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RESUMO 

O presente trabalho acadêmico dedica-se em torno do acidente da Companhia Aérea 

LAMIA, Línea Aérea Merideña Internacional de Aviación, que transportava e vitimou a 

equipe de futebol chapecoense. A análise será sob a égide da legislação trabalhista. A 

problematização será se a equipe de jogadores da chapecoense se dirigindo a uma cidade 

em outro País aonde estes jogariam uma partida decisiva, poderá haver a 

responsabilização objetiva do clube de futebol chapecoense.  

Antes de mais nada é importante ressaltar que a abordagem dessa pesquisa será como se 

todas as vítimas do acidente fossem exclusivamente atletas da Chapecoense. Serão, 

intencionalmente, excluídos demais passageiros e tripulantes que também 

lamentavelmente foram atingidos pela tragédia.   

Será estudado as investigações do MPF/SC, uma vez que, são importantes na construção 

de um entendimento para a responsabilização ou não da Associação Chapecoense de 

Futebol. Ademais, todas as vítimas serão consideradas com fulcro na Lei Pelé (Lei 

9.615/98), art. 28, § 4° e seus incisos estando, portanto, sob o amparo das normas gerais 

da legislação trabalhista e da seguridade social. Será tentado demonstrar que, embora o 

trajeto não fosse conforme preconiza o art 21 IV, d, da Lei 8.213/91, ou seja, da residência 

para o local de trabalho, os jogadores estavam sob o comando do time, caracterizando-se 

como acidente de trabalho. O que será amplamente mitigado é se há responsabilidade 

objetiva do Clube para com os jogadores durante trajeto. 

 

 

Palavras chaves: chapecoense, responsabilidade objetiva, acidente de trabalho. 

  



 
 

ABSTRACT  

This academic work is dedicated around the accident of the LAMIA Airline, Línea Aérea 

Merideña Internacional de Aviación, that transported and victimized the football team of 

Chapeco. The analysis will be under the aegis of labor legislation. The problem wil be if 

the team of soccer players of Chapecoense heading to a city in another country where 

they play a decisive match, there could be the objective responsability of the football club 

chapecoense. 

First of all, it is importan to emphasize that the approach of this research will be as if all 

the victims of the accident were exclusively athletes of Chapecoense. Will be 

intentionally excluded passengers and crew that are also who also were affected by the 

tragedy. 

It will be studied the investigations of the MPF/SC, since, they are important in the 

construction of an understanding for the responsibility or not of the Chapecoense 

Association of Soccer. In addition, all victims will be considered with fulcrum in the Pelé 

Law (Law 9.615/98), art. 28, § 4º, and subsections, and are therefore under the protection 

of the general norms of labor legislation and social security. It will be tried to show that, 

although the path was not as prescribed in article 21 IV, d, of Law 8.213 / 91, that is, from 

the residence to the place of work, the soccer players were under the command of the 

team, characterizing itself as an accident of work. What will be largely mitigated is if 

there is objective responsability of the club to soccer players on the path. 

 

 

Key words: chapecoense, objective responsability, work accident. 
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1. Introdução  

Será analisado através deste estudo, por meio do direito do trabalho e direito civil, 

bem como através de ordenamentos complementares a possibilidade jurídica dos 

familiares em responsabilizar a Associação Chapecoense de Futebol pelo fatídico e 

trágico acidente aéreo que vitimou os jogadores. 

A análise busca verificar se a Chapecoense tem ou não responsabilidade de 

indenizar as vítimas, uma vez que esta embora não tenha dado causa ao acidente, foi quem 

fretou a aeronave e fez o contrato com a empresa aérea LAMIA.   

Questiona-se o porquê da escolha por um transporte terceirizado da Bolívia, 

quando isto poderia ser executado por empresas aéreas brasileiras, conhecidas e que 

prestam voos regulares, havendo, portanto, maior preocupação com a segurança, bem 

como com mais profissionalismo e sujeitas a rigorosa fiscalização da Agência Nacional 

de Aviação Civil, ANAC? 

Sendo assim, este trabalho busca, através de pesquisa e leituras normativas e 

jurisprudenciais, compreender qual o limite da responsabilidade do empregador em caso 

de acidente aéreo com o seu empregado em viagem a trabalho. 

A escolha dessa tema justifica-se pela importância das famílias das vítimas em 

receber as suas devidas indenizações pela perda de seus entes.  

No caso em tela, as informações iniciais divulgadas é de que a apólice do seguro 

pelo voo da LAMIA é de US$ 25 milhões sendo divido por 77, ou seja, pelo número de 

passageiros, sendo US$ 3 milhões para cada família. As famílias dos jogadores alegam 

que esse valor é insuficiente pois os mesmos tinham uma rentabilidade maior, através da 

suas imagens e merchandising. 

Com isso ganha-se relevância por apontar um fato conturbado e ainda não 

solucionado, uma vez que até o presente momento nenhum familiar recebeu as referidas 

indenizações, havendo inclusive, entes familiares que acionaram o judiciário cobrando 

valores maiores, além dos já pagos pelo Clube de Futebol e responsabilizando-o pelo 

referido acidente. 
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Sabemos que a responsabilidade do transportador é, segundo o nosso ordenamento 

jurídico, sempre objetiva, ou seja, independe de culpa para que este seja responsabilizado. 

No entanto, baseado nas investigações disponíveis até o presente momento, se estudará 

as excludentes e/ou atenuantes de ilicitudes na responsabilidade civil e veremos se a 

LAMIA se encaixa em alguma dessa excludentes. 

A Chapecoense, embora não seja evidentemente culpada pela tragédia, mas 

assume ou não o risco de sua escolha? Tem ou não responsabilidade sobre o transportado? 

Teria ela a obrigação de deixar os jogadores em seu destino, ou a responsabilidade poderá 

ser imputada apenas a companhia aérea LAMIA, uma vez que a empresa era a 

transportadora, tendo obrigação de transportar? 

Poderá o time Chapecoense ser responsabilizado pelas famílias das vítimas ao 

pagamento de indenizações cíveis por ter escolhido a companhia LAMIA, a chamada 

culpa in eligendo, para o transporte de sua delegação?  

Além dos danos materiais causados as vítimas, existem também os danos morais. 

Teria a Associação Chapecoense obrigação de pagar danos morais as vítimas e famílias 

das vítimas? Buscaremos através de doutrina e jurisprudência verificar se as famílias das 

vítimas poderão pleitear indenização por danos morais ao Clube Chapecoense. 

Sabemos que nosso ordenamento jurídico é signatário da responsabilidade 

subjetiva, no entanto, diante da realidade moderna, diferente dos tempos de outrora, este 

mesmo ordenamento veem impondo em muitas vezes a necessidade de se adotar a teoria 

objetiva. Diante desta realidade o legislador de 2002 fez constar no parágrafo único do 

art. 927 que “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 

Diante do mencionado artigo, será que poderíamos entender que a atividade de 

jogador de futebol envolve risco? 

Será examinado também o porquê da escolha de um contrato de transporte aéreo 

com uma companhia estrangeira desconhecida no mercado nacional brasileiro poderá 

ensejar na responsabilização do contratante, uma vez que este assumiu o risco de uma 

empresa de menor porte para o transporte da sua delegação. Entendem alguns 

doutrinadores que como o acidente envolvendo os jogadores da Chapecoense não deve 
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recair sobre o clube de futebol chapecoense. Mas buscaremos outras fontes, seja para 

corroborar ou para contradizer. 

Diante de tantos problemas, há um que preocupa bastante. As famílias dos atletas 

correm grande risco de ficarem desamparados, uma vez que a LAMIA é uma empresa 

aérea de pequeno porte é que possuía três aeronaves apenas. Além da acidentada que foi 

totalmente destruída, as outras duas estão paradas, nunca chegaram a voar pela LaMia e 

estão sob o contrato de leasing, ou seja, não pertence ao patrimônio da empresa e a mesma 

após o acidente foi extinta e não possui mais escritório nem endereço fixo.  

No entanto, por outro lado o entendimento doutrinário no direito do trabalho é de 

que o trabalhador e/ou vítimas não poderão ou evita-se ao máximo que fiquem 

desamparados, fazendo-se o possível para que estes recebam as indenizações, se não for 

possível total, pelo menos parte delas. 

Sendo assim, passaremos a partir de agora a abordagem deste assunto a qual 

esperamos que ajude a esclarecer alguns pontos e que se possa formular novas perguntas 

para a continuação do estudo do tema. 
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2. Acidente de Trabalho e responsabilidade civil do empregador 

2.1.Acidente de trabalho na legislação brasileira 

A resistência na prevenção de acidentes sempre foi uma constante da classe 

empresária que enxerga a prevenção como um fator de despesas e portanto, redução de 

lucros. No Brasil sempre houve um forte desinteresse para tratar com prioridade da 

matéria acidentária no parlamento.  

O que é um grande equívoco, como ressalta Fernando José Cunha Belfort1, uma 

vez que, os dados demonstram que o empregador que investe em segurança no trabalho, 

tende a ter um retorno maior e melhor. Embora o número de casos de acidente do trabalho 

hajam diminuído no Brasil, no entanto, “o país ainda é palco de um dos maiores índices 

de acidentes de trabalho no mundo”. 

A dificuldade já começa pela formulação do conceito de acidente de trabalho que 

abranja todas as hipóteses possíveis. A legislação define acidente de trabalho em sentido 

estrito, denominado também de acidente típico ou acidente-tipo como esclarece Sebastião 

Geraldo de Oliveira2. Todavia, essa mesma legislação acrescenta outras hipóteses de 

acidente de trabalho, como podemos ler. 

No entanto, acrescentou outras hipóteses que se equiparam ao acidente típico 

para os efeitos legais. Isso porque a incapacidade também pode surgir por 

fatores causais que não se encaixam diretamente no conceito estrito de acidente 

do trabalho, tais como: enfermidades decorrentes do trabalho; acidentes ou 

doenças provenientes de causas diversas, conjugando fatores do trabalho e 

extralaborais (concausas); acidentes ocorridos no local de trabalho, mas que 

não têm ligação direta com o exercício da atividade profissional; acidentes 

ocorridos fora do local da prestação dos serviços, mas com vínculo e 

acidentes ocorridos no trajeto de ida ou volta da residência para o local de 

trabalho. (Grifos nossos). 

Percebe-se que o conceito estrito relacionou outras hipóteses, enquadrando como 

acidente de trabalho espaços fora das dependências da prestação de serviço. 

                                                           
1 BELFORT, Fernando José Cunha. A responsabilidade objetiva do empregador nos acidentes de 

trabalho. São Paulo. Ed. LTr, 2010. p. 77. 
2 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. 8º 

ed, 2ª tiragem. São Paulo: Ed. LTr, 2014. p. 44. 
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O conceito de acidente de trabalho típico, como lembrou Sebastião Geraldo de 

Oliveira3 veio, ao longo da história legislativa brasileira, sofrendo transformações e 

aperfeiçoamento em sua escrita e compreensão. 

Devido a importância, será analisado através de um panorama histórico, com 

tabelas fracionadas para melhor visualização. A evolução da conceituação de acidente de 

trabalho na legislação brasileira desde 1919 até a norma que se encontra em vigor 

atualmente. 

A primeira lei sobre acidentes de trabalho foi promulgada em 1919 em que 

considerava acidente no trabalho aquele em que ocorresse de forma violenta e, tinha que 

ser externa e involuntária e que causasse lesões corporais, e esta deveria ser a única causa 

da morte ou da perda total ou parcial, permanente ou temporária para a capacidade 

laborativa. O acidente deveria também ocorrer exclusivamente no exercício do trabalho. 

Diz o art. 1º do Decreto N° 3.724, de 15 de Janeiro de 19194. 

Decreto Nº 3.724, de 15 de Janeiro de 1919 

Art. 1º Consideram-se acidentes no trabalho, para os fins da presente lei: I a) o 

produzido por uma causa súbita, violenta, externa e involuntária no exercício do 

trabalho, determinando lesões corporaes ou perturbações funccionaes, que constituam 

a causa única da morte ou perda total, ou parcial, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho; I b) a moléstia contrahiada exclusivamente pelo exercício 

do trabalho, quando este fôr de natureza a só por si causal-a, e desde que determine a 

morte do operário, ou a perda total, ou parcial, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho. 

Monique Bertotti5 em artigo publicado na Revista Fórum Trabalhista, atenta 

ainda, dizendo que a primeira lei acidentária “adotou a teoria do risco profissional e 

passou a estabelecer a responsabilidade objetiva do empregador, executando apenas os 

casos de força maior ou dolo da própria vítima ou de estranhos”. 

                                                           
3 OLIVEIRA, op. cit., p. 46. 
4 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-

1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-571001-publicacaooriginal-94096-pl.html.  Acessado em 28/11/2017 

às 15:52 Hs. 
5 BERTOTTI, Monique. A responsabilidade civil objetiva no âmbito trabalhista. Revista Fórum 

Trabalhista – RTF I Belo Horizonte, ano 3, n.11, p. 109-124, mar/abr.2014. p. 114. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-571001-publicacaooriginal-94096-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-571001-publicacaooriginal-94096-pl.html
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A segunda lei, promulgada quinze anos após a primeira, foi em 1934, mantendo o 

termo “lesão corporal” no caput. No primeiro parágrafo, explica o que são doenças 

profissionais para efeitos legais de acidente de trabalho. Determinando que, são os casos 

em decorrência do acidente de trabalho não abarcando empregados fora do ambiente 

laboral. Percebe-se que neste período o conceito de acidente de trabalho ainda era muito 

restrito pela legislação, mas houve uma ampliação no conceito de acidente de trabalho, 

englobando também doenças profissionais atípicas. Assim dispunha o Decreto6. 

Decreto nº 24.637, de 10 de Julho de 1934 

Art. 1º Considera-se acidente do trabalho, para os fins da presente lei, toda lesão 

corporal, perturbação funcional, ou doença produzida pelo exercício do trabalho ou em 

consequência dele, que determine a morte, ou a suspensão ou limitação, permanente ou 

temporária, total ou parcial, da capacidade para o trabalho. 

§ 1º São doenças profissionais, para os efeitos da presente lei, além das inerente 

ou peculiares a determinados ramos de atividade, as resultantes exclusivamente do 

exercício do trabalho, as resultantes exclusivamente especiais ou excepcionais em que 

o mesmo for realizado, não sendo assim consideradas as endêmicas quando por elas 

forem atingidos empregados habitantes da região. 

Esses dois primeiros decretos, ainda tateando uma definição que pudesse ser 

melhor compreendida, como podemos ler, mantiveram o cerne da conceituação de 

acidente de trabalho na lesão produzida. 

Em novembro de 1944, sob o regime do Estado Novo de Getúlio Vargas, 

promulga-se a terceira lei acidentária alterando em relação a lei anterior o fato de agora 

poder ser considerado acidente de trabalho decorrido de fato provocado direta ou 

indiretamente do exercício laboral. Passou-se a ser admitido a teoria das concausas. Como 

esclarece Cavalieri Filho7 “concausa é outra causa que, juntando-se a principal, concorre 

para o resultado. Ela não inicia e nem interrompe o processo causal, apenas o reforça, tal 

como um rio menor que deságua em outro maior, aumentando-lhe o caudal”. 

                                                           
6 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-24637-10-julho-1934-505781-publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 28/11/2017 às 

17:26 Hs. 
7 OLIVEIRA, apud CAVALIERI FILHO, 2014, p. 56. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24637-10-julho-1934-505781-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24637-10-julho-1934-505781-publicacaooriginal-1-pe.html
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No entanto, é bom esclarecer, embora a partir deste momento, o acidente de 

trabalho não seja a causa única como era antes, a concausa não elimina a existência do 

nexo causal, qual seja, do acidente decorrente da atividade laboral. Com isso resta 

evidente que precisa-se verificar se a doença e/ou morte proveio em decorrência do 

trabalho. 

Já o art. 6º do Decreto pormenoriza, detalhando, por exemplo, outras situações 

como fora do ambiente de trabalho, mas que nem por isso são desconsiderados como 

acidente laboral, trazendo a viagem do empregado sob as ordens do empregador e a 

serviço deste. Ou seja, este decreto avança trazendo pela primeira vez, as concausas e o 

acidente in itinere também como acidente de trabalho. Assim foi promulgado o Decreto- 

Lei nº 7.036, de 10 de novembro de 19448. 

Decreto-Lei nº 7.036, de 10 de Novembro de 1944 

Art. 1º Considera-se acidente do trabalho, para os fins da presente lei, todo 

aquêle que se verifique pelo exercício do trabalho, provocando, direta ou indiretamente, 

lesão corporal, perturbação funcional, ou doença, que determine a morte, a perda total 

ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

Art. 6º Ficam igualmente abrangidos por esta lei, considerados como 

produzidos pelo exercício do trabalho ou em consequência dêle, embora ocorridos fora 

do local e do horário do trabalho, os acidentes sofridos pelo empregado: 

a) na execução de ordens ou realização de serviços sob a autoridade do 

empregador; 

b) pela prestação espontânea de qualquer serviço ao empregado com o fim de 

lhe evitar prejuízos ou de lhe proporcionar proveito econômico; 

c) em viagem a serviço do empregador, seja qual fôr o meio de locomoção 

utilizado, inclusive veículo de sua propriedade. 

A quarta lei acidentária, já no Governo de Castello Branco, foi em fevereiro de 

1967 acrescentando em seu texto em relação ao passado que o empregado deveria estar a 

                                                           
8 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em:   http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-

1949/decreto-lei-7036-10-novembro-1944-389493-publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 

28/11/2017 às 17:55Hs 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7036-10-novembro-1944-389493-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7036-10-novembro-1944-389493-publicacaooriginal-1-pe.html
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serviço do empregador, sendo de causa externa súbita, imprevista ou fortuita. Sendo, 

portanto, de forma inesperada. Monique Bertotti9 considera que este Decreto “representou 

um retrocesso ao atribuir ao seguro de acidente um caráter exclusivamente privado e, foi 

seguido pela Lei nº 5.316/1967, regulamentada pelo Decreto nº 61.784/67”. Diz o 

Decreto-Lei nº 293, de 28 de Fevereiro de 196710. 

Decreto-Lei nº 293, de 28 de Fevereiro de 1967 

Art. 1º Para os fins do presente decreto-lei, considera-se acidente do trabalho 

todo aquêle que provocar lesão corporal ou perturbação funcional no exercício do 

trabalho, a serviço do empregador, resultante de causa externa súbita, imprevista ou 

fortuita, determinando a morte do empregado ou sua incapacidade para o trabalho, total 

ou parcial, permanente ou temporária. 

No mesmo ano, em setembro, já no governo de Costa e Silva, promulga-se a quinta 

lei sobre acidentes de trabalho trazendo uma mudança de expressão. Antes utilizava-se a 

expressão “perda total ou imparcial” da capacidade laborativa, passando agora para 

“perda ou redução” da capacidade laboral.  

E o parágrafo segundo da referida lei, desfez a exigência de “causa única” para 

ser considerado acidente de trabalho, mas também outros fatos que haviam contribuído 

para que ocorresse a perda ou redução da capacidade de trabalho do empregado. É o que 

dizia a Lei nº 5.316, de 14 de setembro de 196711. 

Lei nº 5.316, de 14 de setembro de 1967 

Art.2º Acidente do trabalho será aquêle que ocorrer pelo exercício do trabalho, 

a serviço da emprêsa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que 

cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 

trabalho. 

                                                           
9 BERTOTTI, op. cit., p. 115. 
10 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em:   http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-

1969/decreto-lei-293-28-fevereiro-1967-374016-publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 28/11/2017 

às 18:20hs. 
11  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em:   http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-

1969/lei-5316-14-setembro-1967-359151-publicacaooriginal-35290-pl.html. Acessado em 28/11/2017 às 

19:08Hs. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-293-28-fevereiro-1967-374016-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-293-28-fevereiro-1967-374016-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5316-14-setembro-1967-359151-publicacaooriginal-35290-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5316-14-setembro-1967-359151-publicacaooriginal-35290-pl.html
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§ 2º Será considerado como do trabalho o acidente que, embora não tenha sido 

a causa única, haja contribuído diretamente para a morte ou a perda ou redução da 

capacidade para o trabalho 

A sexta lei em seu caput não faz nenhuma alteração de conceito ou expressão 

nova, mantendo com isso a expressão já utilizada de “perda ou redução” da capacidade 

laboral. Assim descrevia o artigo segundo da Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 197612. 

Lei nº 6.367, de 19 de Outubro de 1976 

Art. 2º Acidente do trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 

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

A sétima e, vigente lei sobre acidente de trabalho mantém a exigência de que o 

acidente de trabalho deve ser em decorrência do exercício da atividade laborativa a 

serviço da empresa. Sendo portanto, necessário um nexo causal entre a atividade do 

empregado e o acidente. Nesse sentido esclarece Sebastião Geraldo de Oliveira13 “Daí a 

locução correta acidente do trabalho e não acidente no trabalho”. 

Seguindo esse raciocínio Cláudio Brandão14 cita a explanação de Oswaldo Opitz 

e Sílvia Opitz ao dizerem que a expressão pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, 

entende-se como o acidente ocorrido não somente dentro da empresa, mas também 

abrange o acidente ocorrido fora do local da prestação do serviço pelo empregado ao 

empregador. 

Nesse sentido já esclarecia Tupinambá Miguel Castro de Nascimento15 que não 

há como desvincular o itinerário da relação laboral, uma vez que o empregador precisa se 

locomover para trabalhar. Disse ele: 

                                                           
12  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em:  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-

1979/lei-6367-19-outubro-1976-357102-norma-pl.html. Acessado em 28/11/2017 às 19:36Hs. 
13 OLIVEIRA, op. cit., p. 49. 
14 BRANDÃO, Cláudio. Acidente do trabalho e responsabilidade civil do empregador. 4ª ed.. São 

Paulo. Ed. LTr, 2015.p. 135. 
15 NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Curso de direito infortunístico. 2ª ed. Porto Alegre, 

Ed. Fabris, 1983. p. 78. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6367-19-outubro-1976-357102-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6367-19-outubro-1976-357102-norma-pl.html


18 
 

Ora, não se pode afastar o pensamento de que o percurso é exigência da 

atividade laboral. Percorre-se o trajeto porque se tem que trabalhar. Visível, 

portanto, o nexo etiológico entre o itinerário percorrido e o exercício da 

atividade de lavor. Nada de errôneo se integrar no trabalho, para efeitos 

infortunísticos, o percurso feito. Assim compreendido, o acidente in itinere é 

originado pelo exercício laboral. 

