
MARCO ANTONIO DE FREITAS 

 

 

 

 

 

  

CONCAUSAS NAS DOENÇAS DO TRABALHO  

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado  

Orientador: Professor Associado Dr. Guilherme Guimarães Feliciano 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2020





MARCO ANTONIO DE FREITAS 

 

 

 

 

 

  

CONCAUSAS NAS DOENÇAS DO TRABALHO  

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora do Programa de Pós-graduação 

em Direito da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo como exigência 

parcial para a obtenção de título de Mestre em 

Direito, na área de concentração de Direito do 

Trabalho e da Seguridade Social, sob a 

orientação do Professor Associado Dr. 

Guilherme Guimarães Feliciano. 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2020 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial  

deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 

eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde q ue 

citada a fonte. 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

São Paulo, SP, _____ de ____________________de _____. 

  



vi 
 

  



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Fernanda e à Carolina, minhas amadas. 

 

  



viii 
 

  



ix 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Fernanda, pelo apoio incondicional na transformação das minhas 

loucuras em realizações, pelo amor longânime, pela dedicação à família e pelo 

exemplo de profissional que também me inspirou no desenvolvimento da pesquisa. 

À Carolina, que suporta minhas ausências semanais e me enche de amor quando 

sempre pergunta o dia que eu retornarei de viagem. Obrigado a vocês duas, por 

me fazerem ter certeza de que construímos uma família cheia de laços e amor em 

que nos apoiamos mutuamente. 

Às minhas mães, Zenaide e Marina, e aos meus pais, Jorge e Reinaldo; aos 

meus sogros, Nelson e Leia: todos vocês são o porto, que me fazem sentir sempre 

seguro. 

Aos meus irmãos e aos meus cunhados, por formarem uma grande família 

com nossos sobrinhos. À Ana, por ter sido meu pensamento na língua inglesa. 

Ao meu orientador, Guilherme Guimarães Feliciano, fonte de inspiração 

constante no magistério, na magistratura, na academia e no movimento associativo. 

Sua capacidade intelectual e seu dinamismo no trabalho são referências 

elevadíssima para mim. 

Aos professores da pós-graduação da faculdade de direito, da faculdade de 

saúde pública e da faculdade de medicina da USP, pela dedicação no partilhamento 

das ideias. 

Às minhas amigas “preferidas” da faculdade: Gabi, minha companheira 

diuturna de disciplinas, cafés, almoços e lanches; Olívia, que sempre foi meu maior 

ponto de apoio em São Paulo e nunca mediu esforços para ter uma palavra amiga 

e de encorajamento; e Agnes, que sempre deixou as aulas mais leves com seu 

humor irreverente. E a todos os demais amigos que fiz no mestrado, a quem 

agradeço por meio da Mariana, que desde antes do início do curso já se mostrava 

generosa em repartir conhecimento e informação. 



x 
 

Aos amigos de fora da faculdade: Eduardo, Paulo Victor, Telma, Edgar, 

Kelly, Christian, Fábia, Leonardo, pela ajuda prestada e por fazerem parte da minha 

vida de forma especial. 

Ao Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da USP, 

por meio da Cristiana e da Mariene, que sempre nos acolheu com muita gentileza 

e carinho.  

À Faculdade de Direito da USP, por cumprir em mim o seu ideal de 

formação humanista, e por não desistir de formar profissionais que se importam 

com as pessoas, seus problemas e seus ideais. 

 

  



xi 
 

FREITAS, Marco Antonio de. Concausas nas doenças do trabalho. 2020. 217 f. 

Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

RESUMO: Cerca de metade dos acidentes do trabalho no mundo decorrem de 

doenças do trabalho e de doenças profissionais e muitas delas têm origem 

multifatorial. No âmbito do Direito do Trabalho, quando se identifica que as 

enfermidades do trabalhador surgiram ou se agravaram tanto em razão de causas 

laborais quanto de causas extralaborais, diz-se estar diante de concausas nas 

doenças do trabalho. Nessas situações, é importante a identificação de todas as 

causas-componentes da moléstia diagnosticada e a valoração daquelas que 

estejam ligadas à prestação de serviços, a fim de que em eventual ação de 

reparação de danos se possa atribuir ao tomador de serviços do trabalhador doente 

