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RESUMO 
 
Este estudo é voltado ao exame da natureza do suicídio no local de trabalho. O trabalho, a 
que dedicamos grande parte de nossas vidas, tem um papel fundamental na formação da 
personalidade e na construção da identidade da pessoa. Contudo, ao mesmo tempo em que 
pode conduzir o indivíduo à realização pessoal e profissional, pode ser também a origem de 
riscos para doenças psíquicas, se exercido e organizado em detrimento da dignidade do 
trabalhador. A Constituição Federal preceitua o direito fundamental à dignidade da pessoa 
humana como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil que deve 
ser respeitado nas relações de trabalho, principalmente, no tocante à garantia de um meio 
ambiente de trabalho sadio e que garanta a integridade física e mental do trabalhador. Este 
estudo analisa ainda o meio ambiente do trabalho e sua agressividade, trazendo os conceitos 
de assédio moral e organizacional. São destacadas as consequências que podem derivar do 
meio ambiente agressivo, tais como estresse, ansiedade e depressão, que, em caso de alta 
gravidade, pode implicar o cometimento de suicídio. Da mesma forma, o entendimento 
jurisprudencial brasileiro quanto às relações de suicídio e trabalho, como também as 
tendências doutrinárias e jurisprudenciais de França, Espanha e Portugal, é utilizado para se 
compreender a natureza do suicídio cometido no local de trabalho. Apresentam-se casos de 
suicídios ocorridos no local de trabalho e examina-se sua relação com o trabalho. Com base 
nesses elementos de análise, conclui-se pela necessidade de uma motivação de caráter 
laboral que leve à caracterização do suicídio no local de trabalho como acidente de trabalho.  
 
 
Palavras-chave: Suicídio no local de trabalho. Assédio moral organizacional. Acidente de 

trabalho. 
 



ARAÚJO, Patrícia Pires de. Violation os the workers and suicide in the work place. Injury 
or prococated fact? 2019. 173p. PhD Thesis, Faculty of Law, University of São Paulo, São 
Paulo, 2019. 
 
 

ABSTRACT 
 
This study aims to exame the nature of suicide in the workplace. Work, to which we dedicate 
much of our lives, has a fundamental role in the formation of the personality and in the 
construction of the identity of the person. However, at the same time as it can lead the 
individual to personal and professional fulfillment, it can also be the source of risks for 
psychic diseases, if exercised and organized to the detriment of the dignity of the worker. 
The Federal Constitution prescribes the human being a fundamental right to the dignity  as 
one of the core principles of the Federative Republic of Brazil, which must be respected in 
labor relations, especially with regard to guaranteeing a healthy work environment that 
guarantees physical integrity and mental health of the worker. This study also analyzes the 
work environment and its aggressiveness, bringing the concepts of moral and organizational 
harassment. The consequences that can be derived from the aggressive environment, such as 
stress, anxiety and depression, which, in case of high severity, may contribute to the 
commission of suicide are highlighted.Likewise, the Brazilian jurisprudential understanding 
of suicide and work relations, as well as the doctrinal and jurisprudential tendencies of 
France, Spain and Portugal, is used to understand the nature of suicide committed in the 
workplace. Suicides occurring in the workplace are presented and their relation with work is 
examined. Based on these elements of analysis, it is concluded that there is a need for a 
motivation of a work character that leads to the characterization of workplace suicide as a 
work injury. 
 
 
Keywords: Suicide in the work place. Moral and Organizational Harassment. Work injury. 
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travail: accident ou événement provoqué? 2019. 173p. Thèse (Doctorat). Faculté de Droit, 
Université de São Paulo, 2019.  
 
 

RÉSUMÉ 
 
Cette étude vise à examiner la nature du suicide en place du travail. Le travail, auquel nous 
consacrons une grande partie de notre vie, joue un rôle fondamental dans la formation de la 
personnalité et dans la construction de l'identité de la personne. Cependant, tout en 
permettant à l'individu de s'épanouir personnellement et professionnellement, il peut 
également être à l'origine de risques de maladies psychiques, s'il est exercé et organisé au 
détriment de la dignité du travailleur. La Constitution fédérale énonce le droit fondamental 
à la dignité de la personne humaine comme l'un des principes fondamentaux de la 
République Fédérative du Brésil, qui doit être respecté dans les relations de travail, 
notamment pour garantir un environnement de travail sain, ainsi qui garantisse l'intégrité 
physique et santé mentale du travailleur. Cette étude analyse également l'environnement de 
travail et de son agressivité, en apportant les concepts de harcèlement moral et 
organisationnel. Les conséquences pouvant découler d'un environnement agressif, tel que le 
stress, l'anxiété et la dépression, qui, en cas de gravité élevée, peut impliquer la perpétration 
d'un suicide, sont mises en évidence.De même, la compréhension jurisprudentielle 
brésilienne du suicide et des relations de travail, ainsi que les tendances doctrinales et 
jurisprudentielles de la France, de l'Espagne et du Portugal, sont utilisées pour comprendre 
la nature du suicide commis sur le place du travail. Les suicides survenus sur le place du 
travail sont présentés et leur relation avec le travail est examinée. Sur la base de ces éléments 
d’analyse, il est conclu qu’il est nécessaire de motiver un caractère du travail pour pouvoir 
qualifier le suicide sur le lieu et en place du travail d’accident de travail. 
 
 
Mots-Clé: Suicide au travail, Harcèlement moral et organisationnel. Accident du travail. 
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APRESENTAÇÃO DO TEMA E SUAS LIMITAÇÕES 

 

O presente estudo analisa a violação de direitos do empregado nas relações de 

trabalho, cujas consequências privam o indivíduo do pleno exercício da cidadania e afetam 

o valor de sua atividade profissional e sua dignidade. 

O desrespeito aos direitos nas relações de trabalho afronta não somente a legislação, 

mas também toda a corrente doutrinária que acata e reconhece o trabalho como base da 

construção da sociedade. Sob pena de causar forte angústia traduzida em sofrimento, 

qualquer ação que resulte na privação do desenvolvimento da subjetividade nos espaços 

compartilhados viola práticas pessoais que atacam a dignidade do trabalhador.  

Nesse sentido, é oportuna a citação de Dejours1 que declara que exercer um trabalho 

remunerado ou uma tarefa sem envolvimento gera um desprazer aniquilador que se traduz 

na sensação de alienação mental e social potencialmente capaz de impedir a estruturação 

autossatisfatória da identidade do trabalhador. 

A alienação, mental ou social, atinge o empregado tanto no ambiente de trabalho, 

prejudicando suas interações e afetando sua produtividade, quanto fora dele, atingindo-o 

também enquanto ser social. Ademais, interfere na sua saúde física e mental, nos seus 

relacionamentos familiares e afetivos, o que reverbera na sociedade, causando um “efeito 

dominó”. 

As sequelas da violação de direitos individuais nas relações de trabalho, portanto, 

irradiam-se de tal forma que podem provocar, inclusive, em casos extremos, o suicídio.  

A Constituição Federal promulgada em 1988 preceitua que o Estado Democrático de 

Direito assegura o exercício dos direitos individuais e coletivos, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias2. 

Esses são os paradigmas da nossa sociedade, que tem como princípios a liberdade, a justiça 

e a paz no mundo. 

                                                      
1DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: FGV, 2000. p. 97. 
2Brasil, Constituição Federal, Preâmbulo. 
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O artigo 1º da nossa Lei Maior define que a República Federativa do Brasil “é 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Constitui-

se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”3, dentre 

outros. Serão esses fundamentos que nortearão as “situações jurídicas sem as quais a pessoa 

humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive”4. 

O valor social do trabalho, nesse sentido, ao lado da dignidade da pessoa humana e 

do exercício da cidadania, é também um dos sustentáculos do nosso Estado e amparado pelo 

poder soberano. 

O valor do trabalho depende das condições sociais. O trabalho tem natureza coletiva, 

e seus valores variam segundo as condições culturais de cada sociedade. O ser humano 

desenvolve-se como um todo e, por isso, os benefícios estendem-se para além da empresa 

na qual trabalha5. 

Entenda-se, neste contexto, o trabalho na sua concepção geral, ou seja, subordinado, 

autônomo, empreendedor, ou de qualquer outra espécie. Qualquer um deles é essencial para 

o desenvolvimento e o progresso da sociedade, objetivando, nos termos do artigo 3º da 

Constituição Federal, a concretização da igualdade social. 