Como já foi esclarecido, foi a partir do Decreto–Lei nº 7.036/1944 que trouxe a 

admissão das concausas considerando-as como acidentes de trabalho também. Na atual 

lei, as concausas estão no art. 21 ao descrever que acidente é também aquele que 

contribuiu para a diminuição ou perda da capacidade do empregado em trabalhar. Assim 

consta atualmente a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 199116. 

Lei Nº 8.213, de 24 de Julho de 1991 

 

Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 

de empresa ou de empregador doméstico 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. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e 

individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. 

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: 

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua 

capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua 

recuperação; 

E por fim, na esteira de mostrar a evolução do conceito de acidente de trabalho, a 

Lei de Benefícios de Previdência Social 11.430/2006 regulamentada através do Decreto 

nº 6.042/200717 trouxe um novo conceito introduzindo transtorno de saúde, distúrbio ou 

                                                           
16 PLANALTO. Disponível em:   http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm. Acessado em 

28/11/2017 às 20:05 Hs. 
17 PLANALTO. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/decreto/d6042.htm. Acessado em 30/11/2017 às 16:14Hs. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6042.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6042.htm
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síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica de natureza clínica ou subclínica. Não 

exigindo mais com isso, a ocorrência exclusiva de morte, lesão ou perturbação funcional. 

Decreto nº 6.042, de 12 de fevereiro de 2007 

Art.337 O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia 

médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. 

§4º Para fins deste artigo, considera-se agravo a lesão, doença, transtorno de 

saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, 

de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de 

latência” 

Como podemos ver o conceito de acidente de trabalho passou por inúmeras 

transformações, foi melhorando, progredindo e avançando ao longo do tempo. A cada 

nova lei promulgada, é visível que buscava-se o aperfeiçoamento. Como relata Sebastião 

Geraldo de Oliveira18 “Nas duas primeiras normas o foco da definição estava centrado na 

lesão produzida, depois foi alterado para os fatores causais, com melhor técnica diante da 

infortunística do trabalho”. 

Além do mais, como prossegue o eminente autor, deixou-se de utilizar a expressão 

“causa involuntária e violenta”, porque este requisito dificultava o enquadramento em 

acidente de trabalho. Não raras vezes, como já foi descrito anteriormente, o trabalhador 

ficava com o ônus de provar que não era responsável pela ocorrência do acidente, 

dificultando e transferindo a responsabilidade da prova para quem na maioria das vezes 

menos tinha conhecimento e condições de produzi-la. 

Outra mudança que ocorreu ao longo do tempo foi em relação a expressão “perda 

total ou parcial da capacidade de trabalho” como alerta o mesmo autor. Essa expressão 

foi mais bem elaborada, passando a ser “perda ou redução da capacidade para o trabalho” 

se alinhando com o pagamento de benefício continuado.   

                                                           
18 OLIVEIRA, op. cit., p. 46. 
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E é importante, como ressalta Cláudio Brandão,19 definir o conceito de acidente 

de trabalho, pois será através desse conceito que será possível definir a responsabilização 

do empregador independente da prova da culpa. 

Primeiramente define-se acidente de trabalho como uma relação entre 

empregador/empregado, entendendo que o risco está ligado a qualquer atividade laboral. 

O empregado é subordinado as ordens e comandos do empregador, sendo assim, o 

primeiro só está naquele local e naquele horário por determinação do segundo. Ou seja: 

se não fosse por ordens do empregador o empregado não sofreria o acontecido. 

Resta esclarecer que riscos todos nós seres humanos estamos sujeitos de alguma 

forma em maior ou menor grau. Então, não são os riscos gerais que caracterizam o 

acidente de trabalho, mas sim riscos específicos da atividade desenvolvida pelo 

empregado a serviço do empregador. 

Dito isto, importa-se frisar mais uma vez que para ser caracterizado como acidente 

de trabalho, este deve ter sido ocasionado em decorrência do labor. Se o empregador sofre 

um acidente em casa, fazendo alguma reparação doméstica, ou lesiona-se no futebol20 aos 

domingos com os amigos, resta claro que o mesmo sofreu um acidente, mas não foi de 

trabalho. 

Sendo assim, é preciso que ocorra a “lesão corporal” ou “perturbação funcional”, 

descrito no art. 19 da Lei 8.213/1991. Importante trazer este esclarecimento, porque se 

ocorrer um evento no trabalho ou decorrência dele, mas que não houve lesão ou 

perturbação, não poderá ser enquadrado tecnicamente como acidente de trabalho.  

                                                           
19 BRANDÃO, op. cit., p. 122. 
20 NASCIMENTO, op.cit., p.76 – Aqui devemos fazer uma importante observação. Tupinambá traz um 

interessante exemplo em relação ao lazer do empregado. Sucede às vezes de empregados se reunirem nos 

finais de semana ou feriados para prática de esporte, às vezes chegando a ter com o apoio e/ou incentivo 

por parte do empregador, como nos casos em que os empregados formam equipes de futebol ou equipes de 

outro esporte qualquer para divertirem-se aos finais de semana. Havendo às vezes disputas entre diferentes 

empresas ou entre as diferentes unidades da própria empresa, quando esta possui filias ou mais de uma 

unidade. Caso o empregado venha a se acidentar nesta prática desportiva, o referido autor adverte que não 

há como considerar este fato como acidente de trabalho, pois falta o nexo causal com a atividade laboral. 

Entretanto, conforme jurisprudência atual, este entendimento mudou, uma vez que se o empregador se 

beneficiou de alguma forma através de publicidade nas camisas, custeando inclusive o transporte dos 

empregados para o jogo, o entendimento atual é de que caracteriza-se como acidente de trabalho. 
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2.2. A responsabilidade civil no direito brasileiro 

A palavra responsabilidade, como esclarece Carlos Roberto Gonçalves21, possui 

mais de um significado. O sentido mais formal é o de reestabelecer a situação anterior ao 

fato ocorrido. O sentido que mais destaca-se, no entanto, é de “responsabilidade como 

aspecto da realidade social” 

O conceito de responsabilidade civil é amplo, pois ele não está ligado somente ao 

direito civil, mas também a outros ramos, como por exemplo, o direito do trabalho. Sendo 

assim, o conceito vai sofrendo inúmeras modificações para se adaptar a esses ramos que 

se utilizam de conceitos do direito civil. 

Diante disso, como esclarece Fernando José Cunha Belfort22, os doutrinadores se 

deparam com uma dificuldade em conceituar responsabilidade civil “porque a doutrina 

tende a unir os conceitos técnicos e a realidade concreta da obrigação de reparar os danos, 

independentemente de serem identificadas a causalidade, a teoria subjetiva ou a objetiva”. 

A reponsabilidade subjetiva é a regra em nosso Código Civil conforme preceitua 

o art. 186 do referido código, ou seja, a existência de um ato ilícito. No entanto, este 

entendimento não é mais dominante, uma vez que em inúmeras outras passagens o 

referido diploma legal dispõe sobre possibilidades de responsabilidade sem culpa. A esse 

respeito o autor Rui Stoco23, informa: 

Embora inúmeras passagens, mas sempre com previsão expressa, ele dispõe 

acerca de hipóteses pontuais de responsabilidade sem culpa. Essa tendência é 

progressiva. Todavia, no CDC a responsabilidade objetiva é a regra (que não 

comporta exceções), assim como em outras importantes leis especiais. 

Com isso, não se está dizendo, entretanto, que o requisito de culpabilidade (dolo 

e culpa) para a responsabilização esteja sendo superado pela responsabilidade sem culpa. 

A culpabilidade ainda é o elemento central da responsabilidade. No entanto, o Código 

Civil avançou possibilitando em certas situações a responsabilidade objetiva, ou seja, sem 

                                                           
21 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 9º ed. São 

Paulo. Ed. Saraiva, 2014 p. 19. 
22 BELFORT, op. cit., p.14. 
23STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 10ª. ed. São Paulo. Ed. 

Revista dos tribunais. 2014. p. 238. 
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culpa. Sendo assim, o olhar para a vítima, tem recebido uma valorização maior, uma vez 

que como parte mais fraca deve ser sempre protegida e ressarcida. 

Um exemplo de exceção à regra geral da teoria da culpabilidade, como podemos 

observar, é o parágrafo único do art. 927 do C.C. que estabeleceu a hipótese de 

responsabilidade sem culpa para o exercício de atividade perigosa e de risco. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 

culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. (grifos nossos). 

O que ocorre é que, como ressalta o professor Edilton Meireles24 “A lei, 

entretanto, criou um critério subjetivo para definir as situações onde ocorre essa 

responsabilidade objetiva: a atividade de risco por sua própria natureza”. Cabendo então 

aos doutrinadores a conceituação das atividades em que o risco é inerente ao seu 

exercício. 

No Direito Civil Brasileiro temos a culpa como a regra geral da responsabilidade 

civil. Entretanto, em alguns ramos do direito optou-se pela teoria do risco. Sendo assim, 

são os casos da lei que regula os acidentes no trabalho, de transportes em geral e do 

Código de Defesa do Consumidor. Esses são três exemplos de situações em que escolheu-

se a responsabilidade objetiva ao invés da subjetiva. 

A responsabilidade civil parte da premissa de restabelecer a situação que fora 

abalada decorrente de um dano causado a uma pessoa, seja de ordem patrimonial ou 

extrapatrimonial. Todo aquele que causar dano a outrem deverá repará-lo. Então, o termo 

responsabilidade quer dizer que quem provocou o dano fica no dever de restituí-lo para 

que o status seja o anterior ao fato ou o mais próximo possível para aquela determinada 

situação jurídica. 

Sabe-se que o direito é um fenômeno cultural que varia no tempo e espaço. Sendo 

assim sofreu, sofre e continuará sofrendo inúmeras transformações, no sentido de 

aperfeiçoamento do entendimento de justiça e com isso do ordenamento jurídico. Um 

                                                           
24 MEIRELES, Edilton. O novo código civil e o direito do trabalho. 3º ed. São Paulo: Ed. LTR, 2005. p. 

131. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186
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exemplo claro disso é a responsabilidade civil que avançou e passou por profundas 

transformações nesse período evolutivo.  

Nesse sentido, trazemos o entendimento de José Cairo Júnior25 em consonância 

com o exposto acima de que não há superioridade e esclarece: “não se pode, em nenhum 

momento, entender o estudo do direito como um processo evolutivo, ou seja, considerar 

que hoje esse ramo da ciência ocupa posição de maior desenvolvimento cultural em 

comparação com o Direito Antigo”. 

Concordamos com o eminente doutrinador, uma vez que também entendemos o 

fenômeno jurídico como um longo processo evolutivo no tempo e na história. Não há que 

se falar em superioridade versus inferioridade. Claro que não. Cada momento, seja 

histórico ou presente, terá suas crenças e verdades e é nesse espaço temporal que o direito 

está situado.  

Nesse sentido, Friedric Carl von Savigny26 em 1814, após a ocupação francesa na 

Prússia (atual território alemão) escreveu sobre a importância do historicismo para um 

sistema jurídico alemão, em que defendia o espírito do povo27 para a construção do 

ordenamento jurídico. Sem isso, entendia ele haveria uma imperfeição dos códigos, 

sobretudo nas nações jovens, na sua linguagem e habilidade lógica. 

Sabemos que há uma relação direta entre o direito e a sociedade, qual seja, o 

direito evolui conforme a sociedade vai caminhando e se desenvolvendo em todas as suas 

vertentes e conhecimentos. Sendo assim, o direito não está solto no tempo e no espaço, 

este possui relação direta com a história e evolução do seu povo. 

                                                           
25 CAIO JÚNIOR, José. O acidente do trabalho e a responsabilidade civil do empregador. 2º ed. São 

Paulo. Ed. LTR, 2004. p. 21. 
26 Nesse sentido escreve Savigny: A história, mesmo na infância de um povo, é sempre uma nobre profes-  

sora; mas, em tempos como o nosso, ela tem ainda um outro dever mais sagrado a cumprir. Porque só por 

meio dela se pode manter uma ligação viva com o estado primitivo do povo; e a perda dessa ligação deve  

tirar de todo povo a melhor parte de sua vida espiritual. Por conseguinte, de acordo com essa teoria, aquilo 

pelo que o direito comum e as leis provinciais devem tornar-se de fato úteis e irrepreensíveis, é o estreito 

método histórico da jurisprudência... Seu objeto é traçar todo o sistema estabelecido até sua raiz e, desse  

modo, descobrir um princípio orgânico pelo qual aquilo que ainda tem vida possa ser separado daquilo         

que está morto e só pertence à história... MORRES, Clarice. Os Grandes filósofos do direito: leituras       

escolhidas em direito. São Pulo. Ed. Martins Fontes. 2002. p. 298. 
27 Salientamos que povo para Savigny é um conceito de cultura ideal, ou seja, entende ele que o direito 

nasce do espírito do povo. 
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Como bem esclarece Sílvio de Salvo Venosa28 “Só não muda quem não evolui. 

No campo da responsabilidade civil as transformações tem sido radicais nas últimas 

décadas”. Acrescentando a importância da jurisprudência para a ratificação de que as 

decisões nos tribunais são a interpretação do direito. 

É com esse raciocínio que sabemos que o entendimento da responsabilidade civil 

veio evoluindo ao longo da trajetória jurídica, e é esse desenvolvimento que nos 

possibilita analisá-la hoje com um olhar diferente de outrora visto.  

Como já dissemos, inicialmente, a responsabilidade esteve separada da ideia de 

culpa. É sabido que o que prevaleceu nesse período foi a vingança privada, ou seja, a 

conhecida reparação da vingança do mal pelo mal. A ideia de culpa, neste período, não 

está associada a reparação do dano. Como bem esclarece Rui Stoco29 

Inicialmente, essa expressão ou termo responsabilidade não surgiu para 

exprimir o dever de reparar. Variou da expressão sponsior, da figura stipulatio, 

pela qual o devedor confirmava ter com o credor uma obrigação que era, então 

garantida por uma caução ou responsor. Surge, então, a noção de 

responsabilidade, como expressão de garantia de pagamento de uma dívida, 

descartando qualquer ligação com a ideia de culpa. 

Posteriormente, como relata Carlos Roberto Gonçalves30, o direito francês 

aperfeiçoou as ideias do direito românico estabelecendo um princípio para a 

responsabilidade civil. Sendo assim, sempre que houvesse culpa, ainda que leve, haveria 

dever de indenização. A partir daí, os tribunais franceses atualizaram seus textos e 

jurisprudências. 

Já no Código Civil de 1916, a responsabilidade do direito brasileiro era 

fundamentada com base na culpa, ou seja, a culpa do agente deveria ser um pressuposto 

para a responsabilidade civil. Com isso cabia a vítima demonstrar uma conduta comissiva 

por parte do autor do fato. Essa demonstração de culpa se fazia necessária para que fosse 

determinado o seu dever de reparar o dano causado. 

É sabido, no entanto, que com o advento da industrialização, essa demonstração 

por parte da vítima nem sempre era possível no caso de acidentes de trabalho, por 

                                                           
28 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 10ª ed. – São Paulo. Ed. Atlas, 2010. 

p. 104. 
29 STOCO, op. cit., p. 179. 
30 GONÇALVES, op. cit., p. 26. 
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exemplo, uma vez que esta não possui o conhecimento técnico adequado sobre o 

funcionamento dos equipamentos operados para provar a responsabilidade do agente. 

Com isso o causador do dano, ainda que culpado, não respondia e nem reparava-o, 

deixando com isso a vítima no prejuízo. 

O código civil de 2002 manteve o princípio da responsabilidade civil mediante 

culpa, conforme dispõe o art. 186 em que diz “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Sendo assim, o entendimento majoritário da 

doutrina é de que a regra em nosso ordenamento jurídico é de responsabilidade subjetiva, 

ou seja, tendo a culpa como elemento fundamental para que haja a responsabilização pelo 

ato.  

Nesse sentido, entende Sílvio de Salvo Venosa31 que: “o art. 159 do Código de 

1916 e o art. 186 do Código em vigor elegeram a culpa como o centro da responsabilidade 

subjetiva que norteia a responsabilidade civil no direito brasileiro (...)”. Sendo assim, a 

responsabilidade subjetiva, não só é prevalecente, como também direciona o sistema de 

direito civil. 

No entanto, existem autores como Gustavo Tepedino, conforme adverte Rui 

Stoco32, que entendem que “o C.C. estabeleceu um critério dualista: da responsabilidade 

com culpa e da responsabilidade sem culpa ou objetiva”, porque para ele os arts. 186 e 

927 do Código Civil atual ao estabelecer regras distintas estão estabelecendo a dualidade 

da responsabilidade civil. 

Já Rui Stoco33 se coaduna com o entendimento de Sílvio Venosa, entendendo que 

embora a responsabilidade subjetiva seja insuficiente para todos os casos de reparação, a 

culpa é um elemento essencial porque o legislador ao conceituar ato ilícito exigiu a 

existência de uma ação ou omissão voluntária e que seja praticada mediante negligência 

ou imprudência que viole o direito. Exigindo-se também que essa conduta seja intencional 

por imprudência ou imperícia. Sendo assim, a responsabilidade subjetiva não detém 

exclusividade no C.C., mas ainda é a regra. 

                                                           
31 VENOSA, op.cit., p. 27. 
32 STOCO, op. cit.,p. 204. 
33 Ibid, pgs. 234/235. 
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Como esclarece Sílvio de Salvo Venosa34 ainda que não haja dificuldade de 

compreensão do que seja culpa no caso concreto não é, todavia, fácil definir o seu 

conceito, isto porque seu conceito veio sofrendo inúmeras mudanças ao longo dos últimos 

séculos. Para o autor “A noção de culpa foi perdendo paulatinamente a compreensão 

decorrente do estado de ânimo do agente para ser entendida como um erro ou desvio de 

conduta”. 

Entende-se como desvio de conduta aquele que foge ao comportamento do que 

seria normal e aceitável pela sociedade. Com isso, está se buscando evitar o subjetivismo 

para aferir a culpa. O agente deverá, então, empregar a diligência social média em suas 

condutas. 

Carlos Roberto Gonçalves35 especifica que o art. 186 do Código Civil optou pela 

culpa lato sensu, abrangendo com isso o dolo, ou seja, o agente tinha conhecimento do 

fato e queria praticá-lo e a culpa, onde o agente podia evitar, porque deveria conhecer e 

observar, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia. 

No entanto, esse mesmo código trouxe algumas exceções a teoria da 

culpabilidade. Uma dessas exceções como destacado anteriormente, foi o parágrafo único 

do art. 927. 

No âmbito trabalhista, as atividades que envolvam risco à vida e à saúde do 

trabalhador, como relata o professor e doutrinador Edilton Meireles36, pode-se aplicar a 

teoria do risco, em que a responsabilidade, neste caso, será objetiva. 

2.3. A responsabilidade civil do empregador no âmbito das relações de trabalho 

Houve um tempo em que o empregador não possuía qualquer responsabilidade 

civil de indenização aos seus empregados. Estamos falando do já citado Decreto n. 

24.634/3437, em seu art. 12 trazia o seguinte: “A indenização estatuída pela presente lei 

exonera o empregador de pagar a vítima, pelo mesmo acidente, qualquer outra 

indenização de direito comum”. 

                                                           
34 VENOSA, op. cit., p. 26. 
35 GONÇALVES, op. cit., 29. 
36  MEIRELES, op. cit., p. 131. 
37 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-24637-10-julho-1934-505781-publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 09/02/2018 às 

17:44Hs. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24637-10-julho-1934-505781-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24637-10-julho-1934-505781-publicacaooriginal-1-pe.html
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Posteriormente houve alterações. Primeiro com o, também já citado, Decreto-lei 

n. 7.036/44 em seu artigo 31, posteriormente o ST.F. com a Súmula n. 229 em que dizia 

que: “A indenização acidentária não exclui a de direito comum, em caso de dolo ou culpa 

grave do empregador”. E por fim, com a Constituição Federal de 1988, extirpou qualquer 

dúvida que havia em relação a indenização de empregador ao empregado. Isto está posto 

no art. 7º, XXVIII. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 

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

culpa; 

Podemos perceber que o Direito do Trabalho ao longo de dois séculos procurou 

e, conseguiu firmar as suas especificidades em contrapartida de onde se originou, ou seja, 

o Direito Civil que foi a matriz de origem do Direito Trabalhista. Isso mostra que o Direito 

do Trabalho alcançou maturidade jurídica ao se desmembrar do primeiro. 

Como bem descreve Mauricio Godinho Delgado38, a base para a sua 

especificidade como ramo jurídico é a relação empregatícia que, por sua vez, consiste na 

subordinação do empregado para com o empregador. Nas palavras do eminente autor, 

“subordinação é conceito que traduz a situação jurídica derivada do contrato de trabalho 

mediante a qual o empregado se obriga a escolher a direção do empregador sobre o modo 

de realização da prestação de serviços”. 

O art. 3º da CLT fala em dependência e, segundo Eduardo Gabriel Saad39 “A 

dependência a que se refere o artigo em epígrafe não é a econômica, necessariamente, 

embora ela se faça presente na maioria dos contratos laborais”. Porque, esclarece o autor, 

que a dependência econômica, mesmo fazendo parte da maioria dos contratos laborais, 

não está presente em todos os casos. E acrescenta “Sabe-se que há empregados cujo 

patrimônio é maior que o de seu empregador”. É o caso de alguns jogadores de famosos 

clubes de futebol que tem um faturamento superior a muitos clubes de futebol. 

