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Resumo: O presente estudo surge da necessidade de se discutir sobre a problemática do óbito 

ocasionado em decorrência do acidente do trabalho. É uma situação bastante corriqueira na 

sociedade brasileira e geradora de indenizações reparatórias através do instituto da 

responsabilidade civil, de forma que será estudado o dano material sofrido pelos beneficiários 

do de cujos. O dano material subdivide-se em emergente, que é o efetivo prejuízo, e lucro 

cessante, o que deixou de ganhar, indenizado através do pensionamento, sendo o lucro 

cessante o objeto desse estudo. O lucro cessante, indenizado através da pensão, tem natureza 

reparatória, restituindo o lesado ao status quo, e não de prestação alimentar para a 

subsistência dos beneficiários, não tendo qualquer relação com a pensão previdenciária, já que 

possuem naturezas completamente diferentes. O termo inicial do pagamento da pensão será o 

momento do óbito, ou seja, o momento no qual houve a perda material com o óbito do 

empregado. Já o termo final do direito à pensão terá como base a expectativa de vida do 

falecido ou aspectos do próprio beneficiário. São legítimos para postular a pensão todo aquele 

que comprovar que sofreu perda material, não sendo, necessariamente, o núcleo familiar.  
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INTRODUÇÃO 

 

É no trabalho que o homem passa a maior parte do seu dia, de forma que o meio 

ambiente do trabalho deve ser o mais salubre possível, contudo os dados estatísticos 
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brasileiros demonstram que a realidade está bem distante desse ideal. Conforme a Previdência 

Social, no ano de 2011, foram constatados 723.452 casos de acidente do trabalho, sendo que 

2.496 trabalhadores, que almejavam apenas exercer suas atividades, provendo o sustendo de 

sua família, acabaram falecendo em decorrência desse trabalho no ano de 2009. 1   

Portanto tal problemática inspirou a realização desse trabalho a fim de realizar um 

estudo com foco na indenização do dano material por lucro cessante através da pensão por 

responsabilidade civil pelo empregador. Tratar-se-á da natureza jurídica da pensão, os 

legitimados para postular ação, parâmetros para calcular a pensão e seu termo final. 

Por fim, na conclusão, apresentar-se-ão as principais conclusões deste trabalho, 

demonstrando a importância da pensão a fim de reparar os danos sofridos. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MATERIAL PELO LUCRO CESSANTE 

 

O empregado que falece em decorrência do acidente do trabalho sofre o maior 

dano possível: a morte, de forma que várias conseqüências são geradas na esfera jurídica.  

Seus beneficiários, em geral o núcleo familiar, sofrem significativas danos 

materiais, que deverão ser compensados pelo empregador. O dano material subdivide-se em 

emergente, que é o efetivo prejuízo, e lucro cessante, o que deixou de ganhar, indenizado 

através do pensionamento, conforme disposto no artigo 948, inciso I e II, do Código Civil de 

2002. 

Silva (2008, p. 200) elucida que a morte do empregado interrompe os rendimentos 

auferidos na execução de seu trabalho; consequentemente o empregador tem o dever de 

indenizar os dependentes da vítima que usufruíam desses rendimentos a fim de manter o 

mesmo padrão de vida. 

O objetivo desse instituto não é enriquecer ou empobrecer a família, mas de 

restabelecer o statu quo em que estavam antes do acidente fatal, levando-se em conta os 

rendimentos da vítima e não as necessidades de seus dependentes.  

Deverá ser paga pensão pelo empregador aos dependentes do empregado, 

contando-se do dia de seu óbito até o dia em que, provavelmente, morreria caso não sofresse o 

acidente, levando-se em conta a expectativa de vida do brasileiro. 

                                                
1 Disponível em: <http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1044> 
Acesso em: 04 mai. 2011. 
 



3 
 

Os Tribunais têm decidido pelo pagamento da pensão por responsabilidade civil 

mensalmente, não permitindo o pagamento através de parcela única, no entanto há quem 

defenda o contrário, deferindo parcela única, utilizando o artigo 950, parágrafo único, do 

Código Civil de 2002. Entretanto o referido artigo destina-se às indenizações por lucro 

cessante ao que sofreu danos que impossibilitem ou diminuam a capacidade da vítima de 

exercer seu trabalho, ou seja, o empregado que não faleceu com o acidente do trabalho. 

