. Ferri-Tema:       SALÁRIO- 

ETENÇÃO-Divulgação:10/11/2011. DEJT. Página 127. Boletim: Sim. EMENTA: 

RETENÇÃO SALARIAL INJUSTIFICADA - CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DOS SALÁRIOS RETIDOS MANTIDA. Esgotado o período de 

suspensão do contrato de trabalho, a regra impositiva de pagamento de salários volta 

a ter eficácia, mormente quando há prova inconteste, como in casu, de que o obreiro 

se apresentou imediatamente ao serviço para retorno às atividades laborais. Nesse 

contexto, se a empregadora entendia que o empregado ainda não teria condições de 

saúde adequadas a uma rotina laboral, caberia a ela, para se eximir de sua obrigação 

de pagamento de salários, recorrer contra a decisão do INSS de cessação do referido 

benefício previdenciário, da qual resultou o término do período de suspensão do 

contrato de trabalho. Não tendo a reclamada assim procedido, deve arcar com a 

indenização relativa aos salários injustificadamente retidos, nos termos da 

condenação imposta em primeiro grau.(TRT da 3.ª Região; Processo: 00577-2011-

065-03-00-1 RO; Data de Publicação: 11/11/2011; Órgão Julgador: Primeira Turma; 

Relator: Marcus Moura Ferreira; Revisor: Convocado Eduardo Aurelio P. Ferri; 

Divulgação: 10/11/2011. DEJT. Página 127)”. 

Esclareça-se que não terá direito a férias o empregado que no curso do poder 

aquisitivo tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente do trabalho ou de 

auxílio por incapacidade temporária por mais de seis meses, embora descontínuos (art. 133, 

inciso IV, da CLT). 

Na letra da Súmula nº 32 do TST, configura abandono de emprego se o empregado 

não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem 

justificar o motivo de não o fazer. Nesta hipótese, o contrato de trabalho é extinto por justa 

causa praticada pelo empregado. 

 



APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA 

Enquanto o benefício previdenciário, auxílio por incapacidade temporária, é pago em 

razão de incapacidade laborativa total ou parcial e provisória, a aposentadoria por 

incapacidade permanente exige que a incapacidade seja total e permanente, ou seja, o perito 

médico da Previdência Social constata que não há prognóstico de cura. 

A invalidez do segurado pode ser decorrente de acidente de qualquer natureza ou 

causa ou de doença profissional ou do trabalho, sendo então denominada invalidez 

acidentária, ou decorrente de doença comum, conhecida como invalidez previdenciária. 

Sendo acidentária, é preciso que haja nexo causal entre o dano e o evento, salientando-

se que a mesma independe de carência. Tratando especificamente do empregado, objeto deste 

estudo, o art. 43, § 1º, alínea a, da Lei nº 8.213/91 estabelece que, concluindo a perícia médica 

inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por 

incapacidade permanente será devida ao segurado empregado, a contar do 16º dia do 

afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a 

entrada do requerimento decorrem mais de 30 dias. 

Constatada a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho, já tem 

direito o empregado de receber o benefício, independentemente de ser precedido de auxílio 

por incapacidade temporária (por não ser o caso). 

Observe-se que a legislação previdenciária não ampara a doença preexistente, salvo se 

houver progressão ou agravamento da doença após a filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, nos termos do § 2º do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 

O reconhecimento da incapacidade total e definitiva pela Previdência Social, atrelado 

a não exigência do cumprimento de carência por ser decorrente de acidente do trabalho, faz 

com que o contrato de emprego fique interrompido após a concessão do benefício 

previdenciário pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Uma vez interrompido, o 

mesmo não pode ser encerrado, ficando seus principais efeitos paralisados. 



Insta esclarecer que a aposentadoria por incapacidade permanente, ao contrário do que 

equivocadamente se possa pensar, não é definitiva, podendo ser encerrada a qualquer 

momento, cessadas as causas que a deram origem. Nessa hipótese, uma vez cancelada a 

aposentadoria por incapacidade permanente para o segurado empregado, este deve retornar 

dentro do prazo de 30 dias ao trabalho, sob pena de abandono do emprego. O empregador, por 

sua vez, deve recebê-lo ou indenizá-lo na forma da lei. 

Tal fato gera insegurança jurídica ao empregado e ao empregador, pois a qualquer 

momento o benefício previdenciário pode ser cancelado em virtude do risco de melhora do 

empregado, e o empregador deverá receber o empregado, mesmo após muitos anos afastado 

em virtude do recebimento da aposentadoria por incapacidade permanente. Questões como: se 

o empregador pode fechar seu estabelecimento se tiver algum contrato suspenso em virtude 

de aposentadoria por incapacidade permanente; ou como é computado o prazo prescricional; 

ou, ainda, em que momento o empregado receberia suas verbas pendentes de acerto, como 13º 

proporcional, férias, etc., são questões frequentes. 