A dependência, portanto, é jurídica, através da relação contratual, uma vez que o 

empregado fica obrigado a cumprir as determinações do empregador. Sendo assim, todas 

                                                           
38 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 9º ed.  São Paulo: Ed. LTr, 2010. P. 81. 
39 SAAD, Eduardo Gabriel, 1915 — Consolidação das Leis do Trabalho comentada. Eduardo Gabriel 

Saad. — 37. ed. atual. e rev. por José Eduardo Duarte Saad, Ana Maria Saad Castello Branco. — São Paulo: 

LTr, 2004.p.34 
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as determinações do empregador, que lhe é conferido através do contrato, veem a ser 

caracterizado como dependência jurídica. 

Mas, sabemos que a relação de emprego é condição sine qua non para que o 

trabalhador seja considerado empregado para o Direito do Trabalho que irá refletir, 

inclusive, no Direito Processual do Trabalho. Para analisar os elementos da relação 

empregatícia, devemos cominar o art. 3º com o art.2º da CLT. O art. 3º trata do empregado 

aquele trabalho realizado por pessoa física, de forma pessoal, não eventual, subordinada 

e onerosa. Baseado no que foi dito, o art. 3º da CLT assim prescreve que “considera-se 

empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob dependência deste e mediante salário”. 

Já o art. 2º traz no caput a expressão “considera-se empregador a empresa”. Sendo 

assim, poderia se considerar empregador não somente a pessoa física ou jurídica da 

atividade, mas o próprio empreendimento de empregador. No entanto não é o que pensam 

Eduardo Duarte Saad, José Eduardo e Ana Maria Saad Castello Branco40, entendendo que 

empresa é o objeto e não sujeitos nas relações jurídicas. Então afirmam que “deste modo, 

se a empresa é objeto e não sujeito de direito, não pode, evidentemente, ser o empregador, 

o qual tem de ser sempre uma pessoa física ou jurídica”. 

E completa o referido artigo com os riscos a que o empregador deve 

responsabilizar-se pelo desenvolvimento da sua atividade, assalariando e dirigindo a 

prestação pessoal dos serviços.  

Art. 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviços. 

§ 1º Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de 

emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as 

associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que 

admitirem trabalhadores com empregados. 

Com a cominação desses dois dispositivos temos os critérios de caracterização da 

relação empregatícia. Para melhor entendimento do raciocínio, passa-se agora, a analisar 

esses cinco elementos. No entanto, o elemento de maior relevância para este trabalho é a 

subordinação. 

                                                           
40 SAAD, op. cit., .p.28. 
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A) O trabalho deverá ser realizado por pessoa física, uma vez que conforme 

relata Mauricio Godinho Delgado41 os bens jurídicos garantidos pelo Direito do Trabalho 

são conferidos apenas a pessoa física, não podendo serem usufruídos pela pessoa jurídica. 

Fica claro então, que somente o empregador poderá ser pessoa jurídica ou física. O 

empregado poderá ser somente pessoa física. 

 

B) A pessoalidade do empregado está relacionado com o caráter da 

infungibilidade do mesmo, ou seja, a prestação daquele serviço somente poderá ser feito 

por aquele empregado ao qual foi contratado para efetuá-lo. Não podendo ser substituído 

intermitentemente por outro, exceto em situações específicas na legislação, como por 

exemplo, férias, licença gestante, etc. A pessoalidade está relacionado somente com a 

figura do empregado, uma vez que ao empregador não faria sentido exigir pessoalidade, 

porque este poderá ser adquirido por outro grupo e/ou mudar de sócios. Ainda assim, não 

irá alterar a relação contratual com o empregado. 

 

C) Outro elemento importante para ser caracterizado como relação 

empregatícia é a não eventualidade conforme dispõe o art. 3º “serviços de natureza não 

eventual”, qual seja, o empregado deverá prestar o serviço continuado. Não poderá ser 

causal, esporádico e/ou incerto. 

 

D) Outro elemento agregador para a composição da relação de emprego é a 

onerosidade. Esta deverá como esclarece Mauricio Godinho Delgado42 sob o viés do 

prestador de serviços. A onerosidade é o valor devido pelo empregador ao empregado 

como uma contraprestação dos serviços prestados pelo último. 

 

E) Por fim, como já adiantado, o elemento mais relevante na relação de 

emprego se refere a subordinação. Importante falar sobre a subordinação porque esta se 

diferencia de outras modalidades existentes anteriormente com amparo legal como, por 

exemplo, a servidão e a escravidão. Aqui está, dentre os elementos elencados, o mais 

importante para o estudo de nosso trabalho. Por essa razão, iremos discorrer mais sobre 

esse elemento classificatório. 

 

                                                           
41 DELGADO, op. cit., p. 270. 
42 DELGAGO, op. cit., p. 277. 
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Seguindo o raciocínio do eminente autor citado anteriormente, Mauricio Godinho 

Delgado43 que traz o conceito gramatical, citando Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 

“subordinação deriva de sub (baixo) e ordinare (ordenar), traduzindo a noção etimológica 

de estado de dependência ou obediência em relação a uma hierarquia de posição ou de 

valores”. 

 

Entretanto, como bem adverte José Affonso Dallegrave Neto44, o conceito de 

subordinação não está mais ligado a ideia exclusiva de dependência hierárquica. Isto 

porque, surgiram novas figuras contratuais na sociedade pós industrial, quais sejam, a 

alteridade, dependência econômica, risco da atividade pela empresa e exercício de 

atividade essencial, alterando, portanto, essa relação de exclusividade hierárquica na 

relação de trabalho. Diz o art. 3º da CLT em seu caput que “considera-se empregado toda 

pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário”. (grifos nossos). 

Embora o artigo 3º da CLT não fala explicitamente em subordinação, segue o 

raciocínio do entendimento de dependência econômica. Informando também que as 

atividades exercidas devem ser de maneira eventual. O prestador do serviço, autônomo, 

por exemplo, é não eventual, logo, não é empregado. Tupinambá Miguel Castro do 

Nascimento45 já apontava a subordinação como elemento importante na relação de 

emprego. Dizia ele: 

O empregado é o que trabalha subordinadamente. A subordinação é 

representativa de uma sujeição, com base no contrato laboral, às ordens do 

empregador. Há uma acentuada diminuição de autonomia do empregado, que 

deve obedecer às indicações do trabalho determinado pelo patrão. De outro 

lado, como o anverso da mesma medalha, existe o poder de comando do 

empregador, de dar ordens, fiscalizar, dirigir e disciplinar. É a subordinação, 

hodiernamente, o traço característico da relação empregatícia. Dessa forma, 

onde inexistir esta subordinação, desnatura-se a cobertura acidentária a 

título de segurado empregado, aparecendo a figura do autônomo, sem 

abrangência. (grifos do autor e grifos nossos). 

José Affonso Dallegrave Neto46 vai além e propõe “um novo conceito de 

subordinação jurídica, não mais fundado exclusivamente no poder patronal hierárquico, 

                                                           
43 Ibid., p. 280. 
44 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho. 5ª ed. São 

Paulo: LTr, 2014. P.71 
45 NASCIMENTO, op. cit., p.28. 
46 DALLEGRAVE NETO, op. cit., p.72 
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mas como sendo toda prestação de serviço realizada por conta e riscos alheios”, entende 

ele que, havendo a dependência econômica e estando presumida a subordinação se o 

empregado estiver a serviço da empresa e sendo este serviço essencial a atividade desta, 

há uma relação objetiva de subordinação de empregado versus empregador. 

O direito do trabalho, no entanto, utiliza, e muito, regras e princípios do direito 

civil. Pode-se exemplificar como bem esclarece Mauricio Godinho Delgado47 que “os 

critérios de fixação de responsabilidade civil, fundada em culpa, que se aplicam a certas 

situações de interesse trabalhista”, é o caso, diz ele, do art. 7º, XXVIII, CF/88 sobre a 

responsabilidade do empregador em vista de dano acidentário. 

Mesmo sabendo-se que o Direito do Trabalho elaborou teoria própria em que 

muito se difere do Direito Civil, no entanto, como já dito, esta última ainda tem a sua 

influência em casos de conflitos de regras jurídicas no âmbito trabalhista. Lembrando 

também que o Direito Civil é aplicado subsidiariamente ao Direito do Trabalho em casos 

de lacunas no ramo jus trabalhista. 

Como já dito anteriormente não é tarefa fácil conceituar responsabilidade civil, 

uma vez que há falta de consenso de uma definição parecida pelos grandes estudiosos do 

assunto. Sabe-se que pelo senso comum a expressão “responsabilidade” remete a ideia de 

reparação, induzindo a existência de algo anterior e esse algo esteja incólume antes da 

ocorrência do fato. 

No entanto, em algumas situações, como morte por exemplo, será impossível 

reparar o status quo anterior ao fato. Mesmo nesse caso, o ordenamento jurídico continua 

protegendo o ofendido, não deixando os familiares da vítima desamparados, 

determinando uma indenização como compensação aos mesmos e uma suposta punição 

ao ofensor. 

O eminente autor e doutrinador Sílvio de Salvo Venosa48 conceitua a 

responsabilidade do empregador como um poder hierárquico ou diretivo em relação aos 

empregados, serviçais ou prepostos. Entende ele que a lei engloba qualquer situação de 

direção, sendo indiferente portanto, se na relação jurídica entre o empregado e o 

                                                           
47 DELGADO, op.cit., . p. 79. 
48 VENOSA, op. cit., p. 98. 
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empregador havia um vínculo de trabalho ou de hierarquia, havendo responsabilidade por 

parte do empregador mesmo nos casos de prestação de serviço eventual. 

Mas qual seria o alcance da responsabilidade do empregador em caso de um 

acidente com os seus subordinados? Sabe-se que o Código Civil atual enfatiza que o 

empregador responde pelos danos de seus empregados ou prepostos não somente na 

atividade laboral, senão em razão dela também. 

O que irá ser debatido neste trabalho é se há responsabilidade objetiva do Clube 

Chapecoense em relação as vítimas e/ou as famílias das vítimas no fatídico caso de 

acidente com a aeronave da (agora extinta) empresa aérea Lamia que transportava os 

atletas, comissão, técnica e jornalistas para uma partida de futebol em Medellín, uma vez 

que sabemos que os jogadores estavam sob a subordinação do Clube.  

Em não havendo possibilidade de responsabilidade objetiva do clube, quais 

indenizações que a Associação Chapecoense de Futebol poderá ser responsabilizada a 

pagar. Sabemos que se os atletas não fossem obrigados a estarem naquele local/aeronave, 

sob o comando do clube não sofreriam o acidente.  
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3: Responsabilidade Objetiva da Chapecoense no acidente aéreo LMI2933 

3.1 Causas que podem eximir ou atenuar a responsabilidade de indenizar da 

LAMIA 

 

Existem alguns pontos jurídicos relacionados ao acidente com a aeronave que 

transportava os atletas que são considerados incontroversos. Vamos a partir de agora fazer 

uma análise desses pontos. Sabendo que a responsabilidade civil, nas palavras de Carlos 

Roberto Gonçalves49 é decorrente “de uma conduta voluntária violadora de um dever 

jurídico, isto é, da prática de um ato jurídico, que pode ser lícito ou ilícito”, ou seja, de 

um dano de indenização no caso concreto, podendo ser esta responsabilidade subjetiva 

ou objetiva. Sendo assim, a primeira análise é sobre a relação de culpa e/ou risco. Como 

já dito anteriormente, sobre a LAMIA, Línea Aérea Merideña Internacional de Aviación, 

empresa transportadora, recai a responsabilidade objetiva, ou seja, responsabilidade sem 

a necessidade de prova de culpa. 

Segunda análise, é que podemos caracterizar como uma relação consumerista 

entre a LAMIA e o Clube Chapecoense. O Clube Chapecoense é um consumidor, que 

contrata a LAMIA para um fim específico, qual seja, o de transportar os jogadores. 

Se formos analisar esse fato sob a relação de consumo, é entendimento 

doutrinário, conforme explica Carlos Roberto Gonçalves50 que a premissa básica do 

Código de Defesa do Consumidor é “de que o consumidor é a parte vulnerável das 

relações de consumo, o Código pretende restabelecer o equilíbrio entre os protagonistas 

de tais relações”. Esse a nosso ver, é um equívoco crasso. Tratar o consumidor sempre 

como hipossuficiente.  

Nesta relação de consumo, por exemplo, entre pessoas jurídicas, não podemos 

dizer que o Clube Chapecoense é hipossuficiente em relação a LAMIA. Sendo assim, nos 

causa um pouco de dificuldade doutrinária abordar esse fato sob o viés consumerista da 

hipossuficiência entre uma das partes. Naturalmente que uma das partes sofreu um dano 

e foi lesada, e deverá ser ressarcida, mas a hipossuficiência não se aplica aqui. A relação 

é contratual, como veremos no próximo capítulo. 

                                                           
49 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 9º ed. São 

Paulo. Ed. Saraiva, 2014. p. 31. 
50 Ibid., p. 239. 
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Voltando a LAMIA, sabe-se que a responsabilidade é objetiva, sendo assim, em 

regra geral, podemos dizer que não há o que ser mitigado em relação a culpa da 

transportadora, bastando apenas uma relação de nexo causal e o dano. 

No entanto, é sabido também que há causas que exoneram, atenuam ou agravam 

a responsabilidade do transportador, ou seja, o rompimento do nexo causal, pode ser dado 

por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros e caso fortuito ou força maior. Passaremos 

a analisar essas três causas para verificar se a LAMIA poderá se eximir da 

responsabilidade pelo acidente. 

3.1.1. Culpa exclusiva da vítima 

 

Conforme explica Sílvio de Salvo Venosa51, o transporte aéreo internacional é 

regulado pela Convenção de Varsóvia, de 1929. E é tamanha a sua importância, uma vez 

que foi “ratificada por mais de 100 países, recebida por nosso ordenamento pelo Decreto 

nº 20.704, de 24-11-31. A Convenção sofreu emendas pelo Protocolo de Haia, de 28-9-

55; Protocolo de Montreal de 1998”. No âmbito nacional o Direito Aeronáutico é regido 

pelo Código Brasileiro de Aeronáutica em consonância com a Convenção de Varsóvia e 

os ordenamentos internos. 

O art. 21 da Convenção de Varsóvia prevê a possibilidade de culpa exclusiva da 

vítima, podendo desobrigar transportador aéreo da responsabilidade de indenização 

perante as vítimas ou famílias das vítimas. Prevê o art. 21, como podemos ler a seguir que 

“se o transportador provar que o dano foi causado por culpa da pessoa lesada, ou que esta 

para ele contribuiu, poderá o tribunal, de conformidade com as disposições de sua lei 

nacional, excluir ou atenuar a responsabilidade do transportador”.  

Sendo assim, havendo culpa exclusiva da vítima há a exclusão do nexo causal em 

relação ao transportador. Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho citado por Marco Fábio 

Morsello52 este diz “que o fato exclusivo da vítima exclui o próprio nexo causal em 

relação ao aparentemente causador direto do dano, pelo quê não se deve falar em simples 

ausência de culpa deste, mas em causa de isenção de responsabilidade”. E conforme o 

                                                           
51 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo. Ed. Atlas, 2010 p. 

197. 
52 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo. Ed. Atlas, 2006. 

p. 290. 
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entendimento do art. 21 da Convenção de Varsóvia cabe ao transportador aéreo provar a 

culpa exclusiva da vítima.  

Marco Fábio Morsello53, mais a frente, cita exemplos de culpa exclusiva da vítima 

no transporte aéreo. Em um desses exemplos relata o caso em que houve a morte de uma 

passageira. Nesse exemplo real, ela foi exclusivamente responsável pela sua morte. 

Chegou-se, a essa conclusão, posteriormente nas investigações, uma vez que, levou-se 

“em conta a participação causal da vítima, que foi morta pela hélice de aeronave, tendo 

em vista que desceu desta pela parte da frente, visando encontrar sua família, quando a 

saída pela parte traseira havia sido prevista especialmente para o desembarque”. No 

entanto, sabemos, segundo as investigações em curso, nenhum elemento mostra que 

houve culpa exclusiva das vítimas para a causa ao acidente da LAMIA. 

3.1.2. Fato exclusivo de terceiro 

 

Outro fato que pode eximir o transportador de sua responsabilidade de indenizar 

é o fato exclusivo de terceiro. E por fato exclusivo de terceiros entende-se, nas palavras 

de Fabio Anderson de Freitas Pedro54, que o terceiro só poderá ser aquele que for 

“estranho à relação obrigacional firmada entre ela e o transportado. Ou seja, o fato de 

terceiro só se caracteriza, exonerando assim de responsabilidade civil o transportador, se 

este terceiro não tiver qualquer ligação com a companhia aérea”. 

Imaginemos um comissário que, por exemplo, está em sua estreia, ou seja, em seu 

primeiro voo na companhia, e que não consiga lidar com a pressão psicológica de suas 

atribuições e venha a descontrolar-se pondo em risco a segurança do voo. Esta situação 

não é caracterizado fato de terceiro, pois este é um preposto da companhia. 

Ou ainda, um membro da tripulação que está em trânsito, após o cumprimento de 

sua jornada de trabalho, ou indo em direção a ela e comete um ato que ponha em risco a 

segurança da aeronave. Não é considerado fato de terceiro. Ainda que este não esteja a 

trabalhado no momento, mas há uma relação contratual empregatícia entre este e a 

companhia. 

                                                           
53 MORSELLO, op. cit., p. 292. 
54 FREITAS PEDRO, Fábio Anderson de. Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo Internacional. 

1ª edição. Ed. Bianch, 2012. p. 90. 
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Marco Fábio Morsello55 relata o aumento de indisciplina e violência de 

passageiros a bordo de aeronaves, colocando em risco não somente as suas vidas como 

de todos dentro ou fora da aeronave.  Nesse diapasão ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, 

no Brasil, entre os dias 15 e 18 de julho de 2013, a 13ª WCTRS (World Conference on 

Transport Research Society), ou 13ª Conferência Mundial sobre Pesquisa no Transporte 

Aéreo. Havendo discussão e preocupação dos palestrantes com o aumento estatístico de 

passageiros que se tornam violentos a bordo, pelas mais diversas razões. Seja pela mais 

comum das causas de violência, a embriaguez a bordo, mas também por outras causas, 

como por exemplo, o fato do passageiro não conseguir manter o controle ao perceber a 

sua limitação e impotência em um espaço fechado a mais de 30.000 mil pés de altitude. 

Em um artigo publicado pela pesquisadora Ana Maria Vieira56, do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), disponível no sítio da Conferência, ela relata o 

fenômeno conhecido como air rage syndrome, traduzindo para o português é a chamada 

síndrome da raiva aérea. Este fato tem preocupado as autoridades aeronáuticas, pois tem 

havido um aumento no caso de passageiros em fúria a bordo, como descreve a eminente 

pesquisadora. Vejamos: 

According to the International Air Transport Association (IATA), reports 

indicated in 2009 one incident with violent passenger for each 1,760 flights, 

and in 2010 this statistic changed to one incident with violent passenger for 

each 1,256 flights. IATA reported that Air Rage has been a growing problem 

around the world, representing a potential threat to the safety of air 

transportation and the nearly 2.5 billion passengers travelling by air every year. 

(De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo – AITA, ou 

IATA, relatórios indicaram em 2009 um incidente com passageiros violentos 

para cada 1.760 voos, e em 2010 esta estatística mudou para um incidente com 

passageiros violentos para cada 1.256 voos. A IATA informou que a Raiva 

Aérea tem sido um problema crescente em todo o mundo, representando uma 

ameaça potencial para a segurança do transporte aéreo e os quase 2,5 bilhões 

de passageiros viajando pelo ar todos os anos). (tradução nossa). 

 

Sendo assim, um passageiro que se descontrola a ponto de causar algum fato que 

faça a tripulação perder o controle da aeronave e esta venha a acidentar-se é um fato 

atribuível a terceiro. Lembrando, mais uma vez, que este terceiro não deverá ter nenhuma 

                                                           
55 MORSELLO, op. cit., p. 294. 
56 VIEIRA, Ana Maria. Air Rage: A modern age theat for air safety. 13th WORLD CONFERENCE ON 

TRANSPORT RESEARCH. Disponível em: http://www.wctrs-society.com/wp/wp-

content/uploads/abstracts/rio/selected/1664.pdf . Acessado em 17/01/2018 às 12:38Hs. 

http://www.wctrs-society.com/wp/wp-content/uploads/abstracts/rio/selected/1664.pdf
http://www.wctrs-society.com/wp/wp-content/uploads/abstracts/rio/selected/1664.pdf
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relação contratual com a empresa aérea para que possa ser alegada uma excludente de 

responsabilidade por parte do transportador aéreo.  

Há ainda, uma mitigação jurídica dessa exclusão de responsabilidade do 

transportador aéreo por fato de terceiro, uma vez que este assunto não é pacífico como 

relata Fabio Anderson de Freitas Pedro57. Diz ele: “a começar pela própria discussão em 

torno de uma justiça distributiva, onde não deve a vítima arcar com as consequências de 

todo o dano, decorrente da atividade que outorga ao explorador lucros econômicos”. 

Havendo portanto, uma flexibilização no nexo causal. 

Mas é sabido que no acidente da LAMIA, conforme as investigações até o 

momento, e até mesmo em decorrência de relatos de passageiros sobreviventes, não 

houve nenhum tumulto ou descontrole de ninguém a bordo da aeronave. Sendo então, 

descartada a possibilidade de alegação de intervenção de terceiros. 

3.1.3. Caso fortuito ou força maior 

 

A terceira e última causa que exonera ou atenua a responsabilidade do 

transportador aéreo são os casos fortuitos e de força maior. Malgrado distinção que há 

entre caso fortuito e força maior, salientamos que não nos convém adentrar nessa 

discussão por ser específica e não ser relevante esmiuçar a distinção para este trabalho. 