 
2. NATUREZA JURÍDICA DA PENSÃO 

 

O artigo 948 do Código Civil de 2002, em seu inciso II, prevê a prestação de 

alimentos por parte do agente causador dos danos, no caso o empregador, àqueles a quem o 

falecido devia. Tal artigo nos induz ao questionamento da natureza jurídica da pensão: se teria 

caráter alimentar, pois o inciso II menciona a pensão como sendo “prestação de alimentos”. 

Contudo a referida expressão não diz respeito aos alimentos regulamentados pelo Direito de 

Família, constam apenas como elementos para o juiz calcular a indenização. Até porque, está-

se tratando de indenização reparatória de ato ilícito, restituindo o lesado ao status quo, e não 

de prestação alimentar para a subsistência dos beneficiários.  

Rui Stoco (2007, p. 1388) afirma, categoricamente, que os créditos oriundos de 

atos ilícitos não têm natureza alimentar ou hereditária, de forma que se consubstanciam como 

mero ressarcimento do dano causado a outrem. Também alega que o artigo 950 assegura ao 

acidentado acometido de invalidez pensão no valor do trabalho que exercia, de forma que a 

pensão por morte deve ter o mesmo embasamento. Portanto a expressão “alimentos” do artigo 

948 e “pensão” do artigo 950 devem ambas representar prestação alimentar, mas sem caráter 

alimentar propriamente dito. Mesmo entendimento tem Oliveira (2008, p. 230): “Trata-se de 

indenização a título de alimentos, e não de alimentos propriamente ditos”. Portando o 

pensionamento decorrente de ato ilícito tem natureza jurídica indenizatória e não alimentar. 

Cavalieri Filho (2009, p. 115) elucida: 
 
A alusão a alimentos contida no inciso II do supracitado artigo 948 é simples 
ponto de referência para o cálculo da indenização e para determinação dos 
beneficiários. Tem por finalidade orientar o julgador para o quantum da 
indenização. Não se trata de prestação de alimentos, que se fixa na 
proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 
obrigada, e sim de indenização, que visa a reparar, pecuniariamente, o mal 
originado do ato ilícito. 
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Dessa forma, ao apurar o quantum da base de cálculo da indenização, não pode o 

julgador utilizar critérios do Direito de Família, do artigo 1.694 do Código Civil de 2002, que 

define os valores alimentares a fim de suprir as necessidades do beneficiado para que viva de 

modo compatível com a sua condição social e na proporção das necessidades do reclamante e 

dos recursos da pessoa obrigada. Assim, na pensão por ato ilícito, não há que se questionar as 

necessidades dos beneficiários, não sendo necessário comprovar sua incapacidade econômica 

para manter seu padrão de vida, podendo, inclusive, ser relevantemente abonado, pois se trata 

de restituição aos danos causados pelo empregador com a morte de seus empregado. Por 

exemplo, pode ocorrer de um empregado falecer num acidente do trabalho e sua esposa ter 

direito à pensão mensal, ainda que não necessite por ser proprietária de uma grande empresa. 

O que ocorre é que o causador do dano, o empregador, deve restituir à parte lesada, a esposa, 

os prejuízos causados, pois ela deixará de receber, no orçamento familiar, os valores que o 

empregado auferia com seu trabalho, sofrendo, assim, uma perda material. 

 
3. LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A PENSÃO 

 

Os beneficiários da pensão podem não ser os mesmos da indenização por dano 

moral ou material emergente, já que cada um tem pressupostos diferentes. Ademais, não é 

necessário comprovar dependência econômica da vítima. 

O artigo 948 do Código Civil de 2002 define como credor dos alimentos “as 

pessoas a quem o morto os devia”, ou seja, aqueles os quais o de cujus, caso estivesse vivo, 

prestaria alimentos, ou seja, aqueles que foram prejudicados materialmente, não sendo, assim, 

um direito hereditário, necessariamente.  