Além de promover o desenvolvimento social, o trabalho é necessário para uma 

subsistência digna. Não é, contudo, somente uma necessidade vital para o homem, “é 

também, e aí sua importância maior, o seu libertador, tanto individual como socialmente”6, 

em razão da capacidade criadora do homem. 

Qualquer ato, então, que atente contra as liberdades e garantias fundamentais nas 

relações de trabalho ou que ofenda a efetividade do exercício e gozo desses direitos deve ser 

punido. E, havendo omissão, contradição ou dúvidas na legislação pátria que tutelar a sua 

plena eficácia, tratados internacionais devem ser adotados, desde que, obviamente, 

consoantes com os preceitos constitucionais. 

Ainda no que se refere à Constituição brasileira, os direitos nela previstos 

determinam condições mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade humana que 

                                                      
3CF, Art. 1º. 
4SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1998. p. 182. 
5DAVIS, Keith; NEWSTROM, John. Comportamento humano no trabalho: uma abordagem psicológica. 

Tradução Cecília W. Bergamini, Roberto Coda. São Paulo: Pioneira, 1992. p. 10. 
6FERRARI, Irany; NASCIMENTO, Amauri Mascaro; MARTINS FILHO, Ives Gandra. História do trabalho, 

do direito do trabalho e da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 1998. p. 15. 
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englobam o todo do ser humano, ou seja, suas características físicas, psíquicas e sociais, as 

quais devem ser reconhecidas, respeitadas e eficazes no que se refere às relações de trabalho. 

Por isso as relações de trabalho, dada sua relevância na ordem social e econômica, 

são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e devem ser pautadas pelo respeito 

integral aos direitos fundamentais, a fim de garantir uma sociedade saudável em todos os 

seus aspectos. 

No entanto, ainda que a legislação considere o trabalho como valor social 

fundamental e busque coibir sua afronta, o interesse econômico algumas vezes explora o 

trabalho e retrocede à época em que o ato era sinônimo de castigo, pena e não motivador e 

prazeroso. Algo hoje contrário aos princípios fundamentais da nossa República, da dignidade 

da pessoa humana e do valor social do trabalho. 

Ocorre que, em alguns casos, empregadores humilham, constrangem, envergonham, 

desprezam o trabalhador – independente da função exercida –, sabedores de que o 

empregado precisa garantir seu sustento para sobreviver. Assim, em vez de reconhecê-lo, 

admitindo sua contribuição e garantindo o prazer e a dignidade laboral, atacam sua dignidade 

sem levar em conta o descompasso psíquico que causam no trabalhador, que pode chegar ao 

sofrimento extremo. 

É, pois, levando em conta essas arbitrariedades, que o tema aqui abordado volta-se 

para uma reflexão acerca do valor social do trabalho inserido na ordem econômica 

constitucional brasileira, uma vez que a valorização do trabalho humano é alicerce da ordem 

econômica nacional, tal qual a livre iniciativa. 

Assim, a presente pesquisa, reconhecendo a importância do valor do trabalho para o 

ser humano, examina vivências de sofrimento e prazer que ocorrem na relação 

homem/trabalho, os processos psíquicos desenvolvidos pelo trabalhador e suas 

consequências, em especial, o suicídio no ambiente de trabalho e a sua natureza. Busca, com 

isso, ainda, dispor embasamento para futuros estudos e propostas que visem à transformação 

do comportamento nas relações laborais, a fim de promover um comportamento socialmente 

responsável nas relações de trabalho e adequar tais relações aos princípios do Estado 

Democrático de Direito. 

Não há a pretensão de aprofundar aqui o estudo da evolução histórica e filosófica dos 

danos, nem tampouco estudar os motivos do descumprimento dos direitos nas relações do 
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trabalho. Também não há a pretensão nesta pesquisa de aprofundar o estudo sobre o suicídio 

cometido no local de trabalho para além da área do Direito do Trabalho 

 

JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TEMA 

 

Dois aspectos traduzem a relevância desta pesquisa: o trabalho como fundamento da 

ordem social e econômica; e o número de suicídios que vem ocorrendo em ambientes 

laborais. 

Outrossim, ao garantir à livre iniciativa o mesmo status constitucional do valor social 

do trabalho, torna-se relevante perscrutar acerca dos aspectos aparentemente contraditórios 

que envolvem a questão.  

Desse modo, considerando tais relevâncias, justifica-se o presente estudo diante da 

necessidade de identificar a natureza dos suicídios cometidos no local de trabalho.  

Convém ressaltar, ainda, o caráter inovador desta proposição de identificação das 

consequências da violação dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, em especial 

o suicídio do trabalhador e a possibilidade de esse ato ser reconhecido como acidente de 

trabalho. Entende-se que este tema possa trazer contribuições no âmbito da ciência jurídica 

brasileira e sirva de base para sugestões de novas políticas aplicáveis às relações de trabalho. 

 

OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral verificar as consequências da violação 

dos direitos nas relações de trabalho, em especial o suicídio do trabalhador e a possibilidade 

de sua caraterização como acidente de trabalho.  

Quanto aos objetivos específicos, consistem em: 

a) analisar os conceitos de papel social definidos na Psicologia e correlacioná-los 

com o direito do trabalho;  

b) identificar e analisar as formas de um ambiente de trabalho agressivo; 

c) identificar as consequências de um ambiente de trabalho agressivo para saúde do 

trabalhador; 
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d) promover a discussão sobre as consequências que vierem a ser constatadas, 

especialmente no que se refere ao suicídio do trabalhador; 

e) analisar as tendências doutrinárias no direito brasileiro e na legislação estrangeira 

referentes à natureza do suicídio cometido no local de trabalho; e 

f) discutir se o suicídio cometido no local de trabalho pode ser enquadrado como 

acidente de trabalho. 

O levantamento e a análise das decisões judiciais, aliados à bibliografia nacional e 

estrangeira, embasam as respostas à tese em questão. 

 

HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

Apresentam-se como hipóteses do presente estudo as seguintes ou outras 

semelhantes: 

- de que forma a violação dos direitos nas relações de trabalho pode comprometer a 

identidade e o papel social do trabalhador? 

- de que modo se instala na organização o assédio como forma de gestão? 

- no caso de ser constatado que um ambiente agressivo pode levar o trabalhador ao 

suicídio, o ato suicida pode ser equiparado a acidente de trabalho? 

As questões ora elencadas não esgotam os questionamentos a serem desenvolvidos 

ao longo da pesquisa. 

 

METODOLOGIA E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A legislação, a doutrina e a jurisprudência, elementos da dogmática jurídica, serão 

utilizadas para o enfrentamento do tema. Também o direito estrangeiro será amplamente 

usado com o objetivo de averiguar o tratamento jurídico das questões propostas por outros 

ordenamentos jurídicos como França, Espanha e Portugal. O idioma foi um fator decisivo 

para estudar o tema nesses países.  
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A análise de casos concretos de suicídio cometidos no local de trabalho contribui 

para as reflexões sobre a natureza do suicídio ocorrido no local de trabalho e a possibilidade 

de esse ato ser reconhecido como acidente de trabalho. 

 

CONTRIBUIÇÃO ORIGINAL À CIÊNCIA JURÍDICA BRASILEIRA 

 

A proposição e a análise das consequências do ambiente agressivo do trabalho para 

o trabalhador, focando o suicídio cometido no ambiente do trabalho e sua natureza, 

constituem caráter inovador.  

A identificação da natureza do suicídio cometido pelo trabalhador como 

consequência da violação dos seus direitos nas relações de trabalho, bem como a 

possibilidade de sua caracterização como acidente de trabalho implicará a busca de um 

comportamento socialmente responsável nas relações de trabalho, contribuindo com a 

ciência jurídica brasileira. 
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1. PAPEL SOCIAL DO TRABALHO 

 

1.1. Trabalho: de castigo a valor 

 

Em sociedades primitivas, todos aqueles que compunham uma comunidade 

trabalhavam com a finalidade única de sobrevivência, ou seja, cultivar a terra e criar animais. 

Era algo "natural e indispensável"7. 

Ainda assim, o trabalho, por séculos, suscitou algo negativo, equiparando-se a 

castigo e sofrimento. O entendimento bíblico do trabalho, inclusive, trazia essa conotação 

ao condenar o homem comum, Adão, expulso do paraíso após pecar, à labuta8, ao cansaço, 

para obter seu sustento. 