apenas a exata medida de sua responsabilidade. Por meio desta pesquisa se 

buscou explorar as características dessas concausas, desde a sua classificação 

até os seus reflexos nas ações reparatórias. Para tanto, partiu-se de abordagem 

indutiva e foram utilizados os métodos histórico e comparativo, bem como as 

técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Com esse trabalho se pretendeu 

contribuir com a explicitação do processo de raciocínio que vai desde a 

identificação das concausas das doenças do trabalho até o reconhecimento de que 

o trabalhador somente tem direito de se ver ressarcido pelo dano que o labor 

efetivamente causou.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Concausas. Doenças do trabalho. Responsabilização do 

tomador de serviços. Causas-componentes. Fatores de risco. 

  



xii 
 

FREITAS, Marco Antonio de. Joint causations in work-related diseases. 2020. 

217 pages. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

ABSTRACT: About half of the world's work-related accidents are due to work-

related disease and occupational diseases, and many are due to multi-causality. In 

the context of Labor Law, when it is identified that the illnesses of workers arose or 

worsened due to both labor and extralabor causes, it is said to be facing joint 

causations in work-related diseases. In these situations, it is important to identify all 

the component causes of the diagnosed disease and the valuation of those linked 

to the work, so that in the event of any damage repairing action, assign to the 

employer only the exact extent of their liability. Through this research we sought to 

explore the characteristics of these joint causations, from their classification to their 

reflections on damage repairing action. For that, the inductive approach and the 

historical and comparative methods were used, as well as the bibliographic and 

documentary research techniques. The aim of this study is contribute to the 

explanation of the reasoning process that goes from identifying the joint causations 

of work-related disease to the recognition that the worker only has the right to be 

compensated for the damage that the labor actually caused. 

 

KEY-WORDS: Joint causation. Work-related disease. Employer accountability. 

Component causes. Risk factor. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em todo o mundo, acontecem cerca de 313 milhões de acidentes do 

trabalho a cada ano. Cerca de metade deles decorre de doenças do trabalho ou 

doenças profissionais1.  

Estudos na área médica demonstram que as doenças do trabalho, via de 

regra, surgem em um ambiente de multiplicidade de causas, ao contrário do que 

previam as primeiras normas jurídicas sobre a matéria, que somente reconheciam 

como infortúnios laborais aquelas morbidades que tinham o trabalho como causa 

única2.  

A ação conjunta dos fatores de risco laborais e extralaborais que redundam 

no agravo à saúde do indivíduo, no âmbito do Direito do Trabalho, é chamada de 

concausa. Para Oliveira, quando se trata de doenças relacionadas ao trabalho, 

“estaremos diante da concausa quando, além da presença de fatores causais 

extralaborais, haja pelo menos uma causa relacionada à execução do contrato de 

trabalho e que tenha contribuído diretamente para o acidente ou adoecimento” 3. 

O estudo da concausalidade é tormentoso na área jurídica e mais ainda na 

área médica.  

Os profissionais da saúde destacam que as doenças comuns possuem 

quadro clínico similar às doenças relacionadas ao trabalho, o que pode fazer com 

que as causas laborais passem despercebidas no momento da anamnese4. Além 

                                            
1 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocu pacional . 

9. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 34.  
2 A primeira lei acidentária (Decreto Legislativo nº 3.724/99) exigia que o trabalho fosse causa única 

da doença do trabalhador, pois somente assim seria considerada uma doença ocupacional e, por 
isso, acidente do trabalho. Todavia, desde o Decreto-Lei nº 7.036/44 desapareceu essa exigência, 
uma vez que em seu art. 3º se previu expressamente que “considera-se caracterizado o acidente, 
ainda quando não seja ele a causa única e exclusiva da morte ou da perda ou redução da 
capacidade do empregado, bastando que entre o evento e a morte ou incapacidade haja uma 
relação de causa e efeito”. 

3 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. “Gradação das concausas nas ações indenizatórias decorrentes 
das doenças ocupacionais”. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Regi ão, São 
Paulo, n. 14, p. 34-53, 2013. 