Não se está tratando de ação na qual o familiar requer indenização em nome do 

empregado falecido, mas em nome próprio, sendo o polo passivo e não apenas herdeiro 

representando a vítima. O empregado não é mais titular de indenização e, sim, aqueles que 

sofreram danos com a sua morte, pois foi reduzida a renda familiar. Esse é o entendimento de 

Diniz (2007, p. 202) ao afirmar que a indenização por morte de outrem é reclamada in jure 

proprio dos que sofreram danos materiais e não em favor do falecido. Contudo a autora 

(2007, p. 204) faz a ressalva de que “[....] a ação comporta transmissibilidade aos sucessores 

do ofendido, desde que o prejuízo tenha sido causado em vida da vítima.”. Portanto pode a 

ação ocorrer de forma que o sucessor atue como parte em ação de reparação de danos 

causados em acidente de trabalho, mas não será em jure proprio e, sim, como sucessor do 

falecido na cobrança de danos ocasionado antes da sua morte e não após. 
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Pode-se, também concluir que o espólio não teria legitimidade para postular ou 

receber indenização por danos material pelos lucros cessantes através de pensionamento, 

assim como não recebe pensão da Previdência Social pela morte do acidentado (OLIVEIRA, 

2007, p. 236). 

O valor da pensão será dividido entre os beneficiários em partes iguais, aplicando-

se, analogamente, o disposto na lei previdenciária no artigo 77 da Lei n. 8.213 de 1991. 

Com relação ao cônjuge sobrevivente, equipara-se a ele o companheiro ou 

companheira que vivia em união estável com o empregado morto conforme o artigo 226, 

parágrafo terceiro da Carta Magna de 1988 que considerou a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar; assim como o artigo 16 da Lei n. 8.213 de 1991 e do artigo 

1.723 do Código Civil: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem 

e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família.”. Ressalve-se que a concubina ou concubino, que tem 

uma relação estável com o empregado falecido, mas têm impedimento para casar, também 

têm legitimidade para interpor a ação, conforme entendimento de Rui Stoco (2007, p. 226).  

Quando ocorrerem novas núpcias do cônjuge ou companheiro, o artigo 1.708 do 

Código Civil de 2002 estabelece que perderá o direito à pensão no que se refere à prestação de 

alimentos no Direito de Família. Porém está-se tratando de indenização por reparação de 

danos, não havendo, assim, interrupção no pensionamento, haja vista que o novo matrimônio 

ou união estável não afasta os danos causados ilicitamente com a morte decorrente de 

acidente do trabalho. 

Com relação aos filhos, são tidos como dependentes presumidamente do falecido 

até os 25 anos, garantindo o seu direito a receber a pensão por parte do empregador conforme 

doutrina e jurisprudência, alegando ser esse o momento em que, normalmente, o filho já 

concluiu seus estudos e tem independência econômica, podendo, inclusive, ser casado. 

Embora a Lei n. 8.213 de 1991, no artigo 16, parágrafo 4º, que trata dos benefícios 

previdenciários, que se pode utilizar por analogia, estabeleça a dependência presumida do 

filho até os 21 anos de idade, o que vigora é, de fato, o termo final da pensão até seus 25 anos 

conforme entendimento jurisprudencial:  

 
DANO PATRIMONIAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. Para o menor até 
a data em que completar 25 anos de idade que a jurisprudência tem admitido 
como presumida de dependência dos filhos em relação aos pais, 
considerando a formação escolar e universitária. TST, 3ª Turma. TST-AIRR-
90440-64.2006.5.17.0121. Relator: Min. Horácio Senna Pires. Julgado em: 
06 abr. 2011. Publicado em: DEJT 19 abr. 2011. 
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Após essa idade, o filho deve provar que é inválido e impossibilitado de prover 

seu sustento; ou que tinha dependência econômica; ou que auferia vantagem material do 

empregado acidentado quando estava vivo (OLIVEIRA, 2008, p. 239). Entretanto caso o filho 

seja menor de 25 anos, emancipado ou casado e não receba qualquer tipo de ajuda financeira 

do genitor falecido, não terá direito à pensão. Está-se tratando de reparação de danos materiais 

(lucro cessante) a fim de manter o anterior padrão de vida dos familiares através do 

pensionamento, não sendo esse o caso, pois o filho não estaria sofrendo qualquer perda 

material. 

Também pode ocorrer do empregado ainda morar com os pais, auxiliando nas 

despesas familiares, tendo assim, obviamente, direito à indenização na forma de pensão. 

