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RESUMO
O presente trabalho científico tem como objeto de estudo a analise da Lei nº 8.213 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social, que prevê em seu artigo 120 propositura da ação regressiva pela União, contra os responsáveis do acidente, com base no 
seguinte problema: Qual a importância da ação regressiva impetrada pelo INSS em face do empregador, como forma de prevenção de acidentes 
de trabalho no ES? O presente trabalho tem por objetivo geral, analisar a importância da ação regressiva acidentária como forma de prevenção 
do acidente do trabalho. E objetivos específicos: conceituar Acidente de Trabalho; verificar as consequências previdenciárias quando ocorre um 
acidente de trabalho; verificar com base na doutrina e legislação brasileira a importância da ação regressiva como meio de prevenção do acidente 
de trabalho; verificar quais são as normas de segurança e higiene do trabalho; identificar as características da ação regressiva; demonstrar o 
resultado da pesquisa de campo sobre os índices de acidente de trabalho no Espírito Santo; trazer o resultado das entrevistas com operadores do 
direito. Busca explicar as consequências que o acidente de trabalho gera principalmente para o trabalhador, sociedade e Estado, pois aquele 
evento danoso pode trazer danos emocionais, lesões corporais, e até mesmo o resultado morte. O ônus do acidente do trabalho recai sobre o 
Instituto de Seguridade Social. Todavia, a Autarquia deve, por meio de Ação Regressiva, buscar a reparação destes danos face à aquele que 
contribuiu culposamente para o resultado.Busca-se ainda, demonstrar a importância da referida ação, como meio de prevenção ao acidente no 
ambiente de trabalho, de forma que possa reduzir ou até mesmo eliminar os constantes acidentes nesse ambiente.Esta pesquisa tem como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, razão pela qual optou-se pelo tipo de pesquisa exploratória, utilizando os 
procedimentos bibliográfico, o documental e entrevistas.Ao longo desta pesquisa fora tratado a respeito do conceito de acidente de trabalho e 
sua evolução histórica; a negligência do empregador quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, sendo demonstrado o conceito de 
negligência, bem como, as referidas normas; importância da ação regressiva proposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social face às empresas; a 
ação regressiva e suas características; o impacto orçamentário do acidente de trabalho ao erário; e por ultimo foi analisado o acidente do 
trabalho no Estado do Espírito Santo. A ação regressiva não visa apenas à reparação aos cofres públicos dos enormes gastos com acidente de 
trabalho. O objetivo principal da referida ação é que o empregador cumpra com o seu dever respeitando as normas de segurança e higiene do 
trabalho. Desta forma, estará ele evitando o acidente de trabalho, caso em que, não será possível a propositura da ação referida pela União, pois 
só será possível na ocorrência do evento danoso por parte do empregador. Portanto, a ação regressiva impetrada pelo INSS em face do 
empregador, como forma de prevenção de acidentes de trabalho no Espírito Santo, tem sua importância mais preventiva que ressarcitória, pois 
busca o cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho por parte do empregador, se este assim o fizer não tem porque o INSS 
propor a referida ação por falta de requisito necessário (ocorrência de acidente de trabalho causado pelo empregador).
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