Apontando apenas que no caso brasileiro o Código Civil no art. 393, parágrafo único, não 

fez nenhuma distinção entre um e outro, definindo da seguinte maneira: “O caso fortuito 

ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou 

impedir”. 

Ou seja, inevitabilidade e impedimento de ação diante do fato, são as suas 

principais características no Código Civil brasileiro. E esse entendimento de não fazer 

distinção é compartilhado por outras legislações segundo aponta Marco Fábio Morsello58 

ao se referir que, “a província canadense do Quebec, como observam Baudouin e 

Deslauriers, findou por concluir que o caso fortuito e a força maior compreendem a 

mesma realidade”, isto está, no Code Civil du Québec no art. 147059. 

                                                           
57 FREITAS PEDRO, op. cit., p. 91. 
58 MORSELLO, op. cit., p. 31. 
59 Code Civil du Québec Article 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice 

causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée 

à le réparer. 
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Sendo assim, não haverá, por opção consciente, distinção pormenorizada entre 

caso fortuito e força maior. Passaremos, então, após essa breve explicação, a análise desta 

excludente de responsabilidade. 

Como sabemos cabe a empresa a organização do serviço prestado. Esta deverá 

levar em consideração os riscos da atividade empreendida. Portanto não são todos os 

casos fortuitos que a empresa aérea poderá se eximir de sua responsabilidade. Um piloto 

ter um mal súbito durante o voo é um caso fortuito, no entanto a responsabilidade é da 

empresa por qualquer incidente ou acidente que possa ocorrer devido a esse fato. Não é 

por acaso que as aeronaves comerciais só voam com no mínimo dois pilotos na cabine, 

pois se um piloto tiver uma mal súbito, ficando impossibilitado de operar o aparelho o 

outro conduzirá a mesma em segurança até o aeroporto mais próximo. Este exemplo 

citado é chamado pela doutrina de fortuito interno, ou seja, é de responsabilidade da 

companhia de se precaver. 

Casos em que pilotos tem mal súbito a bordo são raros, mas em 2015 e 2017, os 

dois coincidentemente da mesma companhia aérea, American Airlines, nos Estados 

Unidos registrou a morte de pilotos a bordo durante as suas operações. Assunto 

amplamente divulgado na mídia mundial. São as informações do jornal português Diário 

de Notícias60. 

Em comunicado, a American Airlines já frisou que lamenta profundamente a 

morte de Grubbs (co-piloto da aeronave). Episódios como este, em que um dos 

membros da tripulação de um avião fica incapacitado e impedido de manejar 

os comandos, são extremamente raros. Mas, em 2015, um comandante da 

American Airlines de 57 anos morreu também durante um voo, entre Phoenix 

e Boston. O avião acabou por ser desviado para Nova Iorque. 

Citado casos em que não podem ser alegados como fortuito interno ou força maior, 

passaremos agora a apontar alguns elementos que podem ser de caso fortuito e força 

maior. Certamente existem mais casos além dos trazidos neste trabalho. Mas optamos por 

descrever os que consideramos mais relevantes e mais citados nas doutrinas 

especializadas de Direito Aeronáutico. 

                                                           
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui 

présente ces mêmes caractères. 
60 NAEGELEN, Jacky. Copiloto de um voo da American Airlines morreu durante a aterragem.  Diário de 

Notícias, 30 mar. 2017. Disponível em: https://www.dn.pt/mundo/interior/copiloto-de-um-voo-da-

american-airlines-morreu-durante-a-aterragem-5758870.html . Acessado em 24/01/2018 às 20:15Hs. 

https://www.dn.pt/mundo/interior/copiloto-de-um-voo-da-american-airlines-morreu-durante-a-aterragem-5758870.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/copiloto-de-um-voo-da-american-airlines-morreu-durante-a-aterragem-5758870.html
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O que começou no final de década de 60 do século passado como um fato isolado 

e raro, tornou-se algo recorrente na aviação. Estamos falando de sequestros e ataques 

terroristas utilizando-se aeronaves. Como esclarece Marco Fábio Morsello61 citando René 

H. Mankiewicz, este fato que já foi considerado como eximente de responsabilidade do 

transportador, no entanto, não o é mais devido ao aumento de incidência dos ataques.  Ou 

seja, deixou de ser um fato raro e passou a ser um fato da vida moderna e que as 

companhias tem a obrigação de ser precaver. Como relata o eminente autor esclarecendo 

que “até 1964 a incidência de sequestros de aeronaves caracterizava evento 

extraordinário, imprevisível e insuperável, propiciando, pois, ao transportador a 

utilização de eximente escudada no art. 20 da Convenção de Varsóvia”.  

Sendo assim, atualmente entende-se que sequestros de aeronaves não são mais 

eximentes de responsabilidade devido ao aumento de incidência dos ataques. Sabe-se 

devido as investigações, que não houve nenhuma tentativa de sequestro da aeronave 

LAMIA, mas, mesmo que isso tivesse ocorrido hoje o transportador aéreo não poderá 

mais argumentar este fato para eximir-se da responsabilidade, uma vez que, não sendo 

mais um fato raro, cabe ao transportador adotar as medidas de segurança necessárias, com 

aparelhos tecnológicos adequados, como máquinas de raio x, entre outras medidas, para 

evitar a entrada de pessoas com objetos que possam causar sério risco e perigo a bordo. 

Outro fato que atrapalha e muito a navegação aérea, sobretudo no pouso e na 

decolagem, ainda mais por ser este um momento crítico na operação, ou seja, que 

demanda de muita técnica e atenção por parte da tripulação, é a presença de pássaros. A 

presença de pássaros nas redondezas dos aeródromos é um problema na grande maioria 

dos aeroportos. As aves costumam voar em bandos, e se aparecerem de forma súbita, não 

há como fazer o desvio, sendo tragadas pelas turbinas das aeronaves, provocando danos, 

podendo causar a instabilidade do aparelho em seu momento mais crítico do voo. 

No entanto, somente pode ser considerado caso fortuito externo ou força maior a 

aparição súbita, imprevisível e indetectável de aves diante da aeronave impossibilitando 

o desvio dos animais. No caso do acidente com o voo da LAMIA, as investigações não 

apontam nada nesse sentido. 

Outra questão importante no transporte aéreo e que afeta diretamente as suas 

operações são condições meteorológicas adversas. Entretanto, mais uma vez, com a 

                                                           
61 MORSELLO apud MANKIEWICZ, op. cit., p. 299. 
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utilização da tecnologia que dispomos atualmente é possível a prevenção de fenômenos 

adversos ao longo da rota até o destino final. Sendo assim, cabe ao comandante da 

aeronave tomar as devidas precauções e evitar as adversidades meteorológicas. São 

portanto, estes eventos, na maioria das vezes, previsíveis.  

Uma situação em que o transportador aéreo poderá se eximir da sua 

responsabilidade de indenizar os passageiros, por prejuízos causados é em decorrência do 

atraso na partida. Segundo Marco Fábio Morsello62, é no caso de suspensão das operações 

pela falta de condições meteorológicas. Sendo essa uma força maior extrínseca, que foge 

ao controle do transportador não há como responsabilizá-lo. 

Voltando ao voo da LAMIA, sabe-se de dois fatos que podem ser considerados 

importantes para a análise da questão. Que no momento da aterrissagem era noite e, que 

chovia em Medellin. Situações estas, que demandam maior atenção na condução da 

aeronave. No entanto, como ficou claro, a chuva que caia no momento da aproximação 

ao Aeroporto Internacional José María Córdova na cidade de Rio Negro, na região 

metropolitana de Medellin na Colômbia, não contribuiu em nada para o acidente.  

Para corroborar e deixar bem claro que chuva não é considerado caso fortuito ou 

força maior, citamos, mais uma vez, Marco Fábio Morsello63 por ser uma obra 

extremamente completa e conceituada em Direito Aeronáutico. Diz ele que:  

Desse modo, a existência de chuva, objetivamente previsível (...), não 

caracteriza fato extraordinário no ramo aeronáutico. Ao revés, observa-se no 

ramo da aviação comercial, que, mesmo diante de chuvas intensas, a evolução 

do estado da técnica poderá propiciar a continuidade das operações de 

aterrissagem e decolagem. 

Ou seja, ainda que a chuva seja um fato inevitável não há como o transportador se 

eximir de sua responsabilidade de indenizar, uma vez que chuva, nem chega a ser uma 

circunstância meteorológica anormal, como muito bem dito pelo eminente autor acima, 

as operações aeronáuticas raramente param em decorrência de chuvas apenas. Existem 

outros fatores meteorológicas muito mais severos e anormais, como furacões, 

tempestades com ventos fortes, nevoeiros, entre outros, que tornam a operação muito 

mais cuidadosa e delicada. 

                                                           
62 MORSELLO, op. cit., p. 318 
63 Ibid., p. 319. 
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Fica evidente então que, no caso do acidente com a aeronave da LAMIA, não se 

verificou, como pode-se ver através das investigações feitas até o momento, nenhum 

elemento de caso fortuito ou força maior. Até as intempéries do meio ambiente ainda que 

sejam caso fortuito, ou seja, a chuva que caia no momento da aproximação do pouso ainda 

que inevitável, é um fato corriqueiro e esperado pela atividade de transporte aéreo. Não 

pode, portanto, alegar caso fortuito ou força maior a LAMIA. 

Diante dessa explanação, ainda que saibamos que a tendência é de objetivação da 

responsabilidade no transporte aéreo, sabemos também que existem situações, como 

vimos, em que pode-se mitigar a exoneração ou atenuação da responsabilidade de 

indenizar. Sendo assim, concluímos que com base na Convenção de Varsóvia, que rege 

o transporte internacional, essas situações não podem ser arguidas pela empresa LAMIA, 

para exonerar-se ou ter atenuação na sua responsabilidade, uma vez que, nenhuma dessas 

hipóteses se aplica a ela pelas razões que elencamos. 

 Para que a empresa aérea pudesse se eximir da responsabilidade civil, o que, 

repetimos, não é possível neste caso concreto, ela teria que alegar a quebra do nexo causal, 

ou seja, a quebra do vínculo do agente e o resultado produzido, qual seja, o acidente. 

3.2. A escolha contratual pelo voo charter da LAMIA 

 

Um time de futebol, sediado no oeste Catarinense, planeja ir em direção à disputa 

da Copa Sul - Americana na Colômbia. Partida de futebol prevista para o dia 30 de 

novembro de 2016 às 20:45 hs que seria disputada no Estádio Atanasio Girardot 

localizado na área metropolitana de Medellin. O que tinha tudo para ser uma disputa dos 

sonhos da Associação Chapecoense de Futebol, dos jogadores, famílias dos mesmos e da 

torcida, culminou-se em um fatídico acidente aéreo que ceifaria a vida de quase todos que 

embarcaram no voo LMI 2933. Das 77 pessoas a bordo, apenas 6, milagrosamente, 

sobreviveram. 

Mas a escolha do Clube Chapecoense pela contratação da LAMIA para o 

transporte de seus atletas e demais, ocorreu antes. Uma vez que, como retrata Carlos 

Roberto Gonçalves64 “a manifestação da vontade é o primeiro e mais importante requisito 

de existência do negócio jurídico. A vontade humana se processa incialmente na mente 

                                                           
64Id. Direito civil brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais. 11ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva, 2014 p. 

72. 
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das pessoas”. Ou seja, a vontade que ainda está no âmbito das ideias, é o momento 

subjetivo, e o contrato celebrado é o momento objetivo. 

Isso pode ser melhor compreendido no relato de Rafael Henzel65, único jornalista 

esportivo sobrevivente no acidente, afirma que no dia 25 de novembro de 2016, cinco 

dias antes da partida, portanto; a diretoria da Chapecoense define e contrata a empresa 

aérea boliviana LAMIA para o transporte dos jogadores, comissão técnica e jornalistas 

para a final da Sul América na Colômbia contra o Atlético Nacional na cidade de 

Medellin.  

Relata também que, na véspera da partida ficaram todos sabendo que o voo da 

LAMIA não tinha sido autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) de 

decolar de aeroportos brasileiros. E conclui que esse fato não foi marcante para os 

passageiros, uma vez que na viagem anterior que fizeram para Barranquilla, também na 

Colômbia, a viagem com a LAMIA havia começado a partir da Bolívia. Sendo assim, 

esse fato não foi considerado anormal pelos atletas e demais que viajariam para Medellin. 

Para entender a negativa da ANAC para aprovar o plano de voo da LAMIA de 

decolar de aeródromo brasileiro, precisamos trazer a Convenção de Chicago a qual o 

Brasil é signatário. E conforme a Convenção de Chicago para que seja possível a 

realização do voo, a aeronave deverá pertencer ao País de partida (no caso o Brasil) ou ao 

País de chegada (Colômbia). Como a LAMIA era uma empresa aérea boliviana esta só 

poderia realizar voos partindo da Bolívia ou voos em que a Bolívia fosse o destino final. 

Sendo o destino Medellín, Colômbia, esta empresa aérea não obteve, acertadamente, a 

autorização pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a aprovação do 

referido plano de voo. 

No sentido do que foi exposto acima, se questionou a responsabilidade do Clube 

Chapecoense diante da escolha da companhia aérea de voo charter da LaMia. Lembrando 

que esta, agora extinta, possuía apenas uma aeronave operando. As outras duas se 

encontravam em solo, inoperantes. 

A atual diretoria da Chapecoense justifica a contratação da empresa dizendo que 

os jogadores familiarizaram-se com a companhia. Disse o Vice- Presidente jurídico da 

                                                           
65 HENZEL, Rafael. Viva como se estivesse de partida. 1º ed. São Paulo. Ed. Globo. 2017. 



43 
 

Chapecoense, Luiz Antonio Palaoro66, em entrevista ao repórter Filipe Peixoto da Band 

News TV: “Tu sabes que no futebol, tem uma coisa: o que tá bom não se meche (...). Deu 

certo aquele pessoal (se referindo ao voo anterior para Barranquilla com a tripulação da 

LAMIA), fizemos amizade”. Esse, foi nas palavras dele, um dos argumentos, que 

justificou a contratação novamente da empresa. 

Mas, ao contrário do entendimento da diretoria do Clube de que não havia 

reclamação, podemos ler algo diverso no depoimento de Val Paiva, viúva do jogador, 

José Gildeixon Clemente de Paiva, conhecido como Gil, segundo a reportagem do Globo 

Esporte67. Disse ela: “Ele (Gil) falava que o antigo voo (se referindo também ao voo 

anterior para Barranquilla) com essa empresa (LAMIA) tinha sido difícil. Poxa, estavam 

conquistando algo tão grande. Mereciam algo melhor. Isso que cobro (...)”. Sendo assim, 

há relatos no sentido contrário das famílias das vítimas de que os jogadores não acenavam 

positivamente ao voo anterior realizado com a LAMIA. 

Mas voltando para a análise jurídica, sabe-se que os transportes são regidos pela 

responsabilidade objetiva, ficando claro, então, que a transportadora possui obrigação de 

resultado. E como vimos no capítulo anterior, não é possível a aplicação de nenhuma 

excludente de responsabilidade. No entanto, a transportadora falhou na obrigação de 

resultado e a aeronave caiu em Cerro Gordo verificando-se ser por falta de combustível, 

como veremos mais a frente na investigação do departamento colombiano, denominado 

de GRIAA - Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. 

Já aqui no Brasil as investigações ocorreram através do Ministério Público 

Federal. O Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Município de 

Chapecó – SC, Gabinete 2º Ofício68, fez uma investigação para apuração de 

responsabilidades de órgãos e/ou brasileiros e, solicitou esclarecimentos a ANAC, órgão 

regulador da aviação no Brasil, e entre os esclarecimentos, obteve da Agência Reguladora 

a seguinte resposta. Nas palavras do MPF. 

                                                           
66 PEIXOTO, Felipe. Dirigente da Chapecoense revela detalhes do contrato com a Lamia. Band News TV. 

12 de jun. 2016. Disponível em: http://bandnewstv.band.uol.com.br/videos/ultimos-

videos/16079969/dirigente-da-chapecoense-revela-detalhes-do-contrato-com-a-lamia.html?mobile=true. 

Acessado em 03/01/2018, às 16:05Hs. 
67 MOTA, Cahê. Por mim, por ele, por nós. GloboEsporte.com, Chapecó, 24 nov. 2017. Disponível em:  

https://globoesporte.globo.com/sc/futebol/times/chapecoense/noticia/por-mim-por-eles-por-nos.ghtml. 

Acessado em 02/01/2018 às 17:43 Hs. 
68 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Disponível em:  http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-

imprensa/noticias-sc/mpf-em-chapeco-conclui-apuracao-do-acidente-da-aeronave-da-empresa-lamia. 

Acessado em 07/12/2017 às 19:31 Hs. Pgs. 10 e 11 de 30. 
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Inquérito Civil nº 1.33.002.000432/2016-70 

Procedimento Investigatório Criminal nº 1.33.002.000075/2017-21 

Em relação a outra solicitação LMI-2016013163, para o transporte do time da 

Chapecoense para a Colômbia, relatou que a LAMIA pretendia sair da Bolívia e 

ingressar em solo brasileiro, para embarcar passageiros no Brasil e transportá-los para 

a Colômbia. Neste caso, o transporte de passageiros originava-se em território 

brasileiro, cabendo então ao Brasil deferir ou não a realização do voo. Assim, também 

segundo a ANAC, o voo não envolvia empresa de nacionalidade do país de origem, 

nem de destino, motivo de ter sido negado. 

 Como dito, levando em consideração que a LAMIA não era uma companhia 

brasileira, nem colombiana, acertadamente, portanto, o plano de voo foi negado pela 

ANAC. A aeronave não poderia decolar de um País diverso de sua origem ou do destino 

final com retorno ao país de origem. 

Lembrando que estamos tratando de um voo internacional. Diferente de um voo 

doméstico, o voo internacional é aquele em que o pouso ou a decolagem devem acontecer 

em território estrangeiro, podendo também ser uma escala em território estrangeiro. Nesse 

sentido, nas palavras de Marco Fábio Morsello69 podemos ler a seguinte explanação, mais 

apurada: 

Deveras, com base no art. 1º da Convenção de Varsóvia, considera-se 

transporte aéreo internacional aquele em que o ponto de partida inicial e o 

ponto de destino final sejam situados em Estados distintos ou em que um ponto 

de escala esteja situado em um Estado diferente do Estado onde se situa o ponto 

de partida e de destino. Ademais, exige-se que tais Estados tenham ratificado 

os termos da Convenção de Varsóvia, para fins de inserção sob o status de 

Altas Partes Contratantes. 

Conforme as Convenções e tratados internacionais a responsabilidade para a 

investigação de um acidente ou de um forte incidente aéreo é de responsabilidade do 

Estado aonde ocorreu o fato, no caso deste ter ocorrido em um Estado signatário das 

Convenções e tratados internacionais. 

                                                           
69 MORSELLO, op. cit., p.95. 
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Isto pode ser lido no anexo 13, capítulo 5, disposto na Organização de Aviação 

Civil Internacional70, que discorre sobre a investigação de acidentes aéreos: 

5.1 The State of Occurrence shall institute an investigation into the 

circumstances of the accident and be responsible for the conduct of the 

investigation, but it may delegate the whole or any part of the conducting of 

such investigation to another State or a regional accident and incident 

investigation organization (RAIO) by mutual arrangement and consent. In any 

event, the State of Occurrence shall use every means to facilitate the 

investigation. (O Estado da ocorrência deve instituir uma investigação sobre 

as circunstâncias do acidente e ser responsável pela condução da investigação, 

mas pode delegar a totalidade ou parte da condução dessa investigação para 

outro Estado ou uma organização regional de investigação de acidentes e 

incidentes (RAIO) por acordo mútuo e consentimento. Dentro de qualquer 

evento, o Estado de ocorrência deve usar todos os meios para facilitar a 

investigação). (Tradução nossa). 

Sendo assim, a responsabilidade pela investigação do acidente da LAMIA deverá 

ser aonde ocorreu o fato, ou seja, na Colômbia. Nada impede, porém, que este País solicite 

ajuda, caso considere necessário (do Brasil e Bolívia) para o suporte nas investigações. 

Por outro lado cada País envolvido, abriram suas respectivas investigações 

internas ao que lhes compete para averiguar o que se passou. Assim como o Brasil, a 

Bolívia, segundo fontes de jornais bolivianos, também abriu as suas investigações 

internas para apurar as possíveis irregularidades e responsabilidades que envolvam o seu 

País, perante o acidente. No entanto, as investigações estão encontrando dificuldades e 

lentidões conforme os jornais bolivianos.  

Em 27 de novembro de 2017, o jornal boliviano, El Deber71, publicou uma 

reportagem informando que o departamento responsável pelas investigações na Bolívia 

prorrogou o prazo da investigação para mais seis meses. Eis parte da publicação no 

referido jornal: “El fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, informó este lunes 

que se amplió por seis meses más la investigación de la tragedia del avión de LaMia, que 

cayo em Medellin (...)”. (grifos do jornal). Sendo assim, como se percebe, não há uma 

conclusão das autoridades bolivianas, tendo sido, baseado nas informações até o 

momento, prorrogada a conclusão sobre a investigação no que lhes compete investigar 

para final de maio de 2018. 

                                                           
70 INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Disponível em: 

https://www.icao.int/SAM/Documents/2017-SSP-GUY/Annex-13-

Enm15_eng.pdf#search=chicago%20ANNEX%2013. Acessado em 19/12/2017 às 14:35Hs 
71 ARANCIBIA, Guider  Fiscalía amplía a seis meses la investigación del acidente de LaMia. El Deber. 