Todavia o mais comum é o filho sair de casa para sua própria residência ou mesmo contrair 

núpcias, normalmente aos 25 anos, como elucidado anteriormente. Portanto, os tribunais têm 

decidido, em sua maioria, pelo limite temporal de 25 anos, ou seja, os pais receberiam a 

pensão até o dia no qual o filho acidentado completaria 25 anos. Após essa data, passariam a 

receber metade (ou outro percentual, conforme cada julgado) da pensão até o momento em 

que o filho completaria 65 anos ou idade conforme expectativa de vida do brasileiro, caso os 

pais ainda estejam vivos. Contudo, se o filho tiver falecido após os 25 e ainda residisse com 

os pais, contribuindo financeiramente, entende-se que os pais receberiam a pensão integral 

(ou outro percentual) por 5 anos e, após esse prazo, passariam a receber apenas metade até o 

dia em que o filho completaria 65 anos, caso estivesse vivo, cessando, assim, a indenização.  

Como se está tratando de responsabilidade civil, também outras pessoas podem ter 

direito a receber a pensão, além dos familiares já mencionados, que possuem presunção de 

dependência ao acidentado falecido. É o caso do irmão, avô, ou mesmo, um amigo sem 

qualquer parentesco com o de cujus. Basta provar que, com frequência, recebiam auxílio 

financeiro dele, sofrendo uma perda material com sua morte, devendo, assim, ser indenizados. 

Portanto qualquer pessoa que demonstre efetiva perda material como acidente do trabalho 

resultante em óbito, através do lucro cessante, poderá ser beneficiária da pensão, não estando, 

assim, relacionada ao parentesco conforme entendimento doutrinário (Machado, 2010, 

p.1261): 
O pensionamento pode ser estendido para pessoas que não sejam parentes do 
falecido, mas que viriam a sofrer prejuízo econômico com a sua morte sem a 
pensão. Se, por motivo afetivo ou obrigação legal o de cujus provia, de 
forma habitual, o sustento ou auxiliava o sustento de uma pessoa, ela, 
efetivamente sofrerá dano e ordem financeira com a morte, o que era a 
obrigação a pensão pelo empregador mediante prova cabal de dano. 
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4. PARÂMETROS PARA CALCULAR A PENSÃO 

 

Como a pensão tem por finalidade o princípio da restitutio in integrum, deve, para 

tanto, utilizar os rendimentos efetivos que a vítima recebia em vida para se chegar ao quantum 

da base de cálculo. Portanto computa-se não apenas o último salário do empregado, mas 

também a média das parcelas variáveis habitualmente recebidas, como gorjetas, horas extras, 

adicional noturno, insalubridade, periculosidade, gratificação natalina2, acréscimos em 

decorrência de convenção coletiva ou, mesmo, os proventos de um segundo contrato de 

trabalho ou outra ocupação permanente. Não obstante, caso o empregador habitualmente 

fornecesse utilidades como alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura, 

deverão também esses valores compor o cálculo da indenização, pois também são 

compreendidas como salário conforme o artigo 458 da CLT. Entretanto as férias não devem 

integrar a base de cálculo da pensão por terem como objetivo apenas o repouso prolongado, 

assim como o FGTS, que só pode ser sacado, excepcionalmente em caso de desemprego ou 

aposentadoria, de forma que ambos não representam um aumento na renda anual do 

acidentado. Já o adicional de 1/3 sobre as férias deve ser computado na base de cálculo da 

indenização, pois representava, de fato, um adicional nos seus rendimentos (OLIVEIRA, 

2008, p. 243 - 244).  

A indenização por reparação civil, através da pensão, não tem qualquer relação 

com a pensão previdenciária, já que possuem naturezas completamente diferentes. A 

previdenciária objetiva suprir as necessidades básicas do dependente do empregado falecido, 

com natureza alimentar. Decorre das contribuições as quais o empregado efetivou em vida, 

atuando, assim, como um seguro de acidente do trabalho. Ademais há um teto, de forma que o 

beneficiário não receberá valores acima desse teto, pois as contribuições previdenciárias 

também foram efetuadas com base nele. Os beneficiários são os dependentes do empregado 

falecido.  