A etimologia do termo trabalho, por sua vez, também não traduz um conceito 

diferente. A palavra trabalho deriva do latim tripalium ou tripalus, uma ferramenta de três 

pernas que imobilizava cavalos e bois para serem ferrados. Curiosamente era também o 

nome de um instrumento de tortura usado contra escravos e presos e que originou o 

verbo tripaliare, cujo primeiro significado é "torturar"9. Na Física, trabalho significa 

esforço, implica a força necessária para provocar o deslocamento de um corpo. Sem força, 

não há trabalho. 

Na Antiguidade, o trabalho criativo era diferenciado do trabalho braçal ou penoso. O 

trabalho braçal não possuía o mesmo valor do trabalho intelectual, era relegado a escravos e 

a classes subalternas. Em contrapartida, valorizavam o trabalho produtor de ideias. E para 

criar era preciso tempo e liberdade. 

Dizia Aristóteles10: 

(...)todos os que não têm nada melhor para nos oferecer do que o uso de 
seus corpos e de seus membros são condenados pela natureza à 
escravidão... Numa palavra, é naturalmente escravo aquele que tem tão 
pouca alma e poucos meios que resolve depender de outrem. Existem dois 
tipos de instrumentos: uns inanimados, outros animados. Assim é que, para 
a navegação, o leme é o instrumento inanimado e o piloto, o instrumento 

                                                      
7SILVA, Paulo Henrique Tavares. Valorização do trabalho como princípio constitucional da Ordem 

Econômica brasileira: interpretação crítica e possibilidades de efetivação. Curitiba: Juruá, 2003. p. 28. 
8BÍBLIA SAGRADA - Gênesis 3:17 "Maldita a terra por tua causa: em fadigas obterás dela o sustento durante 

os dias da tua vida. 3:19 "No suor do teu rosto comerás o teu pão...". 
9FELICIANO, Guilherme Guimarães. Curso crítico de direito do trabalho: teoria geral do direito do trabalho. 

São Paulo: Saraiva, 2013. p. 23. 
10ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 16. 
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animado. Em todas as artes, o trabalhador é uma espécie de instrumento. 
Um bem é um instrumento da existência; as propriedades são uma reunião 
de instrumentos e o escravo, uma propriedade instrumental animada, como 
um agente preposto a todos os outros meios. 

 

Jean Pierre Vernant indaga se o trabalho entre os gregos poderia ser comparado com 

o atual entender de trabalho já que a visão de mundo não é a mesma. Assim, a pergunta 

deveria ser na verdade se “existia o que nós chamamos de trabalho, ou seja, um 

comportamento, uma atitude geral oposta ao lazer, que possui valor econômico, que implica 

a idéia de que o homem é produtor e que, nessa atividade produtiva, ele estabelece relações 

sociais com os outros? Nada, disso a própria categoria era problemática [...] certamente o 

homem trabalha, mas não existe o trabalho, existem diversos tipos de trabalho muito 

diferentes dependendo se são agrícolas, artesanais”. 11 

Na Grécia helenística, as atividades relacionadas ao comércio, à indústria têxtil, à 

metalurgia, às artes liberais, incluindo-se o médico e o artista, eram destinadas aos metecos, 

"estrangeiros livres, residentes na cidade, com poucas limitações políticas e a possibilidade 

de fruir do ensino e dos espetáculos"12. 

Em Roma, o trabalho dos escravos estava presente em quase todas as atividades, 

desde os serviços domésticos até a agricultura, até "nos favores sexuais"13. Com a expansão 

do Império Romano, o modelo escravista de trabalho foi o que prevaleceu no mundo antigo 

ocidental14.  

Somente com o declínio do Império Romano novas formas de trabalho foram 

surgindo. Em meados do século V, quando o feudalismo passa a ser instalado, o trabalho era 

essencialmente agrário e realizado por camponeses. Eram os servos. E, "embora os 

camponeses fossem donos dos seus instrumentos de trabalho, não eram livres, sujeitando-se 

a obrigações para com o senhor feudal, a começar pelo pagamento da renda da terra, seja 

através da corveia (dação de, em média, três dias de trabalho ao senhor) ou de tributos (renda 

em espécie ou moeda), sem falar noutras contribuições"15. 

                                                      
11VERNANT, Jean-Pierre. Entre mito e política. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2002. 
12DE MASI, Domenico. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. 5. ed. Rio de Janeiro: 

José Olympio; Brasília-DF: Ed. da UnB, 2000. p. 79. 
13Id. Ibid, p. 83. 
14Id. Ibid., p. 82 "Calcula-se que na Itália do século I a.C. os escravos chegassem a dois milhões numa 

população total de seis milhões. No período imperial, entre 50 a.C. e 150 d.C., os escravos nos territórios 
romanos chegaram a dez milhões numa população de 50 milhões." 

15SILVA, Paulo Henrique Tavares. op. cit., p. 32. 
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Na sociedade feudal, os papéis eram bem definidos, cabia à aristocracia a defesa da 

sociedade, e, para tanto, detinha o poder de combate. Os clérigos e monges tinham o dever 

de rezar, e o trabalho produtivo era dever dos camponeses, com objetivo de manter a 

comunidade. Todavia, "ao contrário do desprezo que lhes votavam os gregos, agora o 

trabalho manual era reavaliado, graças à regra monástica, e o trabalho mercantil (negotium) 

estava prestes a ser resgatado, graças ao papel de crescente relevo que riqueza e finanças 

conquistariam nos séculos seguintes"16. 

Em razão do cristianismo evidente na Idade Média, o trabalho recebe um novo olhar. 

Jesus era um artesão, os seus apóstolos, pescadores; São Paulo chegará a sustentar que "quem 

não trabalha não tem direito de comer"17. E o ócio, venerado na Antiguidade, adquire uma 

concepção negativa e pejorativa18.  

Com o surgimento do mercantilismo e o crescimento das cidades, o trabalho ganha 

nova roupagem com novas atividades, livres dos senhores feudais, uma vez que 

o domínio senhorial não podia sustentar todos os ofícios necessários à sua 
manutenção e muito menos à sua expansão. Os serviços ou produtos de 
vidraceiros e pedreiros, de especialistas em metalurgia e fabricação de armas, 
tecelões e tintureiros finos tinham de ser comprados quando eram necessários 
e, tipicamente, eram encontrados em instituições medievais tão características 
da vida citadina quanto os senhorios feudais eram da vida rural19. 

 

Esses novos trabalhadores organizam-se com o intuito de assegurar direitos. Surgem, 

assim, as corporações de ofício, que estabeleciam suas próprias regras profissionais, e, 

também, o trabalho remunerado, subordinado à disciplina profissional e pessoal àquele 

denominado “mestre”:  

Tinha ele, sob suas ordens, não apenas aprendizes, pois lhe estavam 
subordinados trabalhadores, mediante contratos nos quais o motivo não era 
simplesmente a ‘locação do trabalho’, pois se submetiam às determinações 
do 'mestre' até mesmo quanto ao direito de mudança de domicílio. Em 
troca, além do salário, tinham a proteção de socorros em caso de doença e 
lhes ficava assegurado um verdadeiro monopólio de profissão, já que só 
podiam exercê-la os que estivessem inscritos na corporação 
correspondente e, mais ainda, poderiam um dia vir a ser também 
'mestres'"20. 

                                                      
16DE MASI, Domenico. op. cit., p. 98. 
17Id. Ibid., p. 99. 
18BIBLIA SAGRADA. Provérbios 19:15 "A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de 

fome." 
19HEILBRONER, Robert. A formação da sociedade econômica. 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. p. 57. 
20MARANHÃO, Délio. SÜSSEKIND, Arnaldo. TEIXEIRA, Lima; VIANNA, Segadas. Instituições de direito 

do trabalho. 19. ed. São Paulo LTr, 2000. v. 1, p. 31. 
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No Renascimento, literatos e filósofos, quase por unanimidade, exaltavam a vida 

ativa em detrimento da vida contemplativa e condenavam unanimemente o ócio.  

A partir do século XV, a dignidade do trabalho manual pode ser verificada 

“sobretudo nos textos científicos e técnicos: Galileu reconhecia explicitamente o valor das 

observações feitas pelos artesãos mecânicos para fins de pesquisas científicas. Leibniz 

insistia na importância no trabalho dos artesãos, dos camponeses, dos marinheiros, dos 

mercadores, dos músicos não só para as finalidades da ciência, mas também para as da vida 

e da civilização humana"21.  