27 nov. 2017. Disponível em: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fiscalia-amplia-a-seis-meses-la-

investigacion-del-accidente-de-LaMia-20171127-0063.html. Acessado em 11/01/2018 às 15:47Hs. 

https://www.icao.int/SAM/Documents/2017-SSP-GUY/Annex-13-Enm15_eng.pdf#search=chicago%20ANNEX%2013
https://www.icao.int/SAM/Documents/2017-SSP-GUY/Annex-13-Enm15_eng.pdf#search=chicago%20ANNEX%2013
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fiscalia-amplia-a-seis-meses-la-investigacion-del-accidente-de-LaMia-20171127-0063.html
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fiscalia-amplia-a-seis-meses-la-investigacion-del-accidente-de-LaMia-20171127-0063.html
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Já no Brasil, na investigação feita pelo Ministério Público Federal na apuração de 

responsabilidades de entes nacionais, o MPF entende que o Clube Chapecoense não 

poderá ser responsabilizado pelo acidente porque não há elementos que provem que o 

mesmo se beneficiou de alguma maneira pela escolha da LAMIA.  

Sabe-se todavia, como dito, que um contrato raramente acontece de um dia para o 

outro. Normalmente quem contrata um serviço, começa fazendo uma sondagem das 

empresas que prestam o serviço necessitado, solicita orçamentos, analisa as propostas e 

por fim toma a decisão. No sentido do que foi exposto esclarece Maria Helena Diniz72, 

dizendo que “as negociações preliminares nada mais são do que conversações prévias, 

sondagens e estudos sobre os interesses de cada contratante, tendo em vista o contrato 

futuro, sem que haja qualquer obrigatoriedade ou vinculação jurídica”. Sendo assim da 

decisão de viajar até a data do embarque, há um período de negociações preliminares. 

Para o Clube Chapecoense chegar a escolher a LAMIA como empresa transportadora dos 

seus atletas, não foi diferente como podemos ver nas investigações do M.P.F. 

Pode-se ver, entre outras coisas, que o valor cobrado pela LAMIA foi aquém ao 

cobrado pela outra companhia aérea consultada, em uma diferença de mais de US$ 

180.000 (cento e oitenta mil dólares), como pode-se ler no inquérito do Ministério Público 

Federal73 por meio dos ofícios expedidos pelo órgão as companhias aéreas brasileiras. 

 

O contrato juntado nas fls. 14-20 tem por objeto a contratação de serviços de 

transporte aéreo para a realização de dois voos: o primeiro, do aeroporto de 

Guarulhos/SP até Medellin, no dia 28 de novembro de 2016, e o segundo, de Medellin 

até o aeroporto Serafin Enoss Bertaso, em Chapecó, no dia 02 de dezembro de 2016. O 

valor atribuído a esse contrato foi de US$ 130.000,00 (cento e trinta mil dólares), sendo 

pago metade desse valor no momento da assinatura do contrato. A fatura de US$ 

65.000,00 (sessenta e cinco mil dólares) consta na fl. 21. 

d) a Gol Linhas Aéreas S.A. noticiou que localizou 3 (três) pedidos 

solicitados pela Chapecoense, os quais não foram finalizados: (...) o terceiro foi em 

25/11/2016, por meio de contato realizado pelo Sr. Plínio David de Nês, com 

                                                           
72 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 3ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999. 

p.69. 
73 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Disponível em:  http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-

imprensa/noticias-sc/mpf-em-chapeco-conclui-apuracao-do-acidente-da-aeronave-da-empresa-lamia. 

Acessado em 07/12/2017 às 19:31 Hs. Pgs. 2 e 3 de 30. 

http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-em-chapeco-conclui-apuracao-do-acidente-da-aeronave-da-empresa-lamia
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-em-chapeco-conclui-apuracao-do-acidente-da-aeronave-da-empresa-lamia
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solicitação de orçamento para realização dos trajetos Guarulhos (GRU) X Medellin 

(MDE) e Medellin (MDE) X Chapecó (XAP), nos dias 28/11/2016 e 01/12/2016, 

respectivamente. A companhia aérea informou que o custo desse fretamento seria de 

US$ 312.743,00 (trezentos e doze mil setecentos e quarenta e três dólares). (...). 

Também não houve evolução das negociações; 

 

As demais companhias aéreas brasileiras consultadas pela Chapecoense, sendo 

elas: TAM Linhas Aéreas S. A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. disseram que não 

poderiam realizar o trecho solicitado. A TAM em razão do exíguo prazo para contratação 

e a Azul em decorrência de não possuir certificação para realizar o trecho solicitado. A 

Ocean Air Linhas Aéreas Ltda informou, por sua vez, ao Ministério Público que não 

recebeu nenhuma solicitação. 

Sabendo que foi a LAMIA a elegida para o transporte, chega-se então, nesse 

momento, a fase posterior que é a de aceitação de um orçamento. Agora que se irá efetuar 

a celebração do negócio jurídico. Citando Serpa Lopes, Maria Helena Diniz74 diz que: 

A aceitação, vem a ser a manifestação da vontade, expressa ou tácita, da parte 

do destinatário de uma proposta, feito dentro do prazo, aderindo a esta em 

todos os seus termos, tornando o contrato definitivamente concluído, desde que 

chegue, oportunamente, ao conhecimento do ofertante. 

É sabido que o transporte com a LAMIA não começou no Brasil, portanto esta 

não está, como já dito, sujeito a legislação brasileira. Mas estamos analisando a 

responsabilidade do Clube Chapecoense perante as vítimas ou as famílias das vítimas dos 

jogadores. É pacífico que o transportador tem a obrigação de transportar os contratantes 

e entrega-los nas mesmas condições que o pegou no momento do embarque. É 

responsabilidade do transportador zelar pela segurança dos passageiros. Nesse sentido 

segue a explicação de Marco Fábio Morsello75. “No âmbito das obrigações supra-

referidas, destaca-se aquela essencial, ou seja, a obrigação de proteção (...), de modo a 

viabilizar a chegada ao local contratado nas mesmas condições de partida”. 

Não há dúvidas, através das investigações ocorridas até o momento, de que a 

LAMIA é responsável pelo acidente, uma vez que, ela é a exploradora, ou seja, 

proprietária da aeronave acidentada, a sua responsabilidade é objetiva. Além do mais, as 

                                                           
74 DINIZ, op.cit., apud LOPES, Serpa, p.76. 
75 MORSELLO, op. cit., p.100. 



48 
 

investigações já apontavam evidências desde o início do acidente para falta de 

combustível conforme é atestado posteriormente no relatório preliminar pelo órgão 

colombiano responsável nas investigações, Grupo de Investigación de Accidentes e 

Incidentes de Aviación – GRIAA76, em que relata o seguinte: “Con una excepción de un 

ligero olor a combustible en la ubicación de los tanques de combustible, no existía 

evidencia aparente de combustible en toda la zona de lugar del acidente”. Atestando, 

portanto que, no momento do impacto não havia combustível nos tanques da aeronave. 

Ocorre que, como dito, a companhia transportadora só possuía uma aeronave 

voando, a que se acidentou, e mais duas em solo que nunca chegaram a voar com a 

companhia. Constatando-se que o patrimônio existente da companhia é insuficiente para 

arcar com as indenizações. Entretanto, os sobreviventes e as famílias das vítimas precisam 

ter os danos causados reparados. As vítimas e as famílias das vítimas pleiteiam valores 

maiores dos já recebidos pelo Clube Chapecoense, havendo ações em curso. 

E é pacífico, na legislação brasileira e na jurisprudência, bem como esse é o 

entendimento de outras legislações e doutrinadores de outros países, de que procura-se ao 

máximo que se puder em não deixar as vítimas desamparadas. E se não se puder mais 

voltar ao status quo, ou seja, a reparação tal qual era antes, como no caso de acidente da 

LAMIA, uma vez que isso não é possível, então que a via seja a de indenização pecuniária 

como atesta taxativamente a doutrinadora francesa Mireille Delmas-Marty77 ao dizer 

brilhantemente que: 

Levar em conta a vítima é fazer da reparação ou da indenização o objetivo 

primeiro. Progressivamente, a falta que põe em cena o autor some em proveito 

do acidente que precisamente põe em cena a vítima: a reparação perde sua 

função de sanção para adquirir valor em si como consequência social do 

acidente”. 

Contrapartida do que se conveio chamar o progresso social, o acidente remete 

de fato mais à sociedade, através de seus objetos (o acidente de trânsito), de 

suas técnicas (o acidente médico), de suas máquinas (o acidente de trabalho) 

ou mesmo de suas atividades (o acidente ecológico) do que a falta humana, 

ainda que esta de certo modo continue a tranquilizar, pois pode ser evitada (o 

homem é perfectível, pensa-se) enquanto o acidente tem a figura implacável 

do destino em marcha. 

                                                           
76 AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA. Disponível em: http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-

la-aviacion-civil/investigacion/2016/Spanish%20-

%20Informe%20Preliminar%20Especial%20CP2933%20V02%20-

%20STATES%20REVISION.pdf#search=lamia. Acessado em 02/01/2018 às 16:17 Hs. p. 21. 
77 DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito comum. Tradução Maria Ermantina de Almeida Prado 

Galvão. São Paulo. Ed. Martins Fontes. 2004. p. 16 

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investigacion/2016/Spanish%20-%20Informe%20Preliminar%20Especial%20CP2933%20V02%20-%20STATES%20REVISION.pdf#search=lamia
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investigacion/2016/Spanish%20-%20Informe%20Preliminar%20Especial%20CP2933%20V02%20-%20STATES%20REVISION.pdf#search=lamia
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investigacion/2016/Spanish%20-%20Informe%20Preliminar%20Especial%20CP2933%20V02%20-%20STATES%20REVISION.pdf#search=lamia
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investigacion/2016/Spanish%20-%20Informe%20Preliminar%20Especial%20CP2933%20V02%20-%20STATES%20REVISION.pdf#search=lamia
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Sendo assim, não é possível aceitar pacificamente de que somente a LAMIA é 

responsável pelas indenizações às famílias das vítimas. A responsabilidade da LAMIA é 

óbvia. Porém, esta como já foi dito, até o momento não possui recursos suficientes para 

as indenizações. Então, o que está sendo mitigado, no âmbito trabalhista é a 

responsabilidade do Clube Chapecoense perante as famílias das vítimas. É o que será 

tratado no próximo capítulo. 

3.3. A responsabilidade objetiva da Chapecoense no direito brasileiro 

Como sabemos a responsabilidade subjetiva é a regra no ordenamento jurídico, 

havendo casos em que a mesma será objetiva. Sobre a responsabilidade objetiva esclarece 

José Affonso Dallegrave Neto78 que esta não é a regra em nosso sistema. O autor diz que 

“consolidada no Estado Social do século XX, a teoria objetiva tornou-se cientificamente 

autônoma, porém não foi capaz de se sobrepor à teoria subjetiva. Ainda hoje, a presença 

do elemento culpa é a regra geral da ação reparatória (...)”. Devendo ficar ao legislador 

elencar os casos de taxatividade dos casos especiais para a indenização sem culpa. 

Como visto, no capítulo 2, o legislador brasileiro procurou dar uma elasticidade 

nas hipóteses de acidente de trabalho conforme art. 21 da Lei 8.213/1991 apontando para 

acidente de trabalho sendo aquele em que pode ocorrer no local de trabalho, mas também 

em outros locais e circunstâncias. O que se deverá saber é se o acidente ocorreu em 

circunstâncias do exercício do trabalho ou em consequência dele. 

Conforme descrito anteriormente no relatório do Ministério Público Federal o 

entendimento do referido órgão é de que não há responsabilidade e nem contribuição do 

Clube Chapecoense de alguma maneira na escolha do voo da empresa aérea LAMIA. Pela 

importância do órgão da justiça, considerando a sua investigação, trouxemos o seu 

entendimento que é o de que o Clube Chapecoense não poderia ser responsabilizado pela 

culpa in eligendo.  

Todavia diante da situação concreta, ou seja, da impossibilidade, pelo menos até 

o presente momento, da LAMIA de arcar com as indenizações e tendo a seguradora BISA, 

a qual possuía contrato com a LAMIA, negado o pagamento ao seguro para as famílias 

das vítimas, sob o argumento de que há diversas irregularidades. Dentre as 

irregularidades, consta a de que a Colômbia não estava coberto pelo seguro, o que por si 

                                                           
78 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 5ª ed. São Paulo. 

Ed. LTr. 2014. p. 109. 
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só já exclui a responsabilidade da seguradora em pagar o prêmio, mas, além disso, a 

mesma alega também que a apólice não estava em vigor por falta de pagamento da 

LAMIA, ou seja, estava suspensa e por fim, por ter sido constatado que o piloto deu causa 

ao acidente. E estes fatos excluem a responsabilidade da seguradora em pagar o prêmio.  

Ainda assim, segundo informações veiculadas na mídia a seguradora ofereceu 

US$ 200.000 mil dólares por cada vítima aos familiares. Esta informação foi divulgada 

em diversos jornais e telejornais. Nesse sentido, foi publicado no site de notícias G179 de 

que “A Bisa Seguros e Resseguros S/A mantém a posição de que a apólice com a LaMia 

não tinha mais validade na época do acidente por uma série de infrações contratuais. O 

valor proposto seria oriundo de um “‘Fundo de Assistência Humanitária’”. O que foi 

rejeitado pelas famílias por ser considerado muito inferior ao esperado. 

Além do mais, como será descrito no próximo capítulo, os jogadores não tem 

como única remuneração o salário na CTPS. Sendo os jogadores pessoas que aparecem 

muito na mídia, durante as transmissões dos jogos. O Clube paga aos atletas outras 

remunerações que compõem a renda do jogador para seu sustento e de seus familiares, 

como por exemplo o direito a imagem e o direito de arena a que os atletas recebem. Esses 

valores, como dito, não integram o salário na CTPS, mas compõem a sua remuneração.  

O acidente e a morte dos atletas interrompeu também esses recebimentos para os 

seus familiares, ou seja, para as famílias das vítimas. Ocorre que esses valores não foram 

pagos até o momento por não integrarem o salário. Sendo assim, seria o clube responsável 

pela indenização dos valores como direito de imagem e direito de arena, que também 

compõem a renda dos atletas? 

Ainda que desconsideremos a lógica que foi apontada no decorrer deste trabalho 

e como exposto neste capítulo 2, item 2.3, sendo a seguinte: se os jogadores não fossem 

obrigados a viajar pela empresa fretada pelo Clube não teriam sofrido o acidente. No 

entanto, como sabemos, essa opção não é permitida aos jogadores que estão em uma 

relação de sujeição, de subordinação perante o Clube. E essa subordinação a que estamos 

falando é trabalhista. 

                                                           
79 MOTA, Cahê. Seguradora da LaMia reduz exigência para pagar indenização; famílias seguem contra 

GloboEsporte.com, Chapecó, 20 out. 2017 Disponível em: 
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Outra questão interessante a ser tratada é que a jurisprudência já julgou casos em 

que a afretadora (quem contrata o transporte) é responsável solidariamente perante 

terceiros por danos causados em caso de má prestação de serviços. No primeiro julgado 

tratado a relação é nitidamente de consumo, no entanto, a importância de trazê-lo é para 

demonstrar que o afretador também pode ser responsabilizado, uma vez que é este quem 

escolhe o fretador. Nesse sentido, foi o entendimento do STJ: 

DANOS MORAIS. VÔO INTERNACIONAL FRETADO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRETADORA E DA 

AFRETADORA. São solidariamente responsáveis as empresas fretadora e 

afretadora por danos causados a terceiros em transporte. Tratando-se de 

indenização por má prestação de serviços, a responsabilidade é contratual, 

incidindo os juros a partir da citação. Recurso parcialmente conhecido e, 

nessa parte, provido. 

 (STJ - REsp: 538829 RJ 2003/0087357-7, Relator: Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 09/09/2003, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação:  --> DJ 28/10/2003 p. 294 RT vol. 820 p. 230). 

Já no segundo julgado a contratante (o empregador) foi responsabilizado 

solidariamente pelos danos ocasionados. Segue o julgamento. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE TERCEIRIZADO PELA 

EMPREGADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Caso em que o 

ônibus de empresa contratada pela empregadora para transportar os 

empregados ao trabalho e deste para suas residências, caiu desgovernado em 

barranco por falha do motor e freios, deixando um trabalhador morto e 31 

outros feridos. A obrigação do transportador é de resultado e sua 

responsabilidade é objetiva (arts. 734 e 927, parágrafo único, do CC), tal como 

a responsabilidade da empregadora que contrata empresa terceirizada 

para transporte de seus empregados, conforme o art. 933 do CC. De outro 

lado, as reclamadas respondem solidariamente pelos danos ocasionados aos 

sucessores da trabalhadora falecida pelo acidente de trajeto, por força dos arts. 

932, III, e 942, parágrafo único, do CC. Recurso da segunda reclamada 

(empregadora) a que se nega provimento. 

(TRT-4 - RO: 00001689320115040611 RS 0000168-93.2011.5.04.0611, 

Relator: JOSÉ FELIPE LEDUR, Data de Julgamento: 17/04/2013, Vara do 

Trabalho de Cruz Alta). (Grifos nossos). 

Podemos extrair um entendimento análogo do doutrinador Sílvio de Salvo 

Venosa80 esclarecendo a responsabilidade do empregador perante o preposto quando este 

diz: “A responsabilidade surge, como mera explicação, porque se escolheu mal o 

preposto, culpa in elegendo (...). Essa culpa, lato sensu, era presumida e hoje é objetiva”. 

Um outra análise de estudo que poderíamos fazer é com relação a responsabilidade 

do Clube Chapecoense com relação aos jogadores através do art. 932 do C.C. que trata 

                                                           
80 VENOSA, op. cit., p. 100. 
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da responsabilidade do empregador perante seus empregados. Diz o inciso III do artigo 

932 que são responsáveis pela reparação civil, “o empregador ou comitente, por seus 

empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em 

razão dele”; 

Partindo da premissa de que empregadores podem ser responsabilizados em 

relação aos seus empregados eventualmente pela chamada culpa in eligendo e levando 

em consideração que o dever de indenizar veem sofrendo alterações e assumindo novos 

contornos, procura-se neste trabalho, mitigar a responsabilidade da Chapecoense com 

relação as famílias dos atletas que foram seus empregados.  

A dificuldade na atualidade para todos que atuam na área jurídica, sobretudo para 

os magistrados, é naturalmente não envolver sentimentos, concepções ou ideologias 

partidárias e de mundo em suas decisões. Sendo assim, é necessário que a lei seja seguida. 

Por outro lado também não é plausível uma decisão judicial seja, como chamada no 

direito francês de, bouche de la loi81. Certos casos se faz necessário que haja uma 

amplitude maior na hermenêutica jurídica para ser possível a efetivação da justiça. São 

os casos comumente chamados de hard cases. Ou seja, decisões consideradas complexas 

e que vão além do texto positivado. 

Seguindo esse raciocínio, sabemos que em regra a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico é individual. No entanto, a legislação, para que possa ser feita 

justiça estabelece casos em que uma pessoa pode responder por atos praticados por 

outrem. Nesse sentido Carlos Roberto Gonçalves82 citando Caio Mario da Silva Pereira 

traz uma excelente elucidação ao dizer que: 

Muitas vezes, para que justiça se faça, é necessário levar mais longe a 

indagação, a saber se é possível desdobrar da pessoa causadora do prejuízo e 

alcançar outra pessoa, à qual o agente esteja ligado por uma relação jurídica, 

e, em consequência, possa ela ser convocada a responder. 

Então com relação a escolha da LAMIA, poderia ser imputada responsabilidade 

civil se puder ser provada a culpa da Associação Chapecoense de Futebol na sua escolha 

em relação ao transportador aéreo? A responsabilidade decorrentes de danos pelo 

                                                           
81 Esta ideia advém do filósofo francês Montesquieu ao escrever que o juiz deveria ser um “ser inanimado” 

que se limitava apenas a aplicar a lei (boca de lei), sem poder alterar o significado ou alcance. Para a época 

em que foi escrito (transição do absolutismo para o liberalismo) tinha as suas razões de ser, uma vez que 

limitava o poder dos juízes que mantinham relações de proximidade com os nobres da época. No entanto, 

este entendimento hoje resta superado. 
82 GONÇALVES, op. cit., p. 118. 
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empregador aos seus empregados, será descrito, no capítulo 4 do tópico 4.3. Entretanto, 

adianta-se que o inciso XXVIII do art. 7°, XXVIII da C.F./88, trata dos direitos dos 

trabalhadores, descrevendo que “seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo 

ou culpa”; 

Como podemos ler o inciso XXVIII do art. 7º da C.F./88 descreve a 

responsabilidade do empregador perante os danos causados aos empregados por dolo ou 

culpa. 

Sendo assim, podemos concluir que, se houver prova da desídia, ou seja, do 

descuido da chapecoense na escolha, ou seja, a chamada culpa in eligendo da companhia 

aérea boliviana LAMIA, pela Chapecoense esta pode ter a sua responsabilidade objetiva? 

Entendemos que esta prova poderia ser, por exemplo, um valor de mercado 

excessivamente menor. Neste caso, no nosso entendimento fica evidente de que haverá a 

responsabilidade da chapecoense perante os familiares. 

E como foi descrito no capítulo anterior, o valor cobrado pela LAMIA chegou a 

ser de US$ 180.000,00 inferior a cotação da companhia Gol Linhas Aéreas. No entanto, 

há diversos fatores que contribuem para que esse valor seja maior, como por exemplo, 

porte da aeronave. Conforme consulta no site da Gol, a sua frota é composta por modernos 

Boeings 737–700 e 737–800 e o custo de fretamento desta aeronave é superior ao AVRO 

RJ, fabricado pela British Aerospace, modelo operado pela LAMIA. 

O fato é que, as hipóteses que poderiam responsabilizar o Clube, como de 

negligência ou de algum tipo de locupletamento por parte de Clube Chapecoense ou ainda 

de ato ilícito foi descartada na apuração pelo Ministério Público Federal de Santa 

Catarina, que, como já vimos no capítulo anterior, colheu dados e buscou provas para 

fazer uma apuração sobre o acidente ocorrido. A conclusão é de que não há elementos 

que provem que integrantes da Associação Chapecoense de Futebol, ou qualquer outro 

brasileiro, possa ter contribuído para dar causa ao acidente aéreo. Mais um trecho do 

entendimento do MPF83. 