4 “Como a maioria das doenças relacionadas ao trabalho apresenta quadro clínico similar ao das 
doenças comuns, estabelecer o nexo com o trabalho muitas vezes não é tarefa fácil, em especial 
para o clínico que não está familiarizado com a anamnese ocupacional, com os fatores de risco 
presentes no ambiente de trabalho, e com as atividades desenvolvidas pelo paciente trabalhador.” 
(SILVEIRA, Andréa Maria; LUCCA, Sérgio Roberto de. Estabelecimento de nexo causal entre 
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disso, via de regra, o diagnóstico inicial de uma doença é feito pelo médico 

assistente do paciente, de outras especialidades que não a medicina do trabalho, 

o que acaba fazendo com que os fatores de risco ligados à prestação de serviços 

sequer sejam lembrados. 

Sem contar que uma pequena parte dos profissionais da medicina do 

trabalho entende irrelevante a circunstância de o labor apenas contribuir com o 

adoecimento e não ser a sua exclusiva causa5, motivo pelo qual deixam de 

relacionar as doenças que acometem um trabalhador ao seu local de trabalho 

quando se deparam com situações de multicausalidade. 

No âmbito jurídico, o estudo da concausalidade tem relevância especial no 

campo das ações reparatórias de danos decorrentes de doenças do trabalho, posto 

que em situações de multicausalidade, as responsabilidades devem ser 

distribuídas entre os agentes que contribuíram com a enfermidade. 

A primeira dificuldade que se encontra nesse ponto é identificar quais as 

concausas que podem influenciar no aparecimento ou no agravamento de uma 

doença.  

Depois de identificados os múltiplos fatores que levaram ao adoecimento 

do trabalhador, deve-se atribuir o devido valor àquelas causas ligadas ao trabalho.  

Dentro de um processo judicial, essas duas tarefas estão inicialmente 

afetas a um perito, auxiliar do juízo, que deve possuir qualificação para tanto. Essa 

ligação entre os fatores de risco e a produção da doença é feita por esse 

profissional a partir da aplicação prática das teorias da causalidade, que têm sua 

origem na filosofia, mas que se transportam para o meio médico e para o mundo 

jurídico.  

                                            
adoecimento e trabalho: a perspectiva clínica e individual. In: MENDES, René (Org.). Patologia 
do trabalho . 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2013, p. 190.) 

5 Nesse sentido, é a opinião de Marco Antonio Borges Neves: “O art. 21 da Lei n. 8.213/91 equipara 
ao acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho em que ‘o trabalho, embora não tendo sido 
causa única do acidente, tenha provocado um dano à saúde do trabalhador.’ Nessa definição, está 
explícita a ideia do ‘trabalho como agente causador do dano’, e não do trabalho como mantendo 
relações subjetivas com o dano, como ‘agravador’ ou ‘provocador de um distúrbio latente’, ainda 
‘contributivo, mas não necessário’”. (NEVES, Marco Antônio Borges. As doenças ocupacionais 
e as doenças relacionadas ao trabalho . São Paulo: LTr, 2011, p. 106.) 
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Uma vez identificadas as concausas e reconhecido o valor daquelas de 

origem laboral, passa-se à fase de distribuição das responsabilidades, que pode 

variar de acordo com a classificação de cada uma delas. 

Para se chegar a esse fim, o presente trabalho será dividido em quatro 

partes. O primeiro capítulo tratará do conceito de responsabilidade no mundo 

contemporâneo. Ali será investigada a origem semântica do termo e se verificará a 

relação entre responsabilidade e imputação.  

Abordar-se-ão, ainda, as diferenças entre responsabilidade moral e 

responsabilidade jurídica, com o que se pretende demonstrar que apesar de 

vivermos em uma sociedade em que se tolera a criação de riscos, a 

responsabilização dos indivíduos é o garantidor dessa permissibilidade.  

No segundo capítulo, iniciar-se-á com a abordagem da ligação de 

características paradoxais entre trabalho e saúde. Depois, discorrer-se-á sobre o 

processo de produção do trabalho, abordando-se seus aspectos sociológicos, 

especialmente voltados para a transformação dos trabalhadores neles envolvidos. 

Também será descrito o mecanismo fisiológico de produção de doença no 

indivíduo, a fim de demonstrar que o trabalho pode fazer parte desse contexto. 

Por fim, nessa parte, abordar-se-á o direito de indenidade inerente a todo 

trabalhador no processo de prestação de serviços. Será evidenciada a base 

normativa que dá origem a esse direito no Brasil. 