A visão sobre o trabalho muda definitivamente e assume um papel de importância 

com a Reforma Protestante. 

Max Weber22 explica a ascensão do trabalho como um valor diante da concepção 

espiritual atribuída ao labor, que se torna um dever do indivíduo e garante sua liberdade: "na 

terra o ser humano tem mais é que buscar a certeza do seu estado de graça, levando a efeito, 

enquanto for de dia, as obras daquele que o enviou... Mas ainda por cima, e antes de tudo, o 

trabalho é da vida o fim em si prescrito por Deus. A falta de vontade de trabalhar é sintoma 

de estado de graça ausente"23. 

Com o advento da Revolução Industrial, a partir do final do século XVIII, vê-se a 

generalização do trabalho livre e assalariado como conhecemos, no sentido contemporâneo 

do termo, "é uma atividade que se realizada na esfera pública, solicitada, definida e 

reconhecida útil por outros além de nós e, a este título, remunerada"24.  

Mas, apesar de o trabalho ser livre, a liberdade era abstrata, pois o trabalhador era 

visto simplesmente como meio de produção.  

O trabalhador, na sua dignidade fundamental de pessoa humana, não 
interessava ou não preocupava os chefes industriais daquele período. Era a 
duração do trabalho levada além do máximo da resistência normal do 
indivíduo. Os salários, que não tinham, como hoje, a barreira dos mínimos 
vitais, baixavam até onde a concorrência do mercado de braços permitia 
que eles se aviltassem.25 

 

                                                      
21ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução da 1. ed. coord. e rev. por Alfredo Bosi. 6. ed. São 

Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012. p. 1148. 
22WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. 5. 

reimpr. São Paulo: Companhia da Letras, 2004.  
23Id. Ibid., p. 143-144. 
24GORZ, André. Metamorfoses do trabalho: crítica da razão econômica. Trad. Ana Montoia. 2. ed. São Paulo: 

Annablume, 2007. p. 21. 
25MARANHÃO, Délio. SÜSSEKIND, Arnaldo. TEIXEIRA, Lima; VIANNA, Segadas. op. cit., p. 31. 
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O mundo contemporâneo atribuiu valor ao trabalho, que passa a ser tido como base 

da sociabilidade humana e alicerce da sociedade. O trabalho é necessário não somente para 

uma subsistência digna, é uma necessidade vital para o homem, em razão da capacidade 

criadora do ser humano. Além disso, é imprescindível também para a prosperidade de uma 

nação e assim deve ser reconhecido. Trabalhar, portanto, é essencial para a pessoa garantir 

sua sobrevivência e afirmar seu condicionamento social. 

É pelo trabalho remunerado (mais particularmente, pelo trabalho 
assalariado) que pertencemos à esfera pública, adquirimos uma existência 
e uma identidade sociais (isto é, uma profissão), inserimo-nos em uma rede 
de relações de intercâmbios, onde a outros somos equiparados e sobre os 
quais vemos conferidos certos direitos, em troca de certos deveres.26 

 

Diante da precariedade das condições de trabalho nos primórdios da industrialização 

e os embates surgidos da relação de trabalho entre trabalhadores e patrões, verificou-se a 

necessidade da regulamentação do trabalho. 

 O Tratado de Versalhes, em 1919, previu a criação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), órgão encarregado de promover políticas de regulamentação do trabalho27.  

A OIT considerou que a paz universal não pode ser fundada sem justiça social. O 

descontentamento de trabalhadores que se sentem injustiçados diante da exploração sofrida 

nas relações de emprego e de questões como jornadas de trabalho exorbitantes, salários 

irrisórios, condições de trabalho indignas pode comprometer a harmonia da sociedade. 

A primeira convenção adotada pela OIT foi em 1919, na primeira Conferência 

Internacional do Trabalho, e tinha como uma das principais reivindicações daquela época 

a fixação de uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 48 semanais.  

Na mesma convenção de 1919 também foram adotadas convenções no sentido de 

proteger a maternidade, a luta contra o desemprego, a definição da idade mínima para o 

exercício de trabalho na indústria, bem como proibiu-se que mulheres e menores de 18 

anos trabalhassem em período noturno. 

Em 10 de maio de 1944, a OIT, por meio da Declaração de Filadélfia, enfatiza que 

"todos os seres humanos, qualquer que seja a sua raça, a sua crença ou o seu sexo, têm o 

                                                      
26GORZ, André. Metamorfoses do trabalho: crítica da razão econômica, cit., p. 21. 
27HISTÓRIA da OIT – Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/content/hist%C3%B3ria>. Acesso em: 02 jun. 2015. 
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direito de efetuar o seu progresso material e o seu desenvolvimento espiritual em liberdade 

e com dignidade, com segurança econômica e com oportunidades iguais".28 

Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas promulga a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tratou explicitamente das condições de 

trabalho em seus artigos 23 e 2429.  

 Com a evolução do tempo, o trabalho ganhou status de imprescindível para a 

realização pessoal e social do ser humano.  

Na concepção de Hannah Arendt, a expressão vita activa indica três atividades 

humanas tidas como fundamentais: trabalho, obra e ação: "trabalho é a atividade que 

corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos crescimento espontâneo, 

metabolismo e resultante de declínio estão ligados a necessidades vitais produzidas e 

fornecidas ao processo vital pelo trabalho. A condição humana do trabalho é a própria 

vida"30. E a citada autora continua, afirmando que o "trabalho assegura não apenas a 

sobrevivência do indivíduo, mas a vida da espécie"31.  

Karl Marx32 considera que o "trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem 

e a natureza, processo esse em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla 

seu metabolismo com a natureza". Ou seja, é uma atividade exclusivamente humana que 

transforma a natureza.  

O trabalho deve ser conceituado tendo em vista seu valor social, ou seja, uma 

atividade produtiva que atenda não somente aos interesses econômicos, mas também aos 

                                                      
28ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT. Declaração de Filadélfia, 1944. Declaração 
Relativa aos Fins e Objectivos da Organização Internacional do Trabalho. Disponivel em: 
<https://www.dgert.gov.pt/declaracao-de-filadelfia>. Acesso em: 02 jun. 2015. 
29Declaração de Direitos. Artigo 23. 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 

condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem 
qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalhe tem 
direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência 
compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 
4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses. 
Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho 
e férias periódicas remuneradas. NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada 
e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 
1948. Brasília-DF, 1998. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. 
Acesso em: 02 jun. 2015. 

30ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. 12. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2015. p. 10. 

31Id. Ibid., p. 11. 
32MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: 

Boitempo, 2013. p. 255. 
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princípios de dignidade humana, propiciando ao trabalhador o seu sustento e também sua 

realização pessoal. 

Assim, o "estudo do trabalho envolve o estudo da pessoa, pois envolve toda a sua 

personalidade: sentimental, intelectual e volitiva”33. 

A existência psicológica é adquirida por meio do exercício de atividades que vão 

determinar "formação de capacidades, motivos, finalidades, sentidos, sentimentos etc. (...) 

enfim engendra um conjunto de processos, que nos leva necessariamente ao plano da pessoa, 

do homem como indivíduo social real: que faz, pensa e sente, e é neste plano que nos 

deparamos com a personalidade"34. 

O desenvolvimento da personalidade, afirma Flávia Gonçalves Silva, “não está em 

programas genéticos postos nele, nem profundezas de seus dotes e inclinações inatas, 

tampouco nos hábitos, conhecimentos e habilidades que adquire, incluídos os profissionais; 

mas no sistema de atividades que cristaliza esses conhecimentos e habilidades"35. 

São as vivências do mundo exterior que serão incorporadas no indivíduo e irão criar 

suas emoções por meio das atividades desenvolvidas e que vão adquirir o caráter de 

sentimento. 

O trabalho não pode ser tratado como uma mera atividade exterior. E sim como uma 

elaboração da sua vida interior e como uma construção social.  

A pessoa inserida no processo de trabalho, no processo de produção e transformação 

de objetos desenvolve também habilidades e conhecimentos, com os quais aspira ao 

reconhecimento dos outros para a elaboração de seus próprios valores sociais. 

Ao trabalho, portanto, atribui-se a construção social do ser humano. 