                                                           
83 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Disponível em  http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-

imprensa/noticias-sc/mpf-em-chapeco-conclui-apuracao-do-acidente-da-aeronave-da-empresa-lamia. 

Acessado em 07/12/2017 às 21:47 Hs. Pgs. 21/22 de 30. 

http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-em-chapeco-conclui-apuracao-do-acidente-da-aeronave-da-empresa-lamia
http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-imprensa/noticias-sc/mpf-em-chapeco-conclui-apuracao-do-acidente-da-aeronave-da-empresa-lamia
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As declarações prestadas e os e-mails e mensagens entregues pelos familiares 

de dirigentes ouvidos corroboram a constatação de que, segundo indicam os elementos 

colhidos na investigação, a escolha da empresa LAMIA para a realização dos voos para 

os jogos na Colômbia ocorreu em virtude do menor valor cobrado por essa empresa, 

não se vislumbrando elementos que indiquem que tenha havido qualquer pagamento 

de valor indevido ou outro interesse escuso para que esta contratação ocorresse. 

Mais a frente, na fl. 27 de 30, o MPF84 de Santa Catarina conclui que: 

Dessa forma, do quanto foi apurado nestes autos, a partir dos depoimentos 

colhidos, das informações prestadas pelas empresas aéreas, das mensagens, e-mails e 

demais documentos juntados nos autos, conclui-se que: o tempo foi muito exíguo para 

a contratação da empresa de transporte aéreo; houve pesquisa com outras companhias; 

o valor cobrado pela LAMIA era inferior aos demais orçamentos obtidos, algumas 

companhias não poderiam realizar voos fretados para a Colômbia; nos demais jogos no 

exterior da Copa Sul – Americana, os voos da equipe da Chapecoense foram realizados 

por outras companhias aéreas; todas as tratativas foram feitas diretamente pelo próprios 

dirigentes da Associação Chapecoense – e não por intermediários -, todos eles 

vitimados no acidente aéreo 

E prossegue falando da utilização da LAMIA pela seleção da Argentina, ou seja, 

empresa ainda que desconhecida para os brasileiros, foi utilizada por uma importante 

seleção Sul - Americana. E continua dizendo que a própria Chapecoense já havia 

realizado voos com a referida companhia aérea. Sendo assim, entende o MPF de que não 

há evidência de que algum brasileiro possa ter dado ou contribuído para o acidente. 

Fazendo inclusive uma ressalva com nota de roda pé dizendo que valor menor cobrado 

pela prestação de um serviço não pode ser considerado isoladamente como indicativo de 

qualidade inferior ou de risco. O que concordamos. 

Outra possibilidade é analisar a responsabilidade da Chapecoense sobre a ótica da 

negligência. Ou seja, não tendo sido o Clube cuidadoso na escolha do voo charter que 

levaria seus atletas para a Colômbia e sendo possível provar este fato, neste caso poderia 

haver responsabilidade da Chapecoense perante os familiares No entanto, o mesmo 

                                                           
84 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL op. cit., p. 27 de 30. 
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inquérito divulgado pelo MPF na página 22/30 há o entendimento de que também não 

houve negligência do Clube. Vejamos: 

Por fim, não se vislumbra qualquer conduta negligente ou imprudente por parte 

dos dirigentes da Chapecoense que efetivaram a contratação da empresa LAMIA, pois, 

conforme afirmado por sobreviventes do acidente e outras pessoas ouvidas, a operação 

da companhia boliviana parecia semelhante à de qualquer outra empresa brasileira que 

opera voos regulares no país. 

 

Pelo que foi exposto neste capítulo, percebemos que há jurisprudência do TRT da 

4ª região condenando a empresa contratante pelos danos causados pela contratado. 

Entendeu o Tribunal que a responsabilidade da contratante é objetiva e solidária. 

Salientamos que este entendimento jurisprudencial coadunam-se com o nosso, uma vez 

que entendemos que a empresa que contrata precisa ter o cuidado no momento da escolha 

do transporte de seus empregados. 

Passaremos assim, a analisar no próximo capítulo os direitos das famílias das 

vítimas dos jogadores, bem como dos atletas sobreviventes. 
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4: A legitimidade das famílias das vítimas nas indenizações face ao acidente aéreo e 

o direito de imagem dos atletas 

4.1. A legitimidade dos herdeiros e sucessores para postularem indenizações 

decorrentes de acidente de trabalho 

 

4.1.1. Direito de suceder no Código Civil 

 

Juridicamente Caio Mario da Silva Pereira85 esclarece que o termo sucessão é a 

“acepção própria de uma pessoa inserir-se na titularidade de uma relação jurídica que lhe 

advém de outra pessoa, e, por metonímia, a própria transferência de direitos, de uma a 

outra pessoa”.  

E em que momento os herdeiros passam a suceder o morto no Direito Civil? 

Segundo o já citado autor Caio Mario da Silva Pereira86, “ocorrida a morte, no mesmo 

instante são herdeiros”. Sendo assim, sabendo que a morte é um fato imutável, os direitos 

hereditários irão ocorrer a partir de provada a morte, seja no âmbito biológico através da 

Medicina Legal ou no âmbito jurídico através da certidão expedida pelo Oficial de 

Registro Civil. 

Ocorrida a morte, no mesmo instante são herdeiros, transmite-se também o direito 

pelo qual esses herdeiros legítimos poderão exigir reparação e a obrigação de prestá-la 

conforme dispõe o art. 943 do C.C. Sendo assim, a morte concede aos herdeiros a 

titularidade aos herdeiros do montante do de cujus. Sendo assim, há a transmissão total 

de direitos e obrigações (até o limite da herança) aos herdeiros e sucessores conforme 

prevê o Código Civil. 

Enquanto não ocorre a transmissão da herança o espólio figura-se como 

legitimado concorrente, ainda que sem personalidade jurídica, na representação da 

herança até a finalização da partilha dos herdeiros. Após o julgamento da sentença 

homologatória da partilha prevê o art. 655 do C.P.C que os herdeiros receberão ao que 

lhe tocarem e um formal de partilha. 

Examinaremos então, a ordem sucessória. Quem tem direito na sucessão legítima 

que se opõe, por sua vez, a sucessão testamentária que é a vontade do falecido que é 

                                                           
85 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 22ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2015. 

p.01. 
86 Ibid., p.16 
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expressa através de um testamento ou codicilo. Esta ordem da sucessão legítima, não é 

aleatória nem de caso para caso, e sim estabelecida por lei.  

Como elucidam Flávio Tartuce e José Fernando Simão87 a ordem de sucessão 

legítima tem um fundamento; que é o seguinte: “como o falecido não fez testamento, 

presume a lei sua vontade, determinando o destino de seus bens. Em outras palavras, 

presume-se a afetividade do falecido para com seus parentes, cônjuge e companheiros”. 

Ou seja, a ordem estipulada pelo legislador é de afetividade. 

O artigo 1829 do Código Civil traz a ordem de vocação hereditária. Diz o artigo: 

Ar. 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjugue sobrevivente, salvo se 

casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens; ou se, no regime da comunhão parcial, o autor 

da herança não houver deixado bens particulares; 

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjugue; 

III – ao cônjugue sobrevivente; 

IV – aos colaterais. 

 

Como podemos ler há uma ordem sequencial a ser obedecida, ou seja, há uma 

preferência legislativa sendo baseada na hierarquia de classes. Esclarece Maria Helena 

Diniz88 que na “sucessão legítima convocam-se os herdeiros segundo tal ordem legal, de 

forma que uma classe só será chamada quando faltarem herdeiros da classe precedente”. 

Percebe-se então que uma classe exclui a outra. 

Sendo assim, excluindo-se alguns direitos que são intransmissíveis do defunto, 

como por exemplo, o direito de acesso a determinado local por sua condição do trabalho. 

Tirando os direitos intransmissíveis, relata Caio Mário da Silva Pereira89 que “os 

herdeiros sub-rogam-se nas relações jurídicas do defunto”. Sub-rogam-se em todas as 

relações jurídicas no âmbito civil. Não somente nos bens deixados, como também nas 

dívidas que serão pagas com o abatimento dos bens deixados. 

Examinado a sucessão de direitos hereditários no Direito Civil, passaremos a 

examinar agora os direitos dos herdeiros no Direito do Trabalho. 

                                                           
87 TARTUCE, Flávio; SIMÃO, Jose Fernando. Direito civil, v 6: direito das sucessões. 5ª ed. Rio de 

Janeiro. Ed. Método, 2012. p. 121. 
88 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 6: direito das sucessões. 28ª ed. São 

Paulo. Ed. Saraiva, 2014. p. 122. 
89 PEREIRA, op. cit., p. 23. 
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4.1.2 A legitimidade dos herdeiros para pleitear direito próprio em nome alheio 

Após uma visão ampla da sucessão no Código Civil, passa-se a seara trabalhista. 

No Direito do Trabalho o cerne da discussão é quem tem legitimidade jurídica para 

demandar em juízo os créditos a que o empregado falecido tem direito.  

Primeiro, esclarece-se que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Conflito de 

Competência n. 7.545, declarou competência material da justiça do trabalho para o 

julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho pleiteando danos morais e 

matérias ajuizadas pelos herdeiros do de cujus. Os herdeiros passam a ocupar 

juridicamente o lugar do de cujus. 

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. JUÍZO 

ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR. 

COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ART. 102, I, O, DA CB/88. JUSTIÇA 

COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA PARA 

JULGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO 

TRABALHO PROPOSTA PELOS SUCESSORES DO EMPREGADO 

FALECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. 1. Compete 

ao Supremo Tribunal Federal dirimir o conflito de competência entre Juízo 

Estadual de primeira instância e Tribunal Superior, nos termos do disposto 

no art. 102, I, o, da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator 

o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95] 2. A competência para julgar 

ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente 

de trabalho, após a edição da EC 45/04, é da Justiça do Trabalho. Precedentes 

[CC n. 7.204, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 9.12.05 e AgR-

RE n. 509.352, Relator o Ministro MENEZES DIREITO, DJe de 1º.8.08]. 3. 

O ajuizamento da ação de indenização pelos sucessores não altera a 

competência da Justiça especializada. A transferência do direito patrimonial 

em decorrência do óbito do empregado é irrelevante. Precedentes. [ED-RE 

n. 509.353, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 17.8.07; 

ED-RE n. 482.797, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 

de 27.6.08 e ED-RE n. 541.755, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 

7.3.08]. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a 

competência da Justiça do Trabalho. 

(STF - CC: 7545 SC, Relator: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009 EMENT 

VOL-02369-04 PP-00769) (grifos nossos). 

Passamos agora a análise de quem possui legitimidade ativa para propor ação em 

nome do falecido.  

Quando a vítima sobrevive ao acidente, não há dúvidas de que ela é a pessoa 

legitimada para propor as ações cabíveis decorrentes do acidente. E, nesse caso, não há 

que ser mitigado. No entanto, o problema fica maior quando a vítima falece, tendo o 
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acidente provocado de forma instantânea a sua morte. Pergunta-se: Quem são os titulares 

do direito da vítima? Podemos ter um grande número de pessoas que sentem-se lesadas 

em decorrência da morte da vítima. Então, como identificar as que possuem legitimidade. 

Em decorrência de não haver uma previsão legal a respeito, Sebastião Geraldo de 

Oliveira90 nos diz que a resposta não é simples. E acrescenta: “Vejam que a morte poderá 

causar sofrimento intenso, conforme as circunstâncias, para o cônjugue, filhos, pais, 

netos, avós, irmãos, sobrinhos, tios, noras, genros, primos, etc”. Todos esses podem, e 

são na maioria das vezes, afetados pela morte da vítima. 

No entanto, segundo o Código de Processo Civil, art. 17, para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade. Leonardo Faria Schenk91 esclarece que “a ação é 

o direito de exigir do Estado o exercício da jurisdição sobre determinada demanda de 

direito material”.  E o art. 18 do referido Código diz que ninguém poderá pleitear direito 

alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Sendo 

assim, a falta de legitimidade para agir, impede que o Estado exerça a atividade 

jurisdicional sobre a demanda proposta pelo reclamante. 

Então, para que o magistrado possa julgar o objeto pleiteado é necessário, primeiro 

individualizar a pessoa a quem pertence o interesse de agir. Pois com relação a ação 

apenas essa pessoa tem a legitimatio ad causam para exercer o direito em relação a parte 

contrária, uma vez que somente a presença do(s) legitimado(s) autoriza o juiz ao exame 

do mérito. 

A problematização está quando o objeto da ação extrapola as verbas trabalhistas 

e rescisórias. Em se tratando de violação de direitos da personalidade há legitimação 

concorrente do, já citado, art. 943 do C.C. com o art. 12, em seu parágrafo único, também 

do C.C. que confere ao cônjugue sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 

colateral até o quarto grau. São estes portanto, legitimados para por exemplo, reclamar 

direito de imagem ou danos morais do de cujus. 

                                                           
90 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. 8º 

ed, 2ª tiragem. São Paulo: Ed. LTr, 2014. p. 332. 
91 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, coordenadores. Breves comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 99. 
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No entanto, em ação de reparação por danos decorrentes de acidente de trabalho 

em que o trabalhador foi vítima fatal, há uma maior problematização, pois o espólio, como 

já dito, em tese, não possui personalidade jurídica para reclamar a dor ou o sofrimento 

íntimo do familiar do morto. Portanto este não possui legitimidade para pleitear 

reclamação de dano material e moral do falecido. Esclarecem Flávio Tartuce e José 

Fernando92 que, “como exposto, o inventariante é o administrador do espólio, conjunto 

de bens formado com a morte de alguém, que constitui um ente despersonalizado. Age o 

inventariante com um mandato legal, após a devida nomeação pelo juiz”. 

Nesse sentido, inicialmente, em caso de morte do empregado, quem teria 

legitimidade para propor ação é, em regra, somente o próprio lesado, que detém a 

titularidade do direito e então irá exercer em nome próprio os danos sofridos pela morte 

do empregado. O lesado irá então demonstrar que há a incidência de danos materiais e 

morais em decorrência da perda de seu familiar.  

No entanto, em julgado recente, o entendimento jurisprudencial é de que o espólio, 

junto com os sucessores, também tem legitimidade em determinados casos para pleitear 

ação de danos materiais e morais. É o que sentencia a Ministra Nancy Andrighi da Corte 

Superior do STJ. Vejamos: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.045.040 - MT (2017/0012788-

0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI AGRAVANTE : 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL ADVOGADOS : CLARISSA LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

MT009000 EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE E OUTRO (S) - 

MT012750 AGRAVADO : ALMIR FERREIRA MENDES JUNIOR 

AGRAVADO : RAPHAEL NOBRE MENDES AGRAVADO : MARIA 

JOSE DE SOUZA ADVOGADO : EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO E 

OUTRO (S) - MT011547 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE 

SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. VÍTIMA. FALECIMENTO. 

SUCESSORES. LEGITIMIDADE REEXAME DE FATOS. 

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA A 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. (...) É 

O RELATÓRIO. DECIDO. - Julgamento: CPC/73 - Da legitimidade ativa 

dos herdeiros. Violação aos arts. 11 e 943 do CC/02. O STJ se posiciona 

favoravelmente à possibilidade de o espólio, em ação própria, pleitear a 

reparação dos danos morais suportados pelo falecido. O tema foi 

apreciado pela Corte Especial do STJ, cujo entendimento foi no sentido de 

que: (...) embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos 

da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento 

do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad 

                                                           
92 TARTUCE; SIMÃO, op. cit., p.438. 
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causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da 

ofensa moral suportada pelo de cujus. (AgRg nos EREsp 978.651/SP, DJe de 

10/02/2011). O entendimento hoje prevalecente no STJ é o de que a 

exegese sistemática dos arts. 12 e 943 do CC/02 permite concluir que o 

direito à indenização, isto é, o direito de se exigir a reparação do dano, 

inclusive de ordem moral, é assegurado aos sucessores do lesado, 

transmitindo-se com a herança. Vale dizer que o direito que se sucede é o 

de ação, de caráter patrimonial, e não o direito moral em si, personalíssimo 

por natureza e, portanto, intransmissível. Diversos são os julgados desta 

Corte em idêntico sentido: AgRg no AREsp 326.485/SP, 3ª Turma, DJe de 

01/08/2013; AgRg no AREsp 195.026/SP, 1ª Turma, DJe de 03/12/2012; 

AgRg nos EDcl no REsp 1.126.313/PR, 3ª Turma, DJe de 17/09/2012 e REsp 

1.071.158/RJ, 3ª Turma, DJe de 07/11/2011. (...). Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 19 de maio de 2017. Ministra NANCY ANDRIGHI Relatora 

(STJ - AREsp: 1045040 MT 2017/0012788-0, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 05/06/2017) (grifos nossos). 

Conclui-se então que, em caso de morte do trabalhador em decorrência de relação 

de acidente de trabalho, é transmitido aos sucessores e também ao espólio, o que está 

exposto nos arts. 12, parágrafo único e 943 do Código Civil, uma vez que, a morte do 

trabalhador não deixa sem proteção a sua imagem, honra e dignidade. Até mesmo porque 

estas permanecem para sempre como bens imateriais, não podendo ser impedido aos 

herdeiros e ao espólio o direito de pleitear reparação pelos danos causados ao de cujus. 

Sendo assim, conforme preleciona Sebastião Geraldo de Oliveira93, identificar os 

legitimados que poderão postular ação por indenização de dano moral irá depender muito 

das especificidades de cada caso. No entanto, como bem ressalta o eminente autor, há um 

ponto de partida que “será sempre o núcleo familiar restrito, dos que mantinham 

convivência mais íntima com a vítima – mesmo sem dependência econômica –, e que são 

presumivelmente aqueles diretamente afetados”.  Podendo outros dependentes terem 

êxito na ação indenizatória, desde que provado que são partes legítimas, mediante 

apresentação de provas convincentes. 

4.2. O contrato e o direito de imagem dos jogadores como componente do valor da 

indenização diante do que dispõe a Lei 9.615/1998 

 

A Lei n. 9.615, de 24 de março de 1998, é caracterizada por instituir normas gerais 

sobre a prática esportiva. O art. 28 da referida lei traz em seu caput que a atividade 

esportiva profissional é caracterizada por um contrato especial de trabalho. Diz o artigo 

que: “A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em 

                                                           
93 OLIVEIRA, op. cit., p.334. 
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contrato especial de trabalho desportivo, firmado com entidade de prática desportiva, 

no qual deverá constar, obrigatoriamente” (grifos nossos). 

O contrato de trabalho dos atletas, como descreve o artigo acima, é um contrato 

de natureza desportiva, mas também trabalhista. E como pode-se ler é um contrato regido 

por legislação especial. A Lei nº 9.615/98. Indo para a CLT, diz o art. 442 que o contrato 

individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente a relação de 

emprego. 

Contrato de trabalho é uma relação jurídica entre duas partes, sendo portanto, um 

ato jurídico bilateral, uma vez que para que haja a celebração e o cumprimento do mesmo 

é preciso a presença de duas partes. A individualidade a que o art. 442 da CLT descreve 

é referente a quem presta o serviço que deverá ser por um indivíduo apenas. 

Descreve o eminente autor Mauricio Godinho Delgado94 que o contrato de 

trabalho é um “negócio jurídico expresso ou tácito mediante o qual uma pessoa natural 

obriga-se perante pessoa natural, jurídica ou ente despersonificado a uma prestação 

pessoal, não eventual, subordinada e onerosa de serviços”.  

No caso dos contratos de jogadores de futebol, no entanto, como dito, por ser um 

contrato especial de trabalho, se aplicam as regras gerais da CLT, a Lei 6.354/1976, a Lei 

6.915/1998, conhecida como Lei Pelé e, ainda pelas regras da Federação Internacional de 

Futebol. Isto está posto, claramente no parágrafo 4º do art. 28 da Lei 6.915/1998: 

“Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da 

Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes desta Lei”. 

Sendo assim, nas palavras de Alice Monteiro de Barros95 “O atleta que praticar o 

futebol, em caráter profissional, é considerado empregado da associação desportiva que 

se utilizar de seus serviços mediante salário e subordinação jurídica”. Logo, o atleta está 

sob o amparo das normas da legislação trabalhista. 

No caso dos empregados regidos unicamente pela CLT sabe-se que, em regra, ou 

seja, normalmente, a maioria dos contratos de trabalho estes são por tempo 

                                                           
94 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 10º ed.  São Paulo: Ed. LTr, 2011. p. 

468. 
95 BARROS, Alice Monteiro de. O atleta profissional do futebol em face da “Lei Pelé”. Rev. Trib. Reg. 

Trab. 3ª Reg. - Belo Horizonte, 30 (60): 153-170, Jul./Dez.99 p. 156. 
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indeterminado. Isto está muito bem posto, conforme podemos ler na Súmula 212 do TST, 

em que diz o seguinte: “O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando 

negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da 

continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado”.  

No caso do contrato de trabalho de atleta profissional regido pela Lei 9.615/98, o 

mesmo é vigente por prazo determinado. Pois se não fosse dessa forma o atleta poderia 

abandonar o clube a qual está vinculado no meio do campeonato, seja porque recebeu 

uma proposta melhor ou porque não deseja mais permanecer ali. Como pode ser lido nas 

palavras de Sergio Pinto Martins96, “todo contrato de trabalho firmado pelo clube com o 

atleta é de prazo determinado. O parágrafo único do art. 30 da Lei n. 9.615 é claro no 

sentido de não se aplicar o art. 451 da CLT”. O art. 451 da CLT diz que se o contrato for 

prorrogado mais de uma vez será considerado indeterminado. Isto não se aplica aos 

atletas. Conforme a Lei 9.615/98, no seu art. 30, diz que, “o contrato de trabalho do atleta 

profissional terá prazo determinado, com vigência nunca inferior a três meses nem 

superior a cinco anos”. 

Terminado o prazo do contrato do atleta, este não passa a ser indeterminado 

automaticamente, como ocorre com os contratos gerais. 