O terceiro capítulo tem por objetivo traçar as características gerais da 

relação causal, por meio da evidenciação de sua abordagem inicial pela Filosofia 

e, depois, com o transporte dos seus conceitos para o mundo do Direito. Também 

será tratada a visão da causalidade no âmbito da literatura médica, a fim de 

evidenciar que a maioria dos adoecimentos tem uma origem multicausal. 

No quarto capítulo, será desenvolvido o conceito de concausa tanto no 

Direito quanto na Medicina. Nesse ponto se tratará da multicausalidade de 

Rothman e será apresentada a sua “causal pie”, evidenciando-se os fenômenos 

das causas-componentes e das causas suficientes na produção do adoecimento. 

Também serão apresentadas as classificações de concausas quanto à 

suficiência na produção de resultados e quanto ao momento de sua ocorrência. 
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Derradeiramente, o quarto capítulo tratará da atribuição de 

responsabilidade ao tomador dos serviços em virtude do acometimento de doenças 

do trabalho por concausas em seus trabalhadores.  

Para se chegar a esse fim, seguir-se-á um roteiro que se inicia com a 

identificação das causas-componentes das concausas de doenças do trabalho; 

depois se passará pela valoração da contribuição de cada uma delas no 

adoecimento do trabalho; e se terminará com abordagem da atribuição de 

responsabilidade nas concausas.  

.  
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CONCLUSÃO 

 

Kenneth J. Rothman concebeu a ideia de que as doenças advêm da 

conjunção de várias causas-componentes, que interagem entre si e se constelam 

até formarem uma causa suficiente (ou várias delas) para o adoecimento humano. 

A partir dessa ideia, ganhou corpo o conceito de multicausalidade que está 

presente no processo de produção de enfermidades. 

A persistência dessas causas-componentes atua fisiologicamente, 

provocando agressões e estresses celulares e, consequentemente, produzindo 

enfermidades. 

A definição de causa-componente de Rothman coincide com a de “fatores 

de risco”, muito utilizada no ambiente médico no Brasil para descrever as 

circunstâncias que ampliam as chances de se adoecer. 

As doenças do trabalho também surgem a partir do mecanismo de 

formação de uma causa suficiente, mas são qualificadas pela presença de pelo 

menos uma causa-componente (ou um fator de risco) que tenha origem na 

prestação de serviços ou no meio ambiente laboral.  

Em razão dessa qualificação, os fatores de risco são classificados em 

extralaborais ou laborais, conforme sejam ligados à vida em comunidade do 

trabalhador ou à sua prestação de serviços e ao seu meio ambiente do trabalho. 

Quando uma doença do trabalho tem origem exclusivamente em fatores de 

risco laborais, diz-se que ela possui relação de causa e efeito (nexo de causalidade) 

direto com o trabalho.  

Todavia, é muito comum que esse tipo de enfermidade surja ou se agrave 

a partir de fatores tanto laborais quanto extralaborais, que é concausa da doença 

do trabalho. Essa terminologia é utilizada no âmbito do Direito do Trabalho para 

identificar que uma doença tem origem multicausal, em que atuaram fatores 

laborais e extralaborais ao mesmo tempo. 

As teorias da causalidade auxiliam na identificação e na valoração desses 

fatores de risco laborais que efetivamente contribuem no adoecimento do 

trabalhador. O perito que identificará e valorará os fatores de risco encontrados em 
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uma situação concreta de adoecimento poderá basear-se na teoria da causalidade 

direta e imediata, por exemplo, para dizer que uma concausa laboral estava 

presente no local de trabalho, mas que, para o dano que se pretende reparar ela 

não tenha contribuído, já que outra circunstância extralaboral mais importante 

surgiu na cadeia causal e efetivamente provocou o dano. 

Pode ser também que, amparado na mesma teoria, o profissional conclua 

que determinado fator de risco laboral mantinha relação de necessariedade com o 

resultado provocado, de modo que ele não pode deixar de ser considerado como 

causa-componente formadora de uma causa suficiente para produzir o infortúnio. 

Da mesma forma, nas palavras de Guilherme Guimarães Feliciano, pela 

análise do saber ontológico e do saber nomológico do praticante do ato danoso, é 

possível emitir um juízo de probabilidade sobre a adequação da causa para a 

produção de resultado. Nesse exercício, estar-se-á aplicando a teoria da 

causalidade adequada para verificação de que um fator de risco laboral 

efetivamente se enquadra como causa de uma doença do trabalho ou não. 