Já a pensão como modalidade de indenização por responsabilidade civil na 

ocorrência de óbito em acidente do trabalho tem natureza reparatória, não importando as 

necessidades do beneficiário, mas os danos causados a ele. Os valores não têm teto pré-

estabelecido, sendo fixado o quantum na proporção do dano material através do lucro 

cessante. Os beneficiários podem ser tanto os que dependam economicamente do falecido, 

                                                
2 A súmula 207 do STF entende que o 13º integra o salário: “As gratificações habituais, inclusive a de 
natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário.”. 
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presumidamente ou não, assim como todo aquele que sofreu dano material pelo lucro 

cessante.  

Não há compensação de valores de forma que, ainda que o beneficiário receba 

pensão previdenciária, não haverá qualquer tipo de desconto na base de cálculo da pensão por 

reparação de Direito Comum. Portanto é perfeitamente cabível a cumulação da pensão por 

responsabilidade civil e a previdenciária, conforme a doutrina: “Qualquer que seja o grau de 

culpa, terá o empregador de suportar o dever indenizatório, segundo as regras do Código 

Civil, sem qualquer compensação com a reparação concedida pela Previdência Social 

(Gonçalves, 2011).”. 

No cálculo para quantificar a base de cálculo da pensão e demais indenizações, o 

julgador deve ater-se ao fato de que deve ter a justa medida, não podendo se consubstanciar 

em enriquecimento ilícito do beneficiário, que deve apenas receber valores correspondentes 

ao que foi reduzido com o óbito, restabelecendo o equilíbrio perdido. Tampouco, deve ser 

causa de empobrecimento do empregador, devendo-se sempre utilizar o princípio da 

razoabilidade.  

Utilizando-se desse princípio, os tribunais têm entendido ser excessivo o 

pagamento da pensão com base na totalidade dos rendimentos do empregado falecido. 

Alegam que ele teria diversas despesas pessoais, utilizando parte de seus rendimentos, de 

forma que esses valores devem ser descontados da base de cálculo da pensão. Portanto o 

Colendo Superior Tribunal Federal estabeleceu que o desconto da base de cálculo deve ser na 

proporção de 1/3, entretanto esses valores podem ser alterados caso haja demonstração, no 

caso concreto, de que as despesas pessoais do falecido eram diferentes de 1/3, conforme 

entendimento jurisprudencial: 

 
RECURSO ORDINÁRIO AUTORA. INDENIZAÇAO POR DANO 
MATERIAL. MAJORAÇAO. Para fixação do valor da indenização 
por danos materiais, deve-se considerar pelo menos 2/3 da 
remuneração mensal do de cujus, considerando que a doutrina e 
jurisprudência tem reservado 1/3 (um terço) para as despesas pessoais. 
[...]. TRT 14ª Região. 1ª Turma. RO 61100. Relator Des.ª Helana 
Cardoso Lopes. Julgado em 22 mar 2010; publicado em DETRT14 de 
24 mar 2010. 
 

No tocante ao reajuste da pensão, antes da Constituição Federal de 1988, deveria 

ser calculada com base no salário mínimo, de forma que sofreria, automaticamente, reajuste 

no momento em que o salário mínimo também fosse reajustado conforme Súmula n. 490 do 

Supremo Tribunal Federal: “A pensão correspondente à indenização oriunda de 
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responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da 

sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”. 

Entretanto a referida súmula não foi recepcionada pela atual Carta Magna que, 

expressamente, veda qualquer vinculação de valor ao salário mínimo no artigo 7º, inciso IV, 

assim como a Lei n. 7.789 de 1989, que dispõe sobre o salário mínimo.  

Oliveira (2008, p. 247) faz a ressalva de que o Código de Processo Civil, no artigo 

475-Q, parágrafo 4º, introduzido em 2005 com a Lei n. 11.232, permite a fixação de 

alimentos com base no salário mínimo. Alega o autor que essa modalidade de reajuste 

vinculado ao salário mínimo deveria ser possível nos casos em que a vítima recebia um 

salário mínimo mensal e que continuaria recebendo, pelo menos esse valor, caso não sofresse 

o acidente. Se o reajuste não fosse assim indexado, o beneficiário acabaria recebendo, com o 

tempo, pensão inferior ao salário mínimo, que tem reajuste superior aos costumeiramente 

aplicados. Dessa forma, o pensionamento não atingiria sua finalidade de restituir os danos 

causados, de forma justa e adequada. Entretanto afirma que, caso os valores sejam superiores 

ao salário mínimo, a pensão deverá, então, acompanhar os reajustes da categoria profissional 

do acidentado falecido, sendo assegurado o salário mínimo como piso. 