Outra particularidade importante é que o contrato dos atletas deverá ser sempre 

por escrito, ao contrário do que permite a CLT em seu art.  443 em que autoriza que os 

contratos sejam verbais, por escrito ou tácito. No caso de contratos desportivos, somente 

por escrito. 

Percebe-se como descrito acima que o contrato dos atletas de futebol se difere dos 

regidos unicamente pela CLT. É importante ressaltar esta característica para falar de uma 

característica que é integrante ao contrato dos jogadores da Chapecoense. O motivo é a 

disputa em ações para o recebimento de indenizações. Sabe-se que a relação de emprego 

possui um sentido amplo, abrangendo o salário obviamente, mas também tudo o que 

compõe a remuneração. Assim diz o art. 457 da CLT: 

Art. 457. Compreendem-se remuneração do empregado, para todos os efeitos 

legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como 

contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 

                                                           
96 MARTINS, Sergio Pinto. Direitos trabalhistas do atleta profissional de futebol. 2º ed. São Paulo: 

Ed. Saraiva, 2016. p. 39. 
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§ 1º Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as 

comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos 

pagos pelo empregador. 

No que concerne aos direitos e deveres de atletas e clubes de futebol Sergio Pinto 

Martins97 esclarece que “os deveres podem ser divididos em: a) legais, previstos em lei; 

b) contratuais, previstos no contrato de trabalho. São obrigações contratuais o pagamento 

de luvas e bichos aos atletas”. 

Se os jogadores de futebol não estão a margem da legislação trabalhista e 

previdência social, então os mesmos também tem os seus direitos garantidos pela CLT. 

Nesse sentido esclarece, mais uma vez, Sergio Pinto Martins98 que “o atleta de futebol é 

um trabalhador, como qualquer outro, embora seja um trabalhador especial, regido por 

legislação especial, mas que também é estudado pelo direito do trabalho”, uma vez que 

seu trabalho, mediante contrato especial, consiste em jogar futebol nos campeonatos. 

Portanto, antes de mais nada, este contrato do jogador de futebol é um contrato de 

trabalho. 

Já o parágrafo quarto do art.28 da Lei 12.395/2011veem para corroborar que o 

contrato do atleta, apesar de ser especial, segue também a legislação trabalhista, ao dizer 

que “aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da 

Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes desta Lei”. 

No entanto, a composição da remuneração de um atleta, costuma, ser maior do 

que está descrito na carteira de trabalho. Ocorre de outros valores compor a sua 

remuneração, mas que não costumam estar registrados na carteira, ficando, então, de fora 

integralização do salário para efeitos de cálculos de trabalhistas. Estes pagamentos feitos 

aos jogadores não podem, no entanto, ficar de fora, porque são considerados pela doutrina 

majoritária, como direitos trabalhistas.  

4.2.1. Direito de Imagem dos atletas 

 

O eminente doutrinador Carlos Alberto Bittar99, faz um importante esclarecimento 

entre direitos fundamentais e direitos da personalidade. O primeiro tem como objetivo a 

proteção do homem contra o Estado. Já os direitos da personalidade são os mesmos 

                                                           
97 MARTINS, Sergio Pinto. Direitos trabalhistas do atleta profissional de futebol. 2º ed. São Paulo: 

Ed. Saraiva, 2016. p. 49. 
98 Ibid., p.27. 
99 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2015. p.56. 
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direitos, no entanto, o enfoque é a proteção do homem contra outros homens. Ou seja, os 

direitos fundamentais estão para o Direito Público assim como os direitos da 

personalidade estão para Direito Privado. É nesse segundo caso que trataremos do direito 

a imagem.  

Salientando, no entanto que, segundo o citado autor100, há um entendimento de 

que “nas últimas décadas, (existe) uma tendência à consolidação da visão de que a 

dicotomia entre público e privado cedeu lugar para uma fundamentação unificada da luta 

por efetividade dos direitos (...)”. Ou seja, o público e o privado se entrelaçam, sendo 

reconhecido, segundo o mesmo autor, a ideia de Gustavo Tepedino de 

“constituicionalização do Direito Civil” 

Atualmente o direito a imagem está garantido na Constituição Federal de 1988, 

em seu art. 5º, incisos X, constando no rol dos direitos e garantias fundamentais e também 

no Código Civil no capítulo referente dos direitos da personalidade, artigo 11 e seguintes. 

A imagem é um atributo inerente ao ser humano e sempre foi uma preocupação. 

Como retrata Weslei Vendruscolo101 em sua tese de mestrado pela Universidade Federal 

do Paraná. E como tal, a imagem integra o rol não taxativo dos direitos da personalidade, 

necessitando nos tempos atuais de importante proteção. E prossegue ele, dizendo o 

seguinte: que “a imagem possui, além do valor íntimo, o valor outorgado pela sociedade, 

e atualmente a sua utilização tem conotação econômica sobrelevada (...) e a sua proteção 

no ordenamento jurídico são por deveras importantes e necessários”. 

E como bem observa Carlos Alberto Bittar102, o direito a imagem 

Reveste-se de todas as características comuns aos direitos da personalidade. 

Destaca-se, no entanto, dos demais, pelo aspecto da disponibilidade, que, com 

respeito a esse direito, assume dimensões de relevo, em função da prática 

consagrada de uso de imagem humana em publicidade, para efeito de 

divulgação de entidades, de produtos ou de serviços postos à disposição do 

público consumidor. 

Como podemos perceber a imagem aufere valor econômico, sendo assim, o clube 

de futebol recebe dinheiro com a utilização da imagem dos jogadores. E parte do valor é 

repassado aos jogadores. Esse valor passado aos jogadores era compreendido na doutrina 

e jurisprudência como parte do salário, integrando, portanto, a remuneração dos atletas.  

                                                           
100 BITTAR, op. cit., p.60. 
101 VENDRUSCOLO, Weslei. Direito à própria imagem e sua proteção jurídica. Curitiba. 2008. p. 77. 
102 BITTAR, op. cit., p.153. 
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Nesse sentido, trazemos o entendimento de Sérgio Pinto Martins103 que esclarece 

que “o direito de imagem é o pagamento feito ao atleta em razão da utilização da sua 

imagem para fins econômicos”. E mais a frente esclarece que “no direito de imagem, 

quem remunera o atleta é o próprio clube, que usa sua imagem para efeito de fazer 

propagandas etc”. 

O entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, era que o direito de 

imagem, compunha sim valores a serem pagos pelo empregador para efeitos de rescisões 

trabalhistas. Nesse sentido cita-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO DE IMAGEM/ARENA - 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.PRESCRIÇÃO 

BIENAL - JULGAMENTOEXTRA PETITA.PRESCRIÇÃO BIENAL. 

MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS INCONTROVERSAS. Nega-se provimento a agravo de 

instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de cabimento. 

Agravo desprovido. 

(TST - AIRR: 158407620035030021 15840-76.2003.5.03.0021, Relator: 

Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 16/08/2006, 2ª Turma,, Data 

de Publicação: DJ 08/09/2006.) (grifos nossos). 

DIREITO DE IMAGEM. DIREITO DE ARENA. NATUREZA. (. . .) O 

direito de arena e o de imagem possuem natureza remuneratória, pois 

não têm por finalidade indenizar o atleta profissional pelo uso de sua 

imagem, mas remunerá-lo por sua participação nos espetáculos esportivos, 

cujos direitos de transmissão são negociados pelo clube a que pertence com 

terceiros. (RR-88240- 93.2005.5.04.0020, Relator Ministro: Fernando Eizo 

Ono, Data de Julgamento: 10/06/2009, 4ª Turma, Data de Publicação: 

26/06/2009). (TRT18, RO - 0143900-91.2009.5.18.0101, Rel. JUÍZA 

CONV.SILENE APARECIDA COELHO, 3ª TURMA, 18/03/2010) 

(TRT-18 - RO: 01439009120095180101 GO 0143900-91.2009.5.18.0101, 

Relator: JUÍZA CONV.SILENE APARECIDA COELHO, Data de 

Julgamento: 18/03/2010, 3ª TURMA). (grifos nossos). 

Era entendimento, que o direito de imagem decorria da relação de emprego 

estipulado contratualmente entre as partes. E estava inserido no âmbito da justiça 

trabalhista. No entanto esse entendimento foi alterado, através do artigo 87-A da Lei 

9.615/98, junto com a redação da Lei n. 12.395/2011. 

Art. 87-A.  O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou 

explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de 

direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de 

trabalho desportivo. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 

                                                           
103 MARTINS, op. cit., p. 87. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art2
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Sendo assim, a lei dispõe que o direito de imagem passa a ter natureza civil e não 

mais trabalhista como outrora era o entendimento. Portanto, estes direitos não serão mais 

incorporados em férias, 13º salário e incidência de FGTS, bem como da contribuição 

previdenciária.  

RECURSO DE REVISTA. DIREITO DE IMAGEM. NATUREZA 

JURÍDICA. ATLETA PROFISSIONAL. Nos termos da jurisprudência deste 

Tribunal os valores pagos a título de direito à imagem ao atleta profissional 

tem natureza salarial, quando evidenciado que o seu pagamento tem 

como objetivo, na realidade, desvirtuar a aplicação da legislação 

trabalhista. Recurso de revista não conhecido. MULTA DO ART. 475-J DO 

CPC. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCESSO DO TRABALHO. A 

aplicação das regras do Código de Processo Civil exige que a CLT seja 

omissa e que haja compatibilidade com o Processo do Trabalho. Além de 

inexistir a omissão, a regra do art. 475-J do CPC não apresenta 

compatibilidade com o procedimento da execução trabalhista. Nesse sentido 

firmou-se a jurisprudência da c. SDI no julgamento dos leading cases E-RR 

- 38300-47.2005.5.01.0052 (Relator Ministro Brito Pereira) e E-RR - 

1568700-64.2006.5.09.0002 (Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga), 

julgados em 29/06/2010. Recurso de revista conhecido e provido. 

(TST - RR: 598000520125210009, Data de Julgamento: 05/11/2014, Data de 

Publicação: DEJT 07/11/2014). 

Sendo assim, o direito de imagem só terá natureza salarial se ficar provado, com 

base no art. 9º da CLT, que houve o desvirtuamento ou fraude da finalidade do 

pagamento pelo clube. Nesse sentido para não ser caracterizado como fraude o atleta 

deverá participar dos jogos e haver a divulgação da imagem. Sergio Pinto Martins104 

elucida que “se isso não ocorre, não é direito de imagem o pagamento feito pelo clube. 

Se há um pagamento fixo mensal e não há exploração da imagem do jogador, mais 

indica que o pagamento é salário”. É o que podemos ler no entendimento do TRT da 5º 

região. 

NATUREZA REMUNERATÓRIA. DIREITOS DE IMAGEM E ARENA. 

As parcelas devidas ao atleta profissional a título de direito de imagem e de 

arena integram-se ao salário para todos os fins legais. 

(TRT-5 - RecOrd: 00000482320115050029 BA 0000048-

23.2011.5.05.0029, Relator: HUMBERTO JORGE LIMA MACHADO, 3ª. 

TURMA, Data de Publicação: DJ 27/07/2012.) (grifos nossos). 

Sendo assim, percebemos que em consonância com a alteração das normas e da 

jurisprudência, o direito de imagem dos jogadores da Chapecoense não podem ser 

                                                           
104 MARTINS, op. cit., p. 92. 
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incluído como verbas salarias trabalhistas pelos familiares dos atletas para integrar as 

verbas rescisórias. 

4.3. O dever da Chapecoense de indenizar as famílias das vítimas com base no nexo 

causal 

 

É importante ressaltar, antes de mais nada, que é importante a presença do dano 

para que possa haver a possibilidade de pleitear indenização. Não havendo nexo causal 

entre o dano e a culpa não há que se falar em responsabilidade do empregador e 

consequentemente não há o que o empregador indenizar ao empregado. Esclarece José 

Affonso Dallegrave Neto105 que “ambos os elementos (dano e causalidade) são 

imprescindíveis tanto nas responsabilidades civil contratual e aquiliana quanto nas 

responsabilidades subjetiva e objetiva”. 

Nesse mesmo sentido Fernando José Cunha Belfort106 é taxativo ao dizer que “o 

dano é o principal elemento necessário à configuração da responsabilidade civil. Não 

pode haver responsabilidade sem dano efetivo”. E este dano poderá ser toda desvantagem 

que sofremos em nossos bens jurídicos. 

Importante também se faz lembrar que conforme entendimento jurisprudencial já 

exposto, a culpa é solidária no caso do empregador que seleciona a empresa para o 

transporte de seus empregados. Neste diapasão, podemos entender a culpa solidária da 

chapecoense na escolha pela LAMIA. Por essa razão passa-se a análise da 

responsabilidade da Chapecoense para com as famílias das vítimas. 

Importa dizer que até o momento, segundo informações do jornal Diário 

Catarinense107, em uma reportagem publicada em 26 de novembro de 2017, ou seja, 

faltando apenas três dias para completar um ano após a tragédia, mostra que o Clube tem 

dialogado com as famílias das vítimas, e já pagou as rescisões trabalhistas que entende 

como devidas. O problema está em justamente o que as famílias entendem como devido 

e o que o clube, por sua vez, entende como obrigação de pagar.  

                                                           
105 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 5ª ed. São 

Paulo. Ed. LTr. 2014. p.213. 
106 BELFORT, Fernando José Cunha. A responsabilidade objetiva do empregador nos acidentes de 

trabalho. São Paulo. Ed. LTr, 2010. p. 90. 
107 MACIEL, Roelton. Direitos além dos direitos: famílias de vítimas de acidente da Chape buscam 

indenizações. Diário Catarinense. 26 nov. 2017. Disponível em: 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/nos/noticia/2017/11/direitos-alem-dos-direitos-familias-de-vitimas-de-

acidente-da-chape-buscam-indenizacoes-10036305.html. Acessado em 03/02/2018, às 20:37Hs. 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/nos/noticia/2017/11/direitos-alem-dos-direitos-familias-de-vitimas-de-acidente-da-chape-buscam-indenizacoes-10036305.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/nos/noticia/2017/11/direitos-alem-dos-direitos-familias-de-vitimas-de-acidente-da-chape-buscam-indenizacoes-10036305.html
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Segundo informações veiculadas, os jogadores possuíam um contrato, com o 

Clube Chapecoense, em média de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais. Conforme 

informação do jornal, houve pagamento aos dependentes dos atletas, conforme podemos 

ler: 

Em relação ás vítimas que integravam a delegação, a Chapecoense afirma ter 

garantido o pagamento de 40 salários aos dependentes dos atletas e de 12 

salários aos familiares dos demais funcionários – valores referentes a um 

seguro próprio, que variam de acordo com as remunerações. O clube também 

diz ter distribuído às famílias o dinheiro do “bicho” que seria pago à delegação, 

respeitando a divisão combinada pelos jogadores antes da tragédia, com fatias 

que ultrapassou R$ 70 mil. 

No entanto, as indenizações pagas excluem valores que compõe a renda dos 

atletas, como direito de imagem, luvas, direito de arena, entre outros valores que os 

jogadores recebiam em decorrência do contrato de trabalho para o clube Chapecoense. A 

indenização paga é referente ao salário de cada jogador. 

O mesmo jornal informa mais a frente que “o assessor jurídico da Chape diz que 

o clube não reconhece pendências trabalhistas além das rescisões já acertadas”. Os 

dirigentes do clube afirmam não possuir nenhuma responsabilidade pela ocorrência do 

acidente que ceifou a vida da quase totalidade dos jogadores. 

No entanto, nesse sentido, esclarece a, na época, mestranda Monique Bertotti108 

em seu artigo que “pela leitura do art. 932, III, cominado com o art. 933 do Código Civil, 

percebe-se que não só o empregador, mas também o comitente é objetivamente 

responsável pelos atos dos empregados, serviçais ou prepostos”. Entendendo que a 

expressão comitente também pode englobar casos de contratação do empregador para a 

prestação de um serviço, como por exemplo, o de transporte dos empregados. 

4.3.1 Dano emergente e lucro cessante 

 

No caso de óbito relacionado ao acidente de trabalho, o art. 948 do Código Civil 

descreve a regra a ser seguida para a indenização por dano material 

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras 

reparações 

I – no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto 

da família;  

II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se 

em conta a duração provável da vida da vítima. 

                                                           
108 BERTOTTI, Monique. A responsabilidade civil objetiva no âmbito trabalhista. R. Fórum Trabalhista 

– RFT | Belo Horizonte, ano 3, n. 11, p. 109-124, mar./abr. 2014 p. 121. 
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Como podemos ler, o legislador não se limitou aos danos emergentes descrito no 

inciso I ou aos lucros cessantes disposto no inciso II, mas no caput do referido artigo o 

mesmo descreve que “sem excluir outras reparações”. Podemos então inserir o dano 

moral decorrente do acidente de trabalho como um direito a ser pleiteado. 

Sendo reconhecida a culpa do empregador, este deverá arcar com as despesas de 

danos emergentes e lucros cessantes sendo este último a prestação de alimentos aos 

dependentes levando-se em consideração a duração provável de vida da vítima. 

As comprovações dos danos emergentes por parte dos dependentes podem ser 

demonstradas através de documentos, tais como notas fiscais e recibos. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial. 

REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS (DANOS EMERGENTES E 

LUCROS CESSANTES). (...) 

No dizer de Sérgio Cavalieri Filho dano emergente é tudo aquilo que se 

perdeu, sendo certo que a indenização haverá de ser suficiente para a 

restitutio in integrum. 

No caso de danos materiais aplica-se o regrado pelo artigo 950 do Código 

Civil, segundo o qual "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não 

possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de 

trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes 

até ao fim da convalescença, incluirá uma pensão correspondente à 

importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação, que ele 

sofreu".  

Assim, a reparação de danos materiais, do tipo danos emergentes, 

corresponde à soma das despesas com tratamento, que, no caso, a 

indenização, limitada até a concessão da aposentadoria por invalidez, 

corresponde ao que a reclamante gastou como despesas médicas, 

hospitalares, farmacêuticas, e outros. (...) 

Deferimos, pois a reparação de danos patrimoniais, do tipo danos emergentes 

ou positivos, no valor a que arbitramos de R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

ressarcimento de todas as despesas de tratamento feitos até a data da 

aposentadoria por invalidez concedida à reclamante, aqui recorrente. 

(TST - AIRR: 6121920135050421, Relator: Augusto César Leite de 

Carvalho, Data de Publicação: DEJT 05/06/2017) 

Já o inciso II do art. 948 trata do lucro cessante. Descreve o referido inciso como 

“a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a 

duração provável da vida da vítima”. 

O cálculo do lucro cessante não é feito apenas na mera probabilidade, mas 

evidentemente, por outro lado, não há como se exigir certeza absoluta. Nesse sentido 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676591/artigo-950-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035419/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035419/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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Fernando José Cunha Belfort109 entende que “o critério acertado está em condicionar o 

lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos 

acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares ao caso concreto”. 

Nesse sentido segue a jurisprudência do TST. 

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nºs 

13.015/2014 E 13.105/2015. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. 

ACIDENTE DE TRABALHO COM FALECIMENTO DO EMPREGADO. 

PENSÃO. Na esteira da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal 

Federal, para o cálculo da pensão por morte do empregado, deve ser 

considerado o montante equivalente a 2/3 (dois terços) da última 

remuneração do "de cujus", assim descontada a parte do salário que se 

destinaria ao sustento do próprio trabalhador (1/3 - um terço). Recurso de 

revista conhecido e provido. 

(TST - RR: 864002820135170013, Relator: Alberto Luiz Bresciani de 

Fontan Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2017, 3ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 17/02/2017). 

É importante esclarecer que esta indenização alimentícia se difere da indenização 

alimentícia no direito de família, decorrente de pais divorciados. Portanto, não é levado 

em consideração se há ou não necessidade financeira dos dependentes. Neste sentido 

descreve José Affonso Dallegrave Neto110 que “pouco importa para o seu cabimento a 

necessidade financeira dos dependentes ou a capacidade econômica do agente. O objetivo 

da prestação de alimentos aludida no art. 948, II é o de retornar ao status quo ante”, qual 

seja reparar a vítima na situação a que se encontrava antes do acidente. 

4.3.2. Indenização por dano moral as famílias das vítimas do Clube da Chapecoense 

 

A indenização do dano moral foi uma conquista na seara jurídica. O código civil 

de 1916, em seu art. 159 estabelecia que aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência, ou imprudência, violasse direito, ou causasse prejuízo a outrem, ficava 

obrigado a reparar o dano. Não fazendo distinção entre dano material e moral. 

A Constituição Federal de 1988, trouxe em seu art. 5º, V e X o cabimento da 

indenização por danos morais e também a imagem. 

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

                                                           
109 BELFORT, op. cit., p. 91. 
110 DALLEGRAVE NETTO, op. cit., 459. 



72 
 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação;  

Posteriormente o Código Civil de 2002 em seu art. 186 trouxe expressamente a 

indenização do dano moral, estabelecendo que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Este dispositivo fecha de vez o entendimento 

de que o dano moral é passível de indenização. 

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais. 

DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. 

MORTE DO TRABALHADOR. LEGITIMIDADE DA GENITORA PARA 

PLEITEAR INDENIZAÇÃO DO DANO PESSOAL. O direito perseguido 

pela recorrente é de caráter personalíssimo, ou seja, trata-se da busca pela 

reparação da dor causada pela perda de ente querido, em razão da atividade 

profissional por ele desempenhada. Não ostenta a autora, portanto, a 

condição de sucessora, mas, sim de ofendida. Logo, a parcela postulada 

não se confunde com direito patrimonial sucessório, inexistindo, assim, 

contrariedade aos arts. 943 e 1823 do Código Civil. 

(TRT-1 - RO: 19412020115010204 RJ, Relator: Volia Bomfim Cassar, Data 

de Julgamento: 15/01/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: 2013-01-

23) (Grifos nossos). 