O momento correto para fazer o uso dessas teorias é quando se tem em 

mãos todos os fatores (laborais e extralaborais) que são capazes de interferir no 

surgimento ou no agravamento da doença no trabalhador. A partir daí, o profissional 

responsável pela investigação no nexo de causalidade entre trabalho e fatores de 

risco fará uma análise a priori do reconhecimento concreto da concausa na 

formação da doença. 

Em um processo judicial em que se pleiteia a reparação de danos 

decorrentes de doença do trabalho, após essa aplicação prática das teorias da 

causalidade pelo expert nomeado pelo juízo para se apurar o nexo de causalidade 

entre o trabalho e a morbidade, surge uma consequência: fatores de risco laborais 

apurados como contribuintes do adoecimento do trabalho não mais poderão ser 

desprezados dali para frente.  

Os atores desse processo não poderão ignorar aquela causa-componente 

detectada como integrante da uma causa suficiente para causar o adoecimento. O 

profissional da saúde já reconheceu a importância das circunstâncias laborais para 

a doença, em que eventual contestação dessa informação somente pode se dar 
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por meio de uma outra opinião técnica em sentido contrário e fundamentada por 

meio de nova aplicação prática das teorias. 

Além disso, não é dado aos atores de um processo, nem mesmo aos 

julgadores, fazerem inferências causais de doenças a partir de experiências 

próprias, de estudos isolados que encontrar ou de critérios pré-definidos em listas. 

Essa investigação é muito mais ampla e deve levar em conta estudos científicos 

globais, geralmente ligados à área da saúde, que proporcionam a utilização de 

métodos indutivos a partir da adoção de estudos científicos sobre adoecimento. 

Importante salientar que quando o trabalhador tem uma doença 

diagnosticada durante a prestação de serviços, é certo que não mais se está 

falando em atuação potencial dos fatores de risco, uma vez que eles já agiram e a 

enfermidade já se instalou. Consequentemente, a análise das causas-

componentes definidas por Rothman, no caso desse trabalhador, não é feita de 

forma abstrata, mas, sim, de forma concreta sobre a doença diagnosticada, pois o 

mecanismo causal se completou e ele foi suficiente para o aparecimento do agravo 

na saúde dele. 

Em razão da confirmação de existência da doença do trabalho, ou seja, 

com a confirmação da influência laboral na sua formação, não se pode regredir na 

análise para dizer se o fator de risco laboral contribuiu ou não para o adoecimento. 

Isso pois com a confirmação do diagnóstico de doença do trabalho já se fez esse 

juízo de valor anteriormente. Assim, após o perito reconhecer a existência de 

concausa, nova avaliação desafia o procedimento idêntico por profissionais 

habilitados. 

Depois do estabelecimento do nexo de concausalidade e da identificação 

dos fatores de risco que contribuíram para a moléstia diagnosticada, o próximo 

passo para se progredir na reparação de danos sofridos pelo trabalhador é a 

valoração das concausas na formação da doença do trabalho. 

Não existe uma fórmula por meio da qual se pode verificar qual a medida 

exata da contribuição de cada uma das causas-componentes (ou dos fatores de 

risco) no aparecimento ou no agravamento da moléstia. 
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Então, tal valoração é feita a partir de indicações probabilísticas baseadas 

na literatura médica e na experiência do profissional da saúde que fará essa 

avaliação. 

O uso dessa probabilidade não tem o condão de tornar incerta a medida da 

contribuição dos fatores laborais no adoecimento. Lembre-se que é justamente ela 

quem permite evoluir as pesquisas médicas. Se as probabilidades não fossem 

consideradas no dia a dia, certamente, não surgiriam estudos que chegariam ao 

tratamento das morbidades. 

Desse modo, ainda que o estabelecimento do nexo de causalidade entre 

um agravo à saúde e o trabalho seja decorrente de mera probabilidade, é certo que 

nesse arremate existe toda uma carga de conhecimento envolvida na avaliação do 

profissional médico. Essa conclusão advém de pesquisas, estudos e literaturas 

médicas que são consultados e experimentados por esse profissinal no dia a dia e 

que, geralmente, não são do conhecimento do profissional do direito. 