A concepção de personalidade para a psicologia, segundo Flávia Gonçalves Silva: 

se refere à complexificação da individualidade de forma superior, cuja base 
é a individualidade, sendo a gênese e o desenvolvimento histórico-sociais, 
“o tecido” que possibilita seu desenvolvimento (além da atividade e da 
consciência, que são as outras categorias centrais, junto com a 
personalidade, para a compreensão do psiquismo). Dessa forma, não se 
nasce personalidade, chega-se a ser personalidade por meio da socialização 

                                                      
33FERRARI, Irany; NASCIMENTO, Amauri Mascaro; MARTINS FILHO, Ives Gandra. op. cit., p. 15. 
34MARTINS, Lígia Márcia. A natureza histórico-social da personalidade. Cadernos Cedes, Campinas, v. 24, 

n. 62, p. 85, abr. 2004. 
35SILVA, Flávia Gonçalves. Subjetividade, individualidade, personalidade e identidade: concepções a partir 

da psicologia histórico-cultural. Psicologia da Educação, São Paulo, n. 28, p. 176, jun. 2009. 
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e da formação de uma endocultura, através da aquisição de hábitos, atitudes 
e formas de utilização de instrumentos36. 

 

Ainda segundo a citada autora:  

a personalidade é uma objetivação da individualidade, a sua expressão 
máxima, mais complexa. É um processo resultante da relação do indivíduo 
com o mundo, tendo origem endopsíquica, que engloba as particularidades 
das funções psicológicas superiores e do temperamento, e a exopsíquica, 
que abarca as experiências vividas pelo indivíduo na sociedade – mas a 
gênese da personalidade, apesar de a dimensão biológica também ser dela 
constitutiva, é social. A personalidade é um processo resultante de relações 
entre as condições objetivas e subjetivas do indivíduo, que, inserido numa 
sociedade (e essa é a condição fundamental), singulariza-se e diferencia-se 
ao ponto de ser único.37 

 

As definições trazidas entendem que a formação da personalidade depende também 

das relações sociais. Maria Cecília Rafael de Góes enfatiza que: 

 os outros do grupo social são participantes necessários da formação do 
indivíduo, tendo em vista que as relações sociais estão na base de todas as 
funções individuais, que são originadas dos acontecimentos reais entre 
pessoas. A noção de indivíduo não pode estar ligada à de uma 
personalidade com características estáveis ou uniformes, que desempenha 
um ‘papel fixo’, posto estar sempre em construção, dependente das 
relações sociais38. 

 

Para Hegel39, o trabalho é atividade privativa do ser humano, pois é criar produtos e 

ferramentas transformando o material proporcionado pela natureza. "É a atividade 

mediadora que consiste em produzir e adquirir meios particularizados adequados a 

necessidades igualmente particularizadas." 

Hegel via o trabalho não somente como necessário para satisfação das próprias 

necessidades pessoais, mas também como uma expressão maior, na medida em que é por 

meio do trabalho que a consciência pessoal e social é constituída, manifestando o caráter 

público e universal do ser humano "pela universalização do laço de dependência entre os 

homens, constituído por suas necessidades e pelos métodos destinados a produzir os meios 

de satisfazer essas necessidades(...)"40. 

                                                      
36SILVA, Flávia Gonçalves. op. cit., p. 177. 
37Id. Ibid. 
38GÓES, Maria Cecília Rafael de. A formação do indivíduo nas relações sociais: Contribuições teóricas de Lev 

Vigotski e Pierre Janet. Educação & Sociedade, ano 21, n. 71, p. 121, jul. 2000. 
39CORBISIER, Roland. Hegel (textos escolhidos). 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. p. 106. 
40Id. Ibid., p. 109. 
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O modo pelo qual a pessoa ganha a vida garante sua existência, mas não lhe garante 

a sua expressão como pessoa, o que provoca a alienação do sujeito, influenciando o 

desenvolvimento de suas capacidades individuais e do seu crescimento como pessoa. 

O indivíduo, sem a sua expressão como pessoa, passa a viver por viver, o que gera 

reflexos no âmbito do trabalho e na vida pessoal, visto que "os indivíduos deixam de ser 

autores e se convertem em coatores de sua própria vida"41. 

Temos, então, que a formação de uma personalidade depende de inúmeras condições, 

dentre elas as atividades exercidas pelo indivíduo que atendam às suas necessidades e que 

propiciarão  

o desenvolvimento de uma consciência que possibilite ao indivíduo 
apreender as determinações não só aparentes, mas fundamentalmente 
concretas da realidade, o que se dá através da subjetividade42, processo 
constitutivo de todo o psiquismo, que tem como base material, além das 
condições objetivas de vida do sujeito, a individualidade43 deste, que se 
constitui pela herança genética e características biológicas, que vão 
ganhando singularidade ao longo do processo de desenvolvimento, até se 
complexificar em personalidade, que incorpora, por superação, a 
individualidade44. 

 

1.2. Trabalho como construção da identidade e reconhecimento social 

 

Quem é você? Esse é um questionamento corriqueiro que invariavelmente remete à 

identidade do ser humano. 

Certamente serão encontrados como resposta atributos específicos daquela pessoa, 

como indivíduo, bem como atributos que assinalam pertencer essa pessoa a um grupo, ou 

seja, um indivíduo que se relaciona com outros indivíduos. E, assim, tem-se o conceito e a 

imagem daquele indivíduo sobre si mesmo.  

                                                      
41MARTINS, Lígia Márcia. A formação social da personalidade do professor: um enfoque vigotiskiano, cit., 

p. 97. 
42SILVA, Flávia Gonçalves. op. cit., p. 193: "refere-se ao processo pelo qual algo se torna constitutivo e 

pertencente no indivíduo; ocorrendo de tal forma que esse pertencimento se torna único, singular. E também 
pelo processo de apropriação da realidade objetiva, sendo processo básico para a constituição e 
compreensão do psiquismo". 

43Id. Ibid., p. 193. A individualidade se refere à herança biológica do indivíduo, sendo a base (mas não apenas 
ela) para o desenvolvimento da personalidade, que é o sistema psicológico integrado que possibilita a 
formação do eu. 

44Id. Ibid., p. 187.  
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A identidade não é pronta, acabada, está sempre em construção e possui como 

alicerce as experiências vividas e nas quais se vive, sendo certo que o contexto e a forma do 

relacionamento da pessoa com outras pessoas fornecem condições para a construção da 

identidade. 

Para Antonio da Costa Ciampa, identidade45 é "identidade de pensar e ser...". "Isso é 

busca de significado, é invenção de sentido. É autoprodução do homem. É vida."46  

O trabalho como construtor da identidade da pessoa no campo social é fundamental 

para garantir a subjetividade do trabalhador47 sob pena de causar forte angústia traduzida em 

sofrimento, violando sua dignidade como pessoa. 

Hegel demonstra que o homem, ao trabalhar, forma sua consciência e, ao atender a 

uma necessidade determinada, acaba satisfazendo a demanda de outros, de modo que sua 

operosidade tem um reflexo social.Nesse contexto, apresenta a formação da consciência e 

da linguagem, conforme as determinações materiais do trabalho, da constituição da família 

em torno dos bens e da materialidade da vida social48.  

De acordo com Karl Marx49, o trabalho é a base da sociedade, e a característica 

fundamental do homem está no trabalho, atividade pela qual domina as forças naturais, 

humaniza a natureza e ao mesmo tempo cria a si mesmo. A respeito da relação 

homem/natureza, Marx afirma que o homem faz parte da natureza, mas não se confunde com 

ela. O homem é um ser natural no sentido de que foi criado pela própria natureza, submete-

se às leis que são naturais e depende dessa natureza para sobreviver. Todavia, ao mesmo 

tempo, o homem não se confunde com a natureza, pois a transforma de modo consciente 

segundo suas necessidades e, nesse processo, se faz homem. É nessa relação que o homem 

se constrói e transforma a si mesmo e a própria natureza. Marx ressalta ainda que o homem 

                                                      
45Identidade = elaborada teoricamente como substituto à personalidade por Antonio da Costa Ciampa na 

década de 1980. Entendia que o termo personalidade estava muito atrelado a concepções burguesas, 
mecanicistas e a históricas do psiquismo, que individualizam em demasia as formações psíquicas, 
privilegiando a formação do eu como algo que emanava do próprio indivíduo, mesmo com as interferências 
do meio social. Por essa compreensão e pelo fato de a personalidade ser um termo tão caro à psicologia, 
elabora a categoria identidade que explica a constituição do eu de forma dinâmica, numa abordagem 
psicológica mais crítica. É incoerente substituir a personalidade por identidade, se atividade e consciência 
forem entendidas em bases legitimamente marxistas, tal como Leontiev e demais autores soviéticos propõem 
(Bratus, Zeigarnik, Davidov, dentre tantos outros). In: SILVA, Flávia Gonçalves. op. cit., p. 192. 

