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Introdução: Na atualidade o direito civil, rompeu a barreira da visão positivista, os 
dados e sistemas tipificados sempre com status de frio e acrítico, foram substituídos 
por uma visão ampla, conduzida pelos fundamentos e princípios de valores da 
sociedade tirando ao máximo da eficácia dos direitos positivos. Através desta nova 
conduta os agentes sociais deixam seu papel de objetos da lei e todos passam a 
cooperar funcionalmente com o processo civilizatório, passando a perfilar com o novo 
método legal. Objetivo: Analisar, a atribuição da responsabilidade objetiva do 
empregador nos acidentes laborais, mudando o foco habitual no acidente do trabalho, 
que constantemente é atribuído a responsabilidade subjetiva, tendo intuito de 
perseguir os meios legais para reparação das perdas do empregado, contudo, 
obviamente não deixando desamparado o empregador, bem como, explorar a teoria 
do risco provando sua aplicação dentro da responsabilidade objetiva nos acidentes de 
trabalho. Metodologia: Pesquisa exploratória, quantitativa e qualitativa, por meio de 
estudo de casos, conduzido de maneira indutiva, concretizada de três etapas: análise 
dos fenômenos, a manifestação das relações entre eles e por fim a generalização das 
relações. Resultados e Discussão: Em se tratando da responsabilidade civil pelos 
acidentes do trabalho, a doutrina e a jurisprudência, pela falta de critérios ou 
referências legais para classificação da atividade que enseja tratamento diferenciado, 
polarizaram-se em duas correntes: uma que considera o princípio da supremacia da 
Constituição, para negar a aplicação da responsabilidade objetiva, e outra que 
trabalhando com a ideia de conflito de normas constitucionais, com base no princípio 
do não-retrocesso social, insculpido no caput do artigo 7º da Constituição Federal, 
admite o sistema como regra geral e automática da responsabilidade do empregador. 
Uma terceira corrente, por sua vez, menos radical, propugna, com base no moderno 
constitucionalismo e no princípio da justiça previsto no inciso I do artigo 3º da 
Constituição Federal de 1988, a ponderação de princípios: ao modular a força dos 
dispositivos constitucionais em tensão. Conclusão: Reconhece a culpa como regra 
geral de imputação, admitindo a aplicação da regra exceptiva contemplada na parte 
final do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de 2002, mediante atividade 
interpretativa do juiz da causa. 
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