Um problema enfrentado pelos beneficiários da pensão é a insegurança quanto ao 

seu recebimento no decorrer de muitos anos ou mesmo décadas, podendo, inclusive, o 

empregador falir ou a empresa encerrar suas atividades. Para tanto, o legislador criou 

garantias ao pensionamento a fim de garantir o cumprimento da sentença. Assim estabelece o 

artigo 942 do Código Civil: “Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de 

outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, 

todos responderão solidariamente pela reparação.”, assim como o artigo 591 do Código de 

Processo Civil: “O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os 

seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei.”; e o artigo 475-Q, 

também do Código de Processo Civil: “Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação 

de alimentos, o juiz, quanto a esta parte, poderá ordenar ao devedor constituição de capital, 

cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.”. Esse capital deve ser gravado 

com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, enquanto durar a obrigação do devedor 

a fim de assegurar o pensionamento mensal. 

Entretanto deve-se ater ao regramento do parágrafo 2º do mesmo artigo o qual 

possibilita não constituir capital, desde que haja outras garantias, in verbis: 
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O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do 
beneficiário da prestação em folha de pagamento de entidade de 
direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade 
econômica, ou, a requerimento do devedor, por fiança bancária ou 
garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. 
 

Pode-se observar que o elucidado artigo 475-Q, assim como seu parágrafo 2º, 

estabelece apenas a faculdade ao julgador em constituir capital ou substituí-lo por outra 

garantia seguradora do pagamento de pensão, podendo não utilizar esse instituto. 

O juiz deve ter toda cautela ao permitir que haja a prestação da pensão através da 

folha de pagamento no lugar da constituição de capital, pois pode ocorrer de perdurar a 

pensão por muitos anos, de forma que a empresa venha a falir, ficando, assim, o beneficiário 

sem a sua justa indenização  

A fiança bancária, com depósito no valor total da indenização, pode ser uma 

modalidade bastante eficaz para garantir o pagamento da pensão, haja vista que o banco 

pagará ao beneficiário o montante depositado caso o empregador não venha a pagar as 

prestações devidas, entretanto tal instituto só pode ser aplicado nos casos em que o 

empregador tenha muitos recursos. 

Caso haja mudança nas condições econômicas no decorrer do pensionamento, 

pode ocorrer de o capital ou garantia constituída se tornarem excessivos ou insuficientes para 

a garantia da pensão, que sofre reajustes com o decorrer do tempo. Dessa forma, qualquer 

uma das partes poderá interpor pedido de aumento ou redução do encargo conforme disposto 

no artigo 475-Q, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, entretanto não será possível rever 

o valor da pensão caso haja mudança da conjectura econômica do empregador ou 

beneficiário, pois não se está tratando de pensionamento de natureza alimentar no sentido 

estrito, mas de reparação de danos, como já exaustivamente elucidado, de forma que não 

poderá haver alteração do valor da pensão. 

 

5. TERMO INICIAL E FINAL DA PENSÃO  

 

O termo inicial do pagamento da pensão será o momento do óbito, ou seja, o 

momento no qual houve a perda material com o óbito do empregado. Já o termo final do 

direito à pensão terá como base a expectativa de vida do falecido ou aspectos do próprio 

beneficiário (já elucidados anteriormente), como no caso em que o filho beneficiado completa 

25 anos ou contrai núpcias.  
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Em relação ao termo final relacionado à sobrevida do empregado, o atual Código 

Civil dispõe, em seu artigo 948, inciso II, que a pensão deverá levar em conta a duração 

provável da vítima no caso de homicídio por ato ilícito, ou seja, a sua expectativa de vida no 

momento de seu óbito conforme estatísticas. 

Pode-se utilizar, por analogia, o artigo 29, parágrafo 7º e 8º da Lei n. 8.213 de 

1991, que trata da expectativa de sobrevida utilizada pelo fator previdenciário para calcular a 

aposentadoria por idade ou tempo de contribuição: 

 
§ 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a 
expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se 
aposentar, segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. 
§ 8o Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do 
segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua 
completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE, considerando-se a média nacional 
única para ambos os sexos.  
 