46Id. Ibid., p. 188. 
47CHRISTOPHE Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Orgs. Selma Lancman, Laerte I. 

Sznelman. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004. p. 57-123. 
48CORBISIER, Roland. op. cit., p. 78. 
49MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. 2. reimp. São Paulo: Boitempo, 

2008. p. 12. 
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só é capaz de transformar a natureza e a si mesmo porque se reconhece e reconhece o outro 

nesse processo. A natureza humanizada não é, por conseguinte, construída por meio de ideias 

ou resultado de uma abstração, mas sim pela atividade prática e consciente: a natureza 

humanizada é trabalho. 

A doutrina assevera que a identidade é o suporte da saúde mental. Toda crise 

psicopatológica traz em si uma crise de identidade. 

Segundo Marx50: 

o indivíduo desenvolve atividades que o negam como ser humano, e, 
assim, o homem não se reconhece no produto de sua atividade, e isso se dá 
pois o homem se relaciona com o produto de seu trabalho como um objeto 
alienado, a apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que 
quanto mais objetos o trabalhador produz tanto menos pode possuir e tanto 
mais fica dominado pelo seu produto, o capital. 

 

Ainda segundo o referido autor: 

 quanto mais o trabalhador produz, tanto menos tem pra consumir; quanto 
mais valor ele cria, tanto menos valioso se torna; quanto mais aperfeiçoado 
o seu produto, tanto mais grosseiro e informe o trabalhador; quanto mais 
civilizado o produto, tão mais bárbaro o trabalhador; quanto mais poderoso 
o trabalho, tão mais frágil o trabalhador; quanto mais inteligência revela o 
trabalho, tanto mais o trabalhador decai em inteligência e se torna um 
escravo da natureza51. 

 

Tal alienação provocada no trabalhador irá influenciar seu posicionamento como 

pessoa em todas as relações em que interage, ou seja, a sua identidade. Consequentemente, 

afetará seus atributos específicos como pessoa, indivíduo, como também das relações com 

o outro, como grupo. 

É oportuno lembrar, conforme assegura Dejours, que "trabalhar não é somente 

produzir; é, também, transformar a si mesmo e, no melhor dos casos, é uma ocasião oferecida 

à subjetividade para se testar, até mesmo para se realizar"52.  

Segundo Claude Dubar, é necessário distinguir os sentidos vinculados à palavra 

identidade: "o primeiro – de processo identitário individual é, geralmente, apreendido a 

partir de produções de linguagem do tipo ‘biográfico’ e diz respeito às diversas maneiras 

                                                      
50MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos, cit., p. 82. 
51Id., loc. cit. 
52DEJOURS, Christophe. Subjetividade, trabalho e ação. Revista Produção, v. 14, n. 3, p. 30, set./dez. 2004. 
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pelas quais indivíduos tentam dar conta de suas trajetórias por meio da sua história 

pessoal"53. 

Marcelo Afonso Ribeiro acrescenta que o processo biográfico "coloca o indivíduo 

num processo de identificação com suas próprias expectativas e idealizações, gerando o 

autoconhecimento, ou seja, o que ‘eu acho que sou ou devo ser’ e o que ‘eu acho que devo 

fazer”54. E esclarece que o segundo sentido envolve as categorias utilizadas para identificar 

um indivíduo num dado espaço social, na relação com o outro55. O citado autor aponta que 

"o mundo do trabalho, ou mundo sociolaboral, é o espaço no qual os sujeitos constroem seus 

projetos de vida e se inscrevem como sujeitos passíveis de reconhecimento psicossocial e 

potencialmente de uma vida ativa"56.  

 O trabalho, por meio do seu reconhecimento, constitui uma chance para edificar e 

desenvolver a identidade de todo ser, de modo que cada pessoa possa desenvolver uma 

resistência psicológica para o enfrentamento da realidade da vida. Reconhecimento e 

trabalho passaram a exercer papel fundamental para as teorias sociais.O reconhecimento do 

outro, como parte de um todo compartilhado, tem fundamental importância no momento em 

que a real expressão de humanidade advém da interação da pessoa com outra pessoa, pois é 

uma relação de interdependência. 

O reconhecimento confere à pessoa, ao trabalhador, o sentimento de pertencer a 

uma equipe, a um grupo, uma coletividade, a uma profissão. Esse sentimento de pertencer 

que se dá pelo reconhecimento auxilia na transformação de um sofrimento vivido em 

desenvolvimento de sua identidade. 

O reconhecimento da pessoa no trabalho é uma necessidade vital da pessoa e garante 

sua existência como parte ativa do sistema produtivo, afirmando-se na sociedade como 

pessoa. 

 A pessoa privada do trabalho ou sem reconhecimento não exerce o direito de 

contribuir com a sociedade, e daí a privação do reconhecimento. Despida do reconhecimento 

necessário para transformar seu sofrimento, danos psicopatológicos e sociais podem surgir. 

                                                      
53DUBAR, Claude. Trajetórias sociais e formas identitárias: alguns esclarecimentos conceituais e 

metodológicos. Trad. Alain P. François. Educação e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 62, p. 14, abr. 1998. 
54RIBEIRO, Marcelo Afonso. A influência psicossocial da família e da escola no projeto de vida no trabalho 

dos jovens. In: PESQUISAS e Práticas Psicossociais 5, São João Del Rei, jan./jul. 2010. p. 125. 
55DUBAR, Claude. op. cit., p. 14. 
56RIBEIRO, Marcelo Afonso. op. cit., p. 121. 



29 

O debate acerca da questão do reconhecimento teve início com pensadores 

anteriores à contemporaneidade, como Hegel e Karl Marx. Na atualidade, Axel Honneth 

tem a convicção de que a realização pessoal no trabalho leva o indivíduo a alcançar 

identidade satisfatória57.  

No entendimento de Josué Pereira Silva, enquanto Marx interpreta o capitalismo 

como monopólio dos meios de produção por uma única classe social, a burguesa, a qual, 

com isso, é responsável por uma ordem social que destrói necessariamente as relações de 

reconhecimento entre os homens mediadas pelo trabalho, já que separa os meios de produção 

de quem realmente produz, impedindo os trabalhadores de controlar sua própria atividade, 

para Honneth, o conflito tem base na luta por reconhecimento, ou seja, não se trata de uma 

luta em torno da produção ou do poder, mas de uma perseguição para efetivar a 

autorrealização58.  

A teoria do reconhecimento de Honneth traz o amor, a solidariedade e o direito como 

padrões de reconhecimento, “é construída com base no conceito de reconhecimento de 

Hegel, em que a reprodução da vida social se efetua sob o imperativo de um reconhecimento 

recíproco porque os sujeitos só podem chegar a uma autorrelação prática quando aprendem 

a se conceber, de perspectiva normativa de seus parceiros de interação, como seus 

destinatários sociais"59. 

O amor como padrão de reconhecimento de Honneth deve ser entendido em sentido 

muito mais amplo que o amor romântico. "Para falar de amor não apenas no sentido restrito 

que o conceito recebeu desde a valorização da relação íntima sexual, recomenda-se 

primeiramente um modo de emprego neutro o máximo possível: por relações amorosas devem 

ser entendidas aqui todas as relações primárias, na medida em que elas consistam em ligações 

emotivas fortes entre poucas pessoas (...)"60. O amor é essencial para formação de atitudes de 

autorrespeito na pessoa, o que lhe permite o exercício de seus direitos e sua autonomia. 

O segundo padrão de reconhecimento, nas lições de Honneth, é o direito. "O conceito 

de reconhecimento jurídico designa antes de tudo apenas a relação na qual o Alter e o Ego 

                                                      
57SILVA, Josué Pereira da. Trabalho, cidadania e reconhecimento. São Paulo: Annablume, 2008. p. 9. 
58Id. Sobre a relação entre trabalho e reconhecimento na teoria de Axel Honneth: uma nota crítica. In: 

ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS - ANPOCS, 34., 25-29 out. 2010, Caxambu-MG. Anais... Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2010. p. 30. 

59HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 
2003. p. 155. 