Cabe relembrar que o próprio Direito possui uma visão simplificadora que 

visa a estabilização das relações sociais por meio de ilações restritivas quanto às 

circunstâncias causais, a fim de que as vítimas de um prejuízo não fiquem sem 

ressarcimento.  

Destarte, a aplicação do conhecimento médico probabilístico atende 

justamente a interpretação simplificadora do direito para fins de reparação dos 

danos sofridos pelo trabalhador em virtude de concausas laborais. 

No âmbito das ações reparatórias de danos no Direito do Trabalho, 

entende-se que a valoração da contribuição das concausas nas doenças do 

trabalho dá-se por meio da opinião técnica dos peritos nomeados, que estimarão a 

contribuição dos fatores laborais e extralaborais que atuaram no surgimento ou no 

agravamento da doença.  

Alguns parâmetros podem ser utilizados para essa fixação, tal qual a 

atribuição de graus de contribuição dos fatores de risco laborais para o 

adoecimento do obreiro. Além disso, o expert pode estimar um percentual dessa 

contribuição laboral para o surgimento ou agravo da enfermidade. 

Essa estimativa não causa qualquer instabilidade social ou insegurança 

jurídica, pois não é necessário que um tomador de serviços, de antemão, saiba 
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exatamente qual será o valor da sua condenação caso se descuide de sua 

obrigação de não empregar atividades danosas aos seus trabalhadores no 

ambiente laboral. Essa obrigação deriva do seu dever de prevenção no 

desenvolvimento de uma atividade. Dessa forma, não existe motivo para negar aos 

auxiliares do juízo e aos julgadores a flexibilidade de avaliar cada situação concreta 

e atribuir o valor que melhor refletir a contribuição das concausas laborais para o 

adoecimento do trabalhador. 

Muito se fala na predisposição do indivíduo de desenvolver determinada 

doença. Todavia, tal característica não tem a importância que tentam lhe impingir, 

já que ela não passa da nomenclatura genérica dada a alguns fatores de risco 

extralaborais, como, por exemplo, a idade, as entidades mórbidas preexistentes, os 

hábitos alimentares e sociais. E, como tal, tais elementos terão a sua importância 

avaliada no momento de se verificar a existência de nexo de causalidade entre o 

trabalho e o labor da pessoa. 

Não existe um fator exclusivo que possa ser identificado como 

predisposição do trabalhador e que atue ao lado de todos os fatores laborais e 

extralaborais. Consequentemente, não se pode dizer que a predisposição do 

indivíduo, por si só, seja limitadora do dever de reparar a lesão por parte de quem 

contribuiu com sua ocorrência. 

Além disso, deve ser minimizada a avaliação como forte ou fraca dos 

fatores de risco laborais ou extralaborais, uma vez que, conforme adverte Rothman, 

essa intensidade ganha contornos diferentes de acordo com a sinergia entre os 

referidos fatores. Em razão disso, uma causa-componente considerada fraca pode 

ser a causadora da doença, à medida que sua interação com as demais faça ela 

mudar de característica.  

As concausas das doenças do trabalho, no que tange a pluralidade dos 

fatos, podem ser classificadas em dois grupos: quanto à suficiência na produção 

dos resultados e quanto ao tempo de sua ocorrência. 

No primeiro grupo, estão as concausas colaterais, as concorrentes, as 

cumulativas e as alternativas. No segundo, estão as concausas preexistentes, as 

simultâneas e as supervenientes. 
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Essa classificação interferirá na obrigação de reparação dos danos 

suportados pelo trabalhador no exercício laboral em razão de doença do trabalho 

que foi diagnosticada. 

As concausas preexistentes, simultâneas ou supervenientes, por si sós, 

não têm o condão de excluir a indenização a que teria direito o obreiro que é 

portador de uma doença do trabalho. Elas amenizam a medida da atribuição da 

responsabilidade porque, geralmente, possuem natureza extralaboral. 

As concausas colaterais das doenças do trabalho podem gerar obrigação 

reparatória de todo o prejuízo suportado pelo trabalhador por parte do tomador de 

serviços, uma vez que ela poderia, por si só, causar a integralidade do dano. Nada 

obsta que ele se ressarça de eventuais outros agentes que contribuíram para o 

infortúnio. 