A Lei nº 13.063, de 30 de dezembro de 2014, ao inserir o § 1º ao art. 101 da Lei nº 

8.213/91, parece ter amenizado esta situação ao dispor que o aposentado por invalidez, e o 

pensionista inválido, estarão isentos do exame de que trata o caput após completarem 60 anos 

de idade. De fato, há que, se entender que após o empregado afastado - em gozo de 

aposentadoria por incapacidade permanente - completar 60 anos de idade, o benefício torna-se 

definitivo, podendo o empregador encerrar o contrato de emprego. 

Discussão que perpetua na doutrina diz respeito à estabilidade de 12 meses prevista no 

art. 118 da Lei nº 8.213/91, ao cessar a aposentadoria por incapacidade permanente 

proveniente de acidente do trabalho. 

Perfazendo uma interpretação literal, observa-se que o art. 118 explicita apenas a 

hipótese de estabilidade ao cessar o benefício auxílio por incapacidade temporária. No 

entanto, considerando os fundamentos da Previdência Social, bem como os ideais que 

apregoa, deve ser aplicada a interpretação sistemática. Dissecando o art. 118 da Lei nº 

8.213/91 dentro do sistema de seguridade social - que tem como objetivos o bem-estar e a 



justiça sociais (art. 193 da CF/88) -, há que se concluir que a estabilidade em virtude de 

acidente do trabalho também existe no caso de cessar a aposentadoria por incapacidade 

permanente. 

Corroborando com esse entendimento, Sebastião Geraldo de Oliveira considera que: 

"(...) a garantia também alcança o empregado aposentado por invalidez, em razão do 

acidente do trabalho ou doença ocupacional, que recupera a capacidade para o 

serviço e retorna ao emprego após a alta concedida pelo INSS. Se a lei conferiu o 

benefício para aquele que estava em gozo de auxílio por incapacidade temporária 

acidentário, por muito mais razões também ampara o que estava aposentado por 

invalidez decorrente de acidente do trabalho, situação muito mais grave." 

Contrariamente, o saudoso Arnaldo Süssekind manifestou-se no sentido de que "o 

acidentado tem assegurada a manutenção do seu contrato de trabalho pelo prazo de 12 meses 

a partir da cessação do auxílio por incapacidade temporária; mas, se estiver sido convertido 

em aposentadoria por incapacidade permanente, essa estabilidade especial não poderá ser 

invocada se a aposentadoria só for cancelada após a fluência de um ano". 

 

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

A reabilitação profissional está descrita no art. 29, V do Decreto 3048/99 e estamos 

falando de um serviço, que deve ser disponibilizado pelo próprio INSS e que objetiva oferecer 

aos segurados que estão de alguma maneira incapacitados para o trabalho, sendo por razão de 

acidente ou doença, os meios necessários para a sua reeducação ou a readaptação, tais são 

serviços que têm por objetivo reduzir as limitações existentes e promover a qualidade de vida 

e os meios para a pessoa mudar a própria vida. Incluem as áreas de Medicina, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Psicologia, entre outras. Também se inclui 

na reabilitação recursos que favoreçam a estabilidade clínica e funcional e no controle das 

lesões que geram incapacidades, para que o segurado possa exercer outra atividade a não ser 

aquela que anteriormente exercia e volte ao mercado de trabalho. 

 



AUXÍLIO-ACIDENTE 

Consoante os termos do art. 86 da Lei 8.213/91, este benefício é de ordem 

indenizatória e será pago pelo INSS ao segurado que sofreu acidente de qualquer natureza ou 

causa que implique em sequela que venha a reduzir a sua capacidade para o trabalho relativo 

às funções que vinha exercendo. 

O segurado, para obter tal benefício, precisa demonstrar, após a consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que sofreu uma redução de sua 

capacidade para o labor. 

Há de se convir o auxílio acidente será concedido após a cessação do auxílio doença 

acidentário. Ainda assim, mesmo percebendo o auxílio acidente, o segurado poderá continuar 

prestando suas atividades no seu ambiente laboral.  

Caso o empregado segurado venha a receber auxílio-acidente, o mesmo poderá 

continuar exercendo sua atividade, percebendo concomitantemente sua remuneração e o 

auxílio-acidente enquanto não se aposentar. 

Isto decorreu das alterações introduzidas pela Lei 9.528/97, a Lei 8.213/91, em seu art. 

86, passou a prever prevê expressamente a vedação de percepção cumulada de auxílio-

acidente e aposentadoria de qualquer espécie.  

O artigo 7º, XXVIII, da CF/88 dispõe que mesmo percebendo o auxílio acidente o 

empregado segurado detém o direito de pleitear, no juízo competente, indenização por 

eventuais danos, quando a empresa incorrer em dolo ou culpa. 

           Novel decisão que ensejou o Tema nº 416 do STJ tratou de uma especificidade do 

auxílio acidente, fixando a seguinte tese: 

 

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de 

acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor 

habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior 

esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que 

mínima a lesão.” 