60Id. Ibid., p. 159. 
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se respeitam mutuamente como sujeitos de direito, porque eles sabem em comum as normas 

sociais por meio das quais os direitos e os deveres são legitimamente distribuídos na 

comunidade."61 Acrescenta o referido autor que "um sujeito é respeitado se encontra 

reconhecimento jurídico (...)"62. O reconhecimento desenvolve sentimentos de autorrespeito 

e individualização. E o não reconhecimento causa ao indivíduo desrespeitado uma sensação 

de inferioridade quando se compara àquele que tem seus direitos respeitados.  

E como terceiro padrão de reconhecimento Honneth aponta a solidariedade, ou seja, 

estima social. O amor, as relações jurídicas e a solidariedade são padrões de reconhecimento 

que acarretam às pessoas sentimentos de autoconfiança, autorrespeito e autoestima. 

O exercício do contrário desses padrões de reconhecimento investe contra a 

integridade da pessoa. O desrespeito ou o reconhecimento denegado afetam a autoestima do 

indivíduo. A violação da integridade física ou psíquica, o sentimento de exclusão social por 

não poder exercer o seu direito implicam a desvalorização social do indivíduo.  

Para Honneth, as experiências de não reconhecimento provocam outras implicações 

no indivíduo, já que acarretam “uma perda de autoestima pessoal, ou seja, uma perda de 

possibilidade de se entender a si próprio como um ser estimado por suas propriedades e 

capacidades características”63. Ainda, o indivíduo que tem seus direitos excluídos no seio da 

sociedade a que pertence não vivencia somente uma limitação da sua autonomia. A sua 

exclusão lhe dá um sentimento de inferioridade em relação ao outro, que é o parceiro de 

interação. 

Assim traduz Josué Pereira Silva: “se a formação da identidade individual também 

depende da estima social desfrutada em razão de seu trabalho na sociedade, então o conceito 

de trabalho não pode ser constituído de forma tal que conceitualmente suprima essa conexão 

psicológica (...)”. E completa: “precisamos de um conceito de trabalho que seja 

suficientemente normativo para incluir a ideia de nossa dependência em relação ao 

reconhecimento social de nossos atributos e realizações”64.  

Na compreensão de Dejours65,"o trabalho não é, como se acredita com frequência, 

limitado ao tempo físico efetivamente passado na oficina ou no escritório. O trabalho 

                                                      
61HONNETH, Axel. op. cit., p. 180. 
62Id Ibid., p. 193. 
63Id Ibid., p. 218. 
64Axel Honeth apud SILVA, Josué Pereira da. Sobre a relação entre trabalho e reconhecimento na teoria de 

Axel Honneth: uma nota crítica, cit., p. 13, 2010. 
65DEJOURS, Christophe. Subjetividade, trabalho e ação, cit., p. 34  
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ultrapassa qualquer limite dispensado ao tempo de trabalho; ele mobiliza a personalidade 

por completo". A pessoa deseja mais do que ser mais uma atividade. Caso o reconhecimento 

seja ausente, a tendência do trabalhador é desmotivar-se:  

Quando a qualidade de meu trabalho é reconhecida, também meus 
esforços, minhas angústias, minhas dúvidas, minhas decepções, meus 
desânimos adquirem sentido. Todo esse sofrimento, portanto, não foi em 
vão; não somente prestou uma contribuição à organização do trabalho, mas 
também fez de mim, em compensação, um sujeito diferente daquele que 
eu era antes do reconhecimento66. 

 

Essa compreensão de trabalho está inserida na Constituição Federal brasileira, que 

tem o valor social do trabalho e a dignidade humana como princípios da República67 e 

também fundamentos da ordem econômica68 “fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, e que tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os 

ditames da justiça social”. 

Temos, desse modo, que é necessário dar sentido ao trabalho que se faz, a fim de que 

as atividades realizadas possam ser desenvolvidas com saúde, prazer e satisfação.  

Como ser social, o indivíduo necessita ter seus méritos reconhecidos, um ambiente 

adequado para o exercício de suas atividades, para que assim o trabalho seja fonte de 

realizações, reconhecimento e, principalmente, saúde: física e mental. 

Nas tarefas que realiza, o trabalhador deve conseguir perceber uma contribuição para 

a coletividade e relacioná-la com o restante dos trabalhos socialmente necessários.  

Ainda que o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana estejam 

expressamente reconhecidos na Legislação brasileira, e que a ordem econômica esteja 

fundada na valorização do trabalho, o que se vê por ora é uma conquista não efetivada.  

Hegel observa que a moderna divisão do trabalho, ao mesmo tempo em que traz 

benefícios como organização e riqueza, redunda em malefícios que mecanizam e degradam 

o homem69. 

A finalidade do trabalho deve ser a realização concreta do ser humano. Assim, "o 

reconhecimento do trabalho ou mesmo da obra pode depois ser reconduzido pelo sujeito ao 

                                                      
66DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000. p. 34. 
67BRASIL, Constituição Federal. Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos.... III- Dignidade da Pessoa Humana; IV – o valor social do trabalho e da livre iniciativa;  

68Id Ibid., Art. 170. 
69CORBISIER, Roland. op. cit., p. 107. 
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plano de construção da sua identidade. E isso se traduz afetivamente por um sentimento de 

alívio, de prazer, às vezes de leveza d´alma ou até de elevação. O trabalho se inscreve então 

na dinâmica da realização do ego"70. 

 

1.3. Da função psicológica do trabalho 

 

Contribuindo para a análise do homem com seu trabalho e as consequentes questões 

psicológicas presentes nessa relação, Yves Clot sustenta que o trabalho "possui uma função 

psicológica precisamente porque põe o sujeito à prova de suas obrigações práticas e vitais 

com relação aos outros e com relação ao mundo"71. Assevera ser o trabalho um espaço 

essencial para a construção da identidade e da saúde, pois é onde “(...) se desenrola para o 

sujeito a experiência dolorosa e decisiva do real, entendido como aquilo que – na 

organização do trabalho e na tarefa – resiste à sua capacidade, às suas competências, ao seu 

controle”72. 

Marcelo Afonso Ribeiro73 define o trabalho como sendo “uma dimensão ontológica 

fundante da subjetividade e da identidade humana; a sua forma elementar de ação permite 

aos sujeitos transformar a natureza, se autotransformar e transformar as relações 

psicossociais num processo dialético que as inscreve na vida, como produtoras e produtos 

de uma determinada sociedade".  

O que se questiona, então, é a função psicológica do trabalho, e se o trabalho exerce 

de fato uma função psicológica. Nesse sentido, Yves Clot responde que o trabalho, além de 

merecer um estatuto inteiramente distinto dentre as diversas atividades exercidas pelo 

homem, preenche uma função psicológica específica, na medida em que promove uma 

ruptura entre as “pré-ocupações” pessoais do sujeito e as “ocupações” sociais que este deve 

realizar. Trata-se de uma atividade que requer “a capacidade de realizar coisas úteis, de 

estabelecer e manter engajamentos, de prever com outros e para outros algo que não tem 

diretamente vínculo consigo”74.  

                                                      
70DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social, cit., 2000, p. 34. 
71CLOT, Yves. A função psicológica do trabalho. Trad. Adail Sobral. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 201. 
72Id Ibid., p. 59. 
73RIBEIRO, Marcelo Afonso. op. cit., p. 121. 
74CLOT, Yves. op. cit., p. 73. 
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Assim, Yves Clot define o trabalho como " um dos maiores gêneros da vida social 

em seu conjunto, um gênero de situação do qual uma sociedade dificilmente pode abstrair-

se sem comprometer sua perenidade; e do qual um sujeito pode dificilmente afastar-se sem 

perder o sentimento de utilidade social a ele vinculado"75."76. É de se frisar para a corrente 

socio-histórica de Yves Clot a pessoa não é somente uma essência, há uma condição socio-

histórica que a forma como indivíduo.  

É por meio do estilo que o sujeito imprime ao seu trabalho que ele se liberta das 

atividades esperadas, prescritas. 

Quanto à função, é necessário que o homem se diferencie do seu trabalho para 

distinguir o labor da pessoa e possa "pensar no seu trabalho, seu sentido e valor"77. 