As concausas alternativas são capazes de fazer responsabilizar 

solidariamente os componentes de um grupo de agentes agressores, já que não é 

possível identificar aquele que realmente praticou o ato danoso. Nessas condições, 

o empregador será responsabilizado junto com os demais integrantes da 

coletividade, a fim de que a vítima não fique desamparada. Ainda que somente um 

deles tenha sido o verdadeiro responsável pelo adoecimento do trabalhador, 

mesmo assim existe uma responsabilização coletiva para se garantir a reparação 

de danos da vítima. 

As concausas concorrentes e cumulativas são as de maior ocorrência 

quando se trata de doenças do trabalho, tendo em vista que a maioria delas surge 

da sinergia de causas laborais e extralaborais para que produzam o adoecimento. 

Assim, acontece com a asma ocupacional (concausa cumulativa), bem como a 

hérnia inguinal e a síndrome do impacto (concausa concorrente). 

Essa insuficiência individual na produção do agravo à saúde do trabalhador 

não possui o condão de retirar a obrigação do tomador de serviços de reparar os 

danos advindos da prestação de serviços. Basta que seja identificada a influência 

causal do fator de risco laboral e atribuída a responsabilização a ele na medida da 

contribuição do trabalho.  

Lembre-se que somente se é moralmente responsável por aquilo que se 

causa. Segundo Sarah Bernstein, para manter essa razão entre causalidade e 
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responsabilidade moral, é necessário que diferenças quantitativas na contribuição 

causal tenham reflexos proporcionais na atribuição de responsabilidade ao seu 

agente causador. 

É certo que a vítima tem direito à reparação total. Todavia, nos casos de 

causalidades múltiplas, isso não significa que a indenização será por todo o 

prejuízo, já que parte deles pode ser inerente a ela própria. 

No Brasil, o ordenamento jurídico contempla a hipótese de divisão de 

responsabilidade entre os agentes das causas laborais e das causas extralaborais 

componentes das concausas nas doenças do trabalho pela conjugação dos artigos 

403, 945 e 283 do CCB. 

Veja-se que o art. 403 do CCB consubstancia o princípio de que deve existir 

nexo de causalidade entre o ato danoso praticado e o resultado apurado para que 

se conceba a ideia de sua reparação. Na busca por essa relação de causa e efeito 

se permitirá a identificação das concausas e a valoração da sua importância na 

produção do resultado. 

O art. 945 do CCB, por sua vez, permite atribuir à vítima a parte das 

concausas extralaborais que lhe são inerentes. A idade, a hereditariedade, os 

hábitos de vida, a dependência química são exemplos disso, já que, do ponto de 

vista da causalidade, eles se ligam à figura daquele que suportou o dano e não 

daquele que o praticou. Ainda que alguns desses fatores sejam muito mais reflexo 

do ambiente social do obreiro que propriamente da sua ação, mesmo assim, eles 

não podem ser atribuídos àquele que tomou o serviço. 

Se da análise do nexo de causalidade é possível extrair a conclusão de que 

existiu alguma parcela de participação do trabalhador-vítima, o dispositivo legal em 

questão autoriza que tal componente seja negativamente considerado no momento 

de fixação da indenização. 

Por fim, a concepção de atribuição equitativa da responsabilidade entre as 

ações participantes de um ato danoso já está contemplada pela legislação brasileira 

por meio do art. 283 do CCB. Ali se dispôs sobre a possibilidade de que o devedor 

solidário que satisfez a dívida em nome dos outros pode exigir desses últimos a 

quota que lhes compete. Essa solidariedade pode ser aplicada entre o tomador de 
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serviços e o próprio trabalhador nas hipóteses em que suas condições pessoais 

contribuíram para o adoecimento. 

A partir do parâmetro de valoração das concausas estimada pelo perito, o 

julgador poderá arbitrar a indenização devida pelo empregador no tanto em que o 

fator de risco laboral efetivamente contribuiu para o adoecimento do trabalhador. 

Portanto, tanto nas hipóteses de concausas concorrentes quanto nas 

hipóteses de concausas cumulativas que participaram da formação de uma doença 

do trabalho, a atribuição da responsabilidade ao tomador de serviços se dará na 

exata medida da contribuição da causa-componente laboral apurada para o dano. 
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