Segue julgamento do TST a respeito de morte instantânea, a mesma que sucedeu 

com os jogadores do Clube Chapecoense. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO 

SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. ILEGITIMIDADE ATIVA DO 

ESPÓLIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRABALHO COM MORTE INSTANTÂNEA DO 

EMPREGADO. DANO MORAL INDIRETO. LEGITIMIDADE PRÓPRIA 

DOS HERDEIROS. Consoante se depreende do acórdão regional, o pedido 

de indenização por dano moral veiculado na inicial decorre do sofrimento 

suportado pelos herdeiros em razão do falecimento do de cujus, ex-

empregado da reclamada, em acidente de trabalho que resultou no seu óbito 

instantâneo. Nesse contexto, não se vislumbra ofensa aos arts. 943 e 1.784 

do CC, porquanto a pretensão envolve direito próprio dos herdeiros 

(dano moral indireto) e não integra o patrimônio do de cujus, transmitido 

com a sucessão, como bem destacado pelo Tribunal de origem. Assim, com 

efeito, o espólio não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda 

que visa ao ressarcimento do dano moral indireto sofrido pelos sucessores, 

por se tratar de direito de terceiros. Agravo de instrumento conhecido e não 

provido. 

(TST - AIRR: 9815520135060010, Relator: Dora Maria da Costa, Data de 

Julgamento: 28/10/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/11/2015) 

(grifos nossos). 
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 Conforme dito, o dano moral é garantido constitucionalmente no art. 5º nos 

incisos V e X. Nesse sentido descreve Sebastião Geraldo de Oliveira111 que “o suporte 

principal desses dois dispositivos encontra-se na dignidade da pessoa humana, que 

constitui um dos fundamentos da República”. É importante esclarecer que, não basta 

viver, ou seja, estar vivo, mas sim viver com dignidade. 

O referido autor112 citando Roberto Ferreira elucida que bens morais são a 

normalidade da vida, o bem-estar psíquico, tendo o dano causado um desequilíbrio 

psicológico, desânimo, dor, angústia, abatimento aos familiares. 

Como exposto claramente pelo eminente autor Carlos Alberto Bittar113, além dos 

direitos da personalidade há também os direitos da pessoa, ou seja, a posição que uma 

pessoa ocupa na sociedade, qual seja; no seio familiar, na profissão e em tantos outros 

lugares O autor elenca quatro direitos da pessoa. São eles: a) o estado político b) o estado 

individual c) o estado familiar e, d) estado profissional. “Com referência ao estado 

familiar, diversas relações jurídicas decorrem do fato de a pessoa integrar-se a um 

determinado núcleo, a saber: conjugal; de paternidade; de filiação; de parentesco natural, 

ou civil”. E outras tantas que incorporam o campo afetivo de uma pessoa. 

Sendo assim, não é somente uma perda de um indivíduo, mas todo o contexto que 

ele representa e está inserido, seja do indivíduo com o próprio ser, como do indivíduo 

com as pessoas a qual ele convive e dependem dele, seja financeiramente ou não. 

Pelo que foi exposto neste item, entendemos que o Clube Chapecoense deverá 

responsabilizar-se pelos danos morais, como a perda repentina de uma pessoa importante 

no seio familiar. Esta dependência não precisa ser somente financeiramente, mas 

sobretudo emocionalmente. Os atletas, eram o suporte emocional, a estrutura familiar, 

como já foi relatado ao longo do trabalho, nas declarações das vítimas e/ou esposas dos 

jogadores. O Clube é uma pessoa jurídica que irá contratar, como já contratou novos 

atletas. Mas a perda de um ente familiar não poderá jamais ser substituído na vida de uma 

pessoa. 

 

                                                           
111 OLIVEIRA, op. cit., p. 250. 
112 Ibid., p. 248. 
113 BITTAR, op. cit., p. 63. 
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5. Conclusão 

Por tudo o que foi exposto, percebemos a complexidade do assunto e de não haver 

um entendimento pacífico sobre o assunto tratado. No inquérito feito pelo Ministério 

Público Federal de Santa Catarina o entendimento foi de que não há como responsabilizar 

a Associação Chapecoense de Futebol pelo fatídico acidente com o voo LMI 2933 

operado pela extinta companhia aérea LaMia, uma vez que conforme apontado, houve 

uma pesquisa de mercado e o clube não tem como responsabilizar-se pela operação da 

contratada. 

Entretanto, pesquisa de mercado por si só não garante a boa fé dos envolvidos. 

Foi demonstrado, também, que o valor cobrado foi inferior as demais companhias 

pesquisadas e esse conforme relato de atuais dirigentes foi um fato decisivo para a 

contratação da LaMia. O que por si só, também, não representa má fé. 

Mas se o Clube, no entendimento do MPF, não pode ser responsabilizado pelo 

acidente, porque não há elementos que comprovem alguma irregularidade, no entanto 

entendemos que o mesmo não poderá se eximir de suas obrigações para com as famílias 

dos jogadores vítimas do acidente. 

Foi então analisado, por meio do direito do trabalho e direito civil, bem como 

através de ordenamentos complementares que os familiares poderão sim responsabilizar 

o clube chapecoense pelo referido acidente aéreo que vitimou os jogadores. 

Conforme demonstrado através de julgados de Tribunais a empresa que contrata 

os serviços de outra para o transporte de seus empregados poderá ser sim responsabilizada 

em caso de acidente. A responsabilidade, segundo o entendimentos desses Tribunais, em 

especial do TRT da 4ª região, é que é solidária. Sendo assim, respondem a empresa 

contratada para a prestação do serviço e a empresa contratante, ou seja, que contratou 

outra, para o transporte de seus empregados. 

A Associação Chapecoense de Futebol ao optar por uma empresa, assume a 

responsabilidade da sua escolha. Lembrando que, quem contrata também deverá ser 

cuidadoso no momento da escolha. Esse cuidado da escolha recai sobre o Clube. Não 

basta escolher pelo menor preço. Há também que se fazer uma pesquisa para saber da 

idoneidade da empresa contratada. 
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Sendo assim, este trabalho, através de pesquisa e leituras normativas e 

jurisprudenciais, buscou compreender qual o limite da responsabilidade do empregador 

em caso de acidente aéreo com o seu empregado em viagem a trabalho. 

A escolha dessa tema justificou-se e continua se justificando pela importância das 

famílias das vítimas em receber as suas devidas indenizações pela perda de seus entes. 

Estas ainda estão pleiteando no judiciário valores maiores de indenizações. 

As famílias das vítimas não aceitaram o valor prosposto pela seguradora que 

alegou, por sua vez, que diante das inúmeras irregularidades da LAMIA, aquela se 

desobrigava no pagamento do prêmio. Ainda assim, a seguradora ofereceu uma proposta 

de US$ 200 mil. O que foi prontamente rejeitada. Com isso foi relevante por apontar um 

fato conturbado e ainda não solucionado, uma vez que até o presente momento nenhum 

familiar recebeu as referidas indenizações,  

Como dito na introdução, já sabíamos que a responsabilidade do transportador é, 

segundo o nosso ordenamento jurídico, sempre objetiva, ou seja, independe de culpa para 

que este seja responsabilizado. No entanto, baseado nas investigações disponíveis até o 

presente momento, se buscou verificar se a empresa aérea poderia alegar alguma das 

excludentes e/ou atenuantes de ilicitudes na responsabilidade civil e se viu que a LAMIA 

não se encaixa em nenhuma dessas excludentes. Ou seja, não há dúvidas de que sua 

responsabilidade é integral. 

Foi examinado também o porquê da escolha de um contrato de transporte aéreo 

com uma companhia estrangeira desconhecida no mercado nacional brasileiro poderá 

ensejar na responsabilização do contratante, uma vez que este assumiu o risco de uma 

empresa de menor porte para o transporte da sua delegação. E diferente do que afirmam 

os dirigentes do clube, os jogadores não acenavam positivamente para a contratação. 

Quanto a Chapecoense, embora não seja evidentemente culpada pela tragédia, mas 

assume ou não o risco de sua escolha? Tem ou não responsabilidade sobre o transportado? 

Teria ela a obrigação de deixar os jogadores em seu destino, ou a responsabilidade poderá 

ser imputada apenas a companhia aérea LAMIA, uma vez que a empresa era a 

transportadora, tendo obrigação de transportar? 

Há julgado que entendem que sim, que o empregador é responsável solidário em 

caso de acidente com a empresa contratada. No entanto, o parecer do Ministério Público 
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Federal em Santa Catarina, foi em um sentido oposto a este. Entendeu o mesmo que não 

houve nenhuma irregularidade na contratação do Clube com a LAMIA e que o Clube não 

teria como saber de informações específicas de operação aérea. Sendo assim, entendemos 

que o Clube pode ser sim responsável solidário pelo acidente conforme entendimento 

jurisprudencial. 

Além dos danos materiais causados as vítimas, existem também os danos morais. 

Ficou constatado, através da demonstração doutrinária e jurisprudencial, que os danos 

morais são passíveis de indenização monetária e que se aplicam perfeitamente ao caso do 

acidente com os jogadores da Chapecoense. 

Entendemos que a atividade de jogador de futebol não é uma atividade de risco. 

Sendo assim, não há como aplicar a Associação Chapecoense de Futebol o parágrafo 

único do art. 927 do Código Civil em que diz que será obrigado a reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos em que a atividade desenvolvida é considerada 

de risco. 

Sabemos que, há um grande risco das famílias das vítimas ficarem desamparadas 

pela LAMIA ser uma empresa aérea de pequeno porte. No entanto, por outro lado o 

entendimento doutrinário no direito do trabalho é de que o trabalhador e/ou vítimas não 

poderão ficar desamparados, fazendo o possível para que estes recebam as indenizações, 

se não for possível total, pelo menos parte delas. 

Por tudo o que foi exposto, nos coadunamos com o entendimento jurisprudencial 

trazido pelo TRT da 4ª região de que a contratante deverá ser responsável solidariamente 

com a contratada. Como bem escreveu a doutrinadora francesa Mireille Delmas-Marty, e 

que já foi devidamente citada neste trabalho, o objetivo da reparação ou da indenização é 

considerar a vítima como a primeira e mais importante preocupação. 

 

 

 

 



77 
 

6. Referências 

Doutrina 

BARROS, Alice Monteiro de. O atleta profissional do futebol em face da “Lei Pelé”. 

Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg. - Belo Horizonte, 30 (60): 153-170, Jul./Dez.99 

BELFORT, Fernando José Cunha. A responsabilidade objetiva do empregador nos 

acidentes de trabalho. São Paulo. Ed. LTr, 2010. 

BERTOTTI, Monique. A responsabilidade civil objetiva no âmbito trabalhista. 

Revista Fórum Trabalhista – RTF I Belo Horizonte, ano 3, n.11, p. 109-124, 

mar/abr.2014. 

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 

2015. 
 

BRANDÃO, Cláudio. Acidente do trabalho e responsabilidade civil do empregador. 

4ª ed.. São Paulo. Ed. LTr, 2015. 

CAIO JÚNIOR, José. O acidente do trabalho e a responsabilidade civil do 

empregador. 2º ed. São Paulo. Ed. LTR, 2004. 

DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 

5ª ed. São Paulo. Ed. LTr. 2014. 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 10º ed.  São Paulo: Ed. 

LTr, 2011. 

DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito comum. Tradução Maria Ermantina de 

Almeida Prado Galvão. São Paulo. Ed. Martins Fontes. 2004. 
 

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 3ª ed. São Paulo. Ed. 

Saraiva. 1999. 

______. Curso de direito civil brasileiro, volume 6: direito das sucessões. 28ª ed. São 

Paulo. Ed. Saraiva, 2014. 

FREITAS PEDRO, Fábio Anderson de. Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo 

Internacional. 1ª edição. Ed. Bianch, 2012. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 4: responsabilidade 

civil. 9º ed. São Paulo. Ed. Saraiva, 2014. 



78 
 

______. Direito Civil brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais. 11ª ed. São 

Paulo. Ed. Saraiva, 2014. 

HENZEL, Rafael. Viva como se estivesse de partida. 1º ed. São Paulo. Ed. Globo. 2017. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 29º ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2013. 

______. Direitos trabalhistas do atleta profissional de futebol. 2º ed. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2016. 

MEIRELES, Edilton. O novo código civil e o direito do trabalho. 3º ed. São Paulo: Ed. 

LTR, 2005. 

MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo. 

Ed. Atlas, 2006. 

MORRES, Clarice. Os Grandes filósofos do direito: leituras escolhidas em direito.     

São Pulo. Ed. Martins Fontes. 2002. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 28º ed. São Paulo: 

Ed. Saraiva, 2013. 

NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Curso de direito infortunístico. 2ª ed. 

Porto Alegre, Ed. Fabris, 1983. 

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença 

ocupacional. 8º ed, 2ª tiragem. São Paulo: Ed. LTr, 2014. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 22ª ed. Rio de Janeiro, Ed. 

Forense, 2015. 

SAAD, Eduardo Gabriel, 1915 — Consolidação das Leis do Trabalho comentada. 

Eduardo Gabriel Saad. — 37. ed. atual. e rev. por José Eduardo Duarte Saad, Ana Maria 

Saad Castello Branco. — São Paulo: LTr, 2004. 

SANTANA, Elaine Barbos; ROCHA, Fernando Carlos Wanderley (CIb). A convenção 

sobre aviação civil internacional e a crise do sistema de tráfego aéreo: o caso do acidente 

ocorrido dia 17 de julho de 2007. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, RJ, n.33, 

jul.2008, p. 36-57. 

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 10ª. ed. 

São Paulo. Ed. Revista dos tribunais. 2014. 



79 
 

TARTUCE, Flávio; SIMÃO, Jose Fernando. Direito civil, v 6: direito das sucessões. 5ª 

ed. Rio de Janeiro. Ed. Método, 2012. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo. Ed. 

Atlas, 2010. 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, coordenadores. Breves comentários ao Novo 

Código de Processo Civil. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2015. 

Sítios da internet 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA. Disponível em: 

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-

civil/investigacion/2016/Spanish%20%20Informe%20Preliminar%20Especial%20CP29

33%20V02%20-%20STATES%20REVISION.pdf#search=lamia. Acessado em 

02/01/2018 às 16:17 Hs. 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Disponível em: 

http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/decretos/decreto-no-21-713-

de-27-08-1946/@@display-file/arquivo_norma/convencaoChicago.pdf acessado em 

29/07/2017 às 21:19hs. 

ARANCIBIA, Guider  Fiscalía amplía a seis meses la investigación del acidente de 

LaMia. El Deber. 27 nov. 2017. Disponível em: 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fiscalia-amplia-a-seis-meses-la-investigacion-

del-accidente-de-LaMia-20171127-0063.html. Acessado em 11/01/2018 às 15:47Hs. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-

571001-publicacaooriginal-94096-pl.html acessado em 28/11/2017 às 15:52 Hs. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24637-10-julho-1934-

505781-publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 28/11/2017 às 17:26 Hs. 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7036-10-novembro-

1944-389493-publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 28/11/2017 às 17:55Hs 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-293-28-fevereiro-

1967-374016-publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 28/11/2017 às 18:20hs 

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investigacion/2016/Spanish%20%20Informe%20Preliminar%20Especial%20CP2933%20V02%20-%20STATES%20REVISION.pdf#search=lamia
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investigacion/2016/Spanish%20%20Informe%20Preliminar%20Especial%20CP2933%20V02%20-%20STATES%20REVISION.pdf#search=lamia
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/investigacion/2016/Spanish%20%20Informe%20Preliminar%20Especial%20CP2933%20V02%20-%20STATES%20REVISION.pdf#search=lamia
http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/decretos/decreto-no-21-713-de-27-08-1946/@@display-file/arquivo_norma/convencaoChicago.pdf
http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/decretos/decreto-no-21-713-de-27-08-1946/@@display-file/arquivo_norma/convencaoChicago.pdf
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fiscalia-amplia-a-seis-meses-la-investigacion-del-accidente-de-LaMia-20171127-0063.html
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fiscalia-amplia-a-seis-meses-la-investigacion-del-accidente-de-LaMia-20171127-0063.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-571001-publicacaooriginal-94096-pl.html%20acessado%20em%2028/11/2017%20às%2015:52
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-571001-publicacaooriginal-94096-pl.html%20acessado%20em%2028/11/2017%20às%2015:52
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24637-10-julho-1934-505781-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24637-10-julho-1934-505781-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7036-10-novembro-1944-389493-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7036-10-novembro-1944-389493-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-293-28-fevereiro-1967-374016-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-293-28-fevereiro-1967-374016-publicacaooriginal-1-pe.html


80 
 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5316-14-setembro-1967-359151-

publicacaooriginal-35290-pl.html. Acessado em 28/11/2017 às 19:08Hs. 

CÂMARA DOS DEPUTAODS. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6367-19-outubro-1976-357102-

norma-pl.html. Acessado em 28/11/2017 às 19:36Hs. 

 

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Disponível em: 

https://www.icao.int/SAM/Documents/2017-SSP-GUY/Annex-13-

Enm15_eng.pdf#search=chicago%20ANNEX%2013. Acessado em 19/12/2017 às 

14:35Hs. 

MACIEL, Roelton. Direitos além dos direitos: famílias de vítimas de acidente da Chape 

buscam indenizações. Diário Catarinense. 26 nov. 2017. Disponível em: 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/nos/noticia/2017/11/direitos-alem-dos-direitos-familias-de-

vitimas-de-acidente-da-chape-buscam-indenizacoes-10036305.html. Acessado em 

03/02/2018, às 20:37Hs. 

MOTA, Cahê. Por mim, por ele, por nós. GloboEsporte.com, Chapecó, 24 nov. 2017. 

Disponível em:  

https://globoesporte.globo.com/sc/futebol/times/chapecoense/noticia/por-mim-por-eles-

por-nos.ghtml. Acessado em 02/01/2018 às 17:43 Hs. 

______. Seguradora da LaMia reduz exigência para pagar indenização; famílias seguem 

contra GloboEsporte.com, Chapecó, 20 out. 2017 Disponível em: 

https://globoesporte.globo.com/sc/futebol/times/chapecoense/noticia/seguradora-da-

lamia-reduz-exigencia-para-pagar-indenizacao-familias-seguem-contra.ghtml. Acessado 

em 11/01/2018 às 21:32Hs. 

NAEGELEN, Jacky. Copiloto de um voo da American Airlines morreu durante a 

aterragem.  Diário de Notícias, 30 mar. 2017. Disponível em: 

https://www.dn.pt/mundo/interior/copiloto-de-um-voo-da-american-airlines-morreu-

durante-a-aterragem-5758870.html . Acessado em 24/01/2018 às 20:15Hs. 

PEIXOTO, Felipe. Dirigente da Chapecoense revela detalhes do contrato com a Lamia. 

Band News TV. 12 de jun. 2016. Disponível em: 

http://bandnewstv.band.uol.com.br/videos/ultimos-videos/16079969/dirigente-da-

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5316-14-setembro-1967-359151-publicacaooriginal-35290-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5316-14-setembro-1967-359151-publicacaooriginal-35290-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6367-19-outubro-1976-357102-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6367-19-outubro-1976-357102-norma-pl.html
https://www.icao.int/SAM/Documents/2017-SSP-GUY/Annex-13-Enm15_eng.pdf#search=chicago%20ANNEX%2013
https://www.icao.int/SAM/Documents/2017-SSP-GUY/Annex-13-Enm15_eng.pdf#search=chicago%20ANNEX%2013
http://dc.clicrbs.com.br/sc/nos/noticia/2017/11/direitos-alem-dos-direitos-familias-de-vitimas-de-acidente-da-chape-buscam-indenizacoes-10036305.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/nos/noticia/2017/11/direitos-alem-dos-direitos-familias-de-vitimas-de-acidente-da-chape-buscam-indenizacoes-10036305.html
https://globoesporte.globo.com/sc/futebol/times/chapecoense/noticia/por-mim-por-eles-por-nos.ghtml
https://globoesporte.globo.com/sc/futebol/times/chapecoense/noticia/por-mim-por-eles-por-nos.ghtml
https://globoesporte.globo.com/sc/futebol/times/chapecoense/noticia/seguradora-da-lamia-reduz-exigencia-para-pagar-indenizacao-familias-seguem-contra.ghtml
https://globoesporte.globo.com/sc/futebol/times/chapecoense/noticia/seguradora-da-lamia-reduz-exigencia-para-pagar-indenizacao-familias-seguem-contra.ghtml
https://www.dn.pt/mundo/interior/copiloto-de-um-voo-da-american-airlines-morreu-durante-a-aterragem-5758870.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/copiloto-de-um-voo-da-american-airlines-morreu-durante-a-aterragem-5758870.html
http://bandnewstv.band.uol.com.br/videos/ultimos-videos/16079969/dirigente-da-chapecoense-revela-detalhes-do-contrato-com-a-lamia.html?mobile=true


81 
 

chapecoense-revela-detalhes-do-contrato-com-a-lamia.html?mobile=true. Acessado em 

03/01/2018, às 16:05Hs. 

PLANALTO. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm. 

Acessado em 28/11/2017 às 20:05 Hs. 

PLANALTO. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/decreto/d6042.htm. Acessado em 30/11/2017 às 16:14 Hs. 

VENDRUSCOLO, Weslei. Direito à própria imagem jurídica. Disponível em: 

http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/16704/Disserta%C3%A7%C3%A3o-

Vers%C3%A3o%20Final.pdf?sequence=1. Acessado em 02/02/2018 às 12:04hs.   

13th WORLD CONFERENCE ON TRANSPORT RESEARCH. Disponível em: 

http://www.wctrs-society.com/wp/wp-content/uploads/abstracts/rio/selected/1664.pdf . 

Acessado em 17/01/2018 às 12:38Hs. 

http://bandnewstv.band.uol.com.br/videos/ultimos-videos/16079969/dirigente-da-chapecoense-revela-detalhes-do-contrato-com-a-lamia.html?mobile=true
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6042.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6042.htm
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/16704/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Vers%C3%A3o%20Final.pdf?sequence=1
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/16704/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Vers%C3%A3o%20Final.pdf?sequence=1
http://www.wctrs-society.com/wp/wp-content/uploads/abstracts/rio/selected/1664.pdf