Para Maria Elizabeth Barros de Barros, "toda situação de trabalho é lugar de uma 

‘dramática’ subjetiva onde se negociam circunstâncias pessoais, históricas, entre usos de si 

pelos outros e usos de si por si mesmo que se cruzam, constituindo uma ‘dramática’, um 

destino a ser vivido. Assim, os humanos têm de fazer escolhas para fazer valer suas próprias 

normas de vida, produzindo formas de ‘des-anonimar’ o meio"78. 

Ao contrário, porém, do que propõem os gestores de trabalho, não há atividade 

humana que seja exercida de forma mecânica, robotizada. Aceitar que o trabalho é apenas 

uma atividade de execução, extraindo seu caráter essencial, é o mesmo que negar o essencial 

para a constituição da pessoa.  

Os gestores do trabalho prescrevem a tarefa, que é aquilo que se tem a fazer, mas 

aquilo que de fato se faz é a atividade real que nem sempre consegue ser realizada da forma 

prescrita. 

Para Dejours,  

o real é definido como o que resiste ao conhecimento, ao saber, ao savoir-
faire e, de modo mais geral, ao domínio. No trabalho, o real assume uma 
forma que as ciências do trabalho evidenciaram desde os anos 70. Ele se 
dá a conhecer ao sujeito essencialmente pela defasagem irredutível entre a 
organização prescrita do trabalho e a organização real do trabalho. Na 
verdade, sejam quais forem as qualidades da organização do trabalho e da 
concepção, é impossível, nas situações comuns de trabalho, cumprir os 

                                                      
75CLOT, Yves. op. cit., p. 69. 
76Id. Ibid., p. 69. 
77BENDASSOLLI, Pedro F.; GONDIM, Sonia Maria Guedes. Significados, sentidos e função psicológica do 

trabalho: discutindo essa tríade conceitual e seus desafios. Avances en Psicología Latinoamericana, Bogotá-
CO, v. 32, n. 1, p. 138, 2014: Discutindo essa tríade dos desafios lógicos. 

78BARROS, Maria Elizabeth Barros de. Trabalhar: usar de si - sair de si. Interface: comunicação, saúde, 
educação, v. 11, n. 22, p. 356, maio/ago. 2007. 
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objetivos da tarefa respeitando escrupulosamente as prescrições, as 
instruções e os procedimentos (...)79. 

 

As vivências da pessoa devem ser observadas e inseridas no trabalho que é prescrito, 

pois, conforme atesta Yves Clot, o “real da atividade é também aquilo que não se faz, aquilo 

que não se pode fazer, aquilo que se busca fazer sem conseguir – os fracassos –, aquilo que 

se teria querido ou podido fazer, aquilo que se pensa ou que se sonha poder fazer alhures” 

ou “aquilo que se faz para não fazer aquilo que se tem a fazer ou ainda aquilo que se faz sem 

querer fazer”80. 

Para Dejours, a "organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação específica, 

cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições emerge um sofrimento que pode 

ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadora de projetos, de esperanças e 

de desejos e uma organização do trabalho que os ignora"81. 

Importante destacar que por organização do trabalho "designamos a devisão do 

trabalho, o conteúdo da tarefa (na medida em que ele dela deriva), o sistema hierárquico, as 

modalidades de comando, as relações de poder, as questões de responsabilidade, etc."82. 

Se o trabalhador é privado da possibilidade de adaptar o trabalho às suas necessidades 

físicas e psicológicas, torna-se suscetível a doenças, sendo o corpo a primeira vítima, e, em 

sequência, a psique. Dejours conclui, nesse sentido, que "o trabalho torna-se perigoso para 

o aparelho psíquico quando ele se opõe à sua livre atividade"83. 

Ao mesmo tempo em que o sujeito vê a exaltação do trabalho como um valor social 

e individual, que lhe promete a satisfação pessoal e material, vê-se muitas vezes que a pessoa 

sofre em decorrência do trabalho. 

O sofrimento, segundo Dejours, pode surgir pelas condições de trabalho que possam 

vir a afetar o físico do trabalhador, como também pela insatisfação com a execução da tarefa, 

afetando o psiquismo deste. Ainda, o sofrimento pode ser gerado pela falta de 

reconhecimento: "o reconhecimento não é uma reivindicação secundária dos que trabalham. 

                                                      
79DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social, cit., 2000, p. 29-30 
80CLOT, Yves. op. cit., p. 116 
81DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 2. ed. São Paulo: 

Cortez, 1987. p. 133. 
82Id. Ibid, p. 25. 
83DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian. Psicodinâmica do trabalho: 

contribuições da Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. Coord. Maria Irene 
Stocco Betiol. São Paulo: Atlas, 1994. p. 24. 
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Muito pelo contrário, mostra-se decisivo na dinâmica da mobilização subjetiva da 

inteligência e da personalidade no trabalho (o que é classicamente designado em psicologia 

pela expressão "motivação no trabalho)"84.  

O problema é complexo em razão de a significação do trabalho ser subjetiva, porque 

"o trabalhador não chega a seu local de trabalho como uma máquina nova. Ele possui uma 

história pessoal que se concretiza por uma certa qualidade de suas aspirações, de seus 

desejos, de suas motivações, de suas necessidades psicológicas, que integram sua história 

passada. Isso confere a cada indivíduo características únicas e pessoais"85. 

Ainda conforme Dejours,  

o sofrimento pode extrapolar para fora do trabalho, tendo em vista que a 
tarefa não é nunca neutra em relação ao meio afetivo do trabalhador; ele 
pode falar de sua tarefa ou deve calar-se; às vezes, é preciso esconder dos 
outros o conteúdo do seu trabalho: por exemplo, os trabalhadores que 
inalam o hexaclorociclohexano não podem livrar-se do cheiro 
nauseabundo de seu hálito, de seu suor nos quais o produto elimina-se. Até 
no leito conjugal, o cheiro permanece ligado ao corpo como uma sombra 
impossível de ser mascarada, fonte de vergonha e obstáculo para a vida 
afetiva e sexual86. 

 

Um trabalho desqualificado pela divisão do trabalho, em condições insalubres, 

perigosas e penosas ou um trabalho realizado com medo, em jornadas extenuantes, com 

estresse ou sem qualquer reconhecimento podem afetar a dignidade do trabalhador. 

A Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano, publicada em junho de 

197287, proclamou em seu inciso 5o. que de "todas as coisas do mundo, os seres humanos 

são a mais valiosa. Eles são os que promovem o progresso social, criam riqueza social, 

desenvolvem a ciência e a tecnologia e, com seu árduo trabalho, transformam continuamente 

o meio ambiente humano". 

Tendo em vista, portanto, a função que o trabalho exerce no indivíduo, a sua condição 

e realização de forma digna são direitos fundamentais da pessoa. 

  

                                                      
84DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social, cit., 2000, p. 34. 
85DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian. Psicodinâmica do trabalho: 

contribuições da Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho, cit., p. 24. 
86DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho, cit., p. 51. 
87NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano – 1972. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-
ambiente-humano.html>. Acesso em: 8 jul. 2105. 
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2. DO DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE HUMANA NO 

TRABALHO 

 

2.1. Dos direitos fundamentais 

 

A Constituição Federal define expressamente em seu artigo primeiro que a República 

Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal e constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa e o pluralismo político88. 

Lembra José Afonso da Silva89 que a Constituição, a Lei Fundamental do Estado, é 

“um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a 

forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de 

seus órgãos e os limites de sua ação. Em síntese, a constituição é o conjunto de normas que 

organiza os elementos constitutivos do Estado”. 

Uma vez que a Constituição proclama seus fundamentos desde seu início, serão eles 

a essência que conduzirão as “situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se 

realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive”90. Ou seja, o direito fundamental é 

a base e a condição de todos os outros que possam regular as relações entre o indivíduo e 

demais indivíduos, como também as relações entre indivíduos, sociedade e Estado.  

A Constituição Federal, ao prever tais fundamentos, tem como intuito proteger a 

dignidade humana em sentido lato. Da forma como colocado no artigo primeiro da 

Constituição Federal, “a dignidade da pessoa humana é o valor supremo que atrai o conteúdo 

de todos os direitos fundamentais do homem”91, e é esse “direito a ter direitos”, no dizer de 

Hannah Arendt92, que exprime a ideia de cidadania. 

 Canotilho93 explica que, seguidamente, as expressões “direitos do homem” e 

“direitos fundamentais” são utilizadas como sinônimas. Para esse autor, contudo, é possível 

                                                      
88CF, 1988 Art. 1º. 
89SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 394. 
90Id. Ibid., p