Os tribunais já divergiram muito sobre o termo final do pagamento da pensão, 

mas, atualmente, a maioria julga aplicando o termo final como se o empregado tivesse uma 

expectativa de vida de 65 anos, entretanto há diversas decisões julgando em contrário, 

principalmente pela crescente expectativa de vida do brasileiro. No ano de 1980, a expectativa 

era de que o brasileiro vivesse até 62,6 anos; no ano de 1991, viveria até 66,9 anos; no ano 

2000 era 70,5 anos3 e, por fim, conforme a última estatística divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no ano de 2009, a expectativa era de que o 

brasileiro viveria até os 73,17 anos.4 Portanto o julgador deverá verificar, na tabela do IBGE, 

qual a expectativa de vida no dia do óbito do empregado e deduzir sua idade a fim de chegar 

ao termo final do pensionamento.  

Rui Stoco (2007, p. 1331) faz ressalva de que, caso o empregado falecido já tenha 

ultrapassado a idade constante na tabela de expectativa de vida, seus beneficiários teriam 

direito a receber a pensão por mais cinco anos. 

Durante a vigência do pagamento da pensão, antes do termo final com base na 

expectativa de vida, pode ocorrer o termo final especificamente para algum beneficiário como 

                                                
3 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=266. 
Acesso em: 04 mai 2011. 
 
4 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1767&id_
pagina=1.  Acesso em: 04 mai 2011. 
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o que falecer ou atingir a idade máxima. Portanto resta saber se o valor correspondente à sua 

quota-parte será rateado com os demais beneficiários, ou seja, se haverá o direito de acrescer. 

Pode-se utilizar, por analogia, conforme entendimento da maioria da 

jurisprudência, o disposto pela Previdência Social no artigo 77, parágrafo primeiro, da Lei n. 

8.213 de 1991, que permite tal divisão de forma igual em favor dos demais: “A pensão por 

morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. 

§1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.”. Tal 

entendimento se baseia no aspecto de que, caso o empregado falecido estivesse vivo e um 

dependente seu passasse a não mais depender dele, passaria a auxiliar de forma mais ampla os 

demais dependentes. A pensão objetiva reparar ilícito civil, de forma que o empregador 

auferiria vantagem se não fosse aplicado o instituto do direito de acrescer, pois passaria a 

pagar indenizações menores com no decorrer do tempo, não consubstanciando o princípio do 

restitutio in integrum. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho, tratou-se da problemática do acidente do trabalho com óbito 

gerador de indenizações reparatórias em decorrência do instituto da responsabilidade civil, de 

forma que se pode concluir que o dano material poderá ser emergente ou por lucro cessante, 

sendo esse o objeto de estudo. O dano material pelo lucro cessante é aquele no qual os 

beneficiários deixaram de auferir futuros ganhos patrimoniais, devendo ser indenizados por 

meio de pensionamento com pagamento mensal, levando-se em conta a expectativa de vida 

do empregado falecido para definir o termo final. Os beneficiários são presumidamente os 

pertencentes ao núcleo familiar, mas também podem ser outros que comprovem receber do 

morto habitual vantagem econômica quando em vida, comprovando-se, a perda material.  

A indenização tem natureza reparatória e não alimentar como nos benefícios 

previdenciários, de modo que é completamente cabível a cumulação da pensão por 

responsabilidade civil com a pensão por morte paga pela Previdência Social, não devendo 

haver, inclusive, compensação. 

Para que seja assegurado o pagamento do pensionamento o legislador possibilita 

ao julgado algumas garantias. 

Conclui-se que o ordenamento jurídico brasileiro deve, ao máximo, buscar a justa 

medida das indenizações nas ações de acidente do trabalho com óbito por se tratar do dano 

maios oneroso que possa acometer ao trabalhador e seus familiares, a morte. Deve a 
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indenização ser suficientemente onerosa, desestimulando condutas lesivas do empregador, 

buscando restituir os danos causados, mas também deve ser razoável e viável, não implicando 

a própria continuidade empresarial do empregador. 
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