                                                                                                                                                              

(grifo nosso) 

 

Ou seja, mesmo que a lesão seja mínima, é devido o auxílio-acidente ao segurado, 

conforme o tema acima mencionado. 

Dessarte, o recebimento do auxílio-acidente pelo segurado empregado não incorre em 

suspensão ou interrupção contratual. 

 

PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA 

É o benefício concedido aos dependentes do trabalhador segurado falecido em razão 

do acidente de trabalho sofrido ou de doença ocupacional, de independe de carência daquele. 

A pensão por morte atualmente está disciplinada pela Lei 8.213/91, nos arts. 74 a 79; 

pelo Decreto 3.048/99, nos arts. 105 a 115; e pela IN 77/2015, nos arts. 364 a 380. 

Anteriormente a pensão por morte era vitalícia para qualquer cônjuge ou companheira, 

mas com o advento da Lei nº 13.135, de 2015 houve inclusão de faixas etárias no art. 77, V, 

da mencionada lei, atualmente, a pensão por morte só é vitalícia para cônjuges ou 

companheiras/os maiores de 44 anos ou mais de idade. 

 

CONCLUSÃO 

A partir da CLT verificamos o amparo à integridade física do trabalhador em seu art. 

157. 

Posteriormente, a Carta Magna também confirmou essas obrigações aos empresários 

para evitar que trabalhadores viessem a sofrer acidentes de trabalho, quando no art. 7º, XXII 

estabelece que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social, a redução de inerentes ao trabalho, por meio de normas de 



saúde, higiene e segurança. E o inciso XXVIII determina que haverá seguro 

contra acidentes do trabalho, o conhecido SAT, a cargo do empregador, sem excluir a 

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

Em seguida, com a promulgação da Lei de Benefícios, ou seja, a 8.213/91 verificamos 

mais segurança ao trabalhador em seu artigo 19, que especifica o que é acidente de trabalho, 

qual seja: aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício 

de trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 

morte, a perda ou a redução permanente ou temporário, da capacidade para o trabalho. 

É importante frisar que existem acidentes típicos e atípicos, o primeiro se trata de 

acidente sofrido pelo empregado quando ocorrem de forma súbita e inesperada no âmbito das 

dependências da empresa. Enquanto que o atípico decorre de outros motivos, quais sejam 

doenças ocupacionais, ou seja, oriundas das condições de trabalho, do acidente in itinere e da 

concausa. 

O nexo concausal é aquele que gera um agravamento no resultado de uma doença pré-

existente, por exemplo, ensejando a reclamatória trabalhista onde se pleiteia danos morais. 

Os benefícios decorrentes destes acidentes, como dito, são o auxílio por incapacidade 

temporária acidentária, o auxílio acidente, a aposentadoria por incapacidade permanente e a 

pensão por morte, todos capitulados na Lei 8.213/91. 

Sendo verificado o acidente de trabalho por perícia médica, a espécie será inicialmente 

a da espécie 91, ou seja, que independe de carência para ser concedida. Mesmo que o 

segurado tenha apenas um mês no emprego, terá direito à percepção de auxílio por 

incapacidade temporária (91). 

Se após o fim do auxílio doença acidentário o mesmo não for transformado em 

aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (92) o empregado segurado terá 

direito ao auxílio acidente (94), quando, e se, a consolidação das lesões decorrentes do 

acidente de trabalho apresentar sequelas que impliquem à redução de sua capacidade 

laborativa. 



Em caso de morte do segurado em decorrência do acidente laboral, os dependentes 

legais poderão requerer a pensão por morte (93). 

Ainda há a possibilidade de reabilitação profissional do obreiro acidentado, que ficará 

a cargo do INSS para treiná-lo para outra atividade, mantendo o pagamento do benefício 

previdenciário até seu término. 

Por fim, é importante frisar que o acidente de trabalho poderá ensejar ação regressiva 

do INSS perante o empregador por ter causado danos ao empregado e prejuízos aos cofres 

públicos. 

Assim, é patente demonstrar que o ambiente laboral deve ser o menos prejudicial ao 

obreiro/segurado para evitar causar acidentes e ensejar enlutamento de famílias e prejuízos ao 

erário. 

Referências 

BRASIL, Constituição Federal. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 04 de 

dezembro de 2020. 

BRASIL, Lei nº 8.213/91, de 24 de julho de 1991. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8213cons.htm> Acesso em 12 de janeiro de 

2021. 

BRASIL, Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm> Acesso em 12 de janeiro de 

2021. 

CARVALHO, Carlos Alberto Martins. Direitos Humanos Contemplados na Constituição 

Federal Brasileira, Alguns Princípios Bíblicos e da Visão Sistêmica. Artigo de Conclusão de 

Curso de pós-graduação, 2020. 

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença 

Ocupacional. 6. ed. São Paulo: LTR, 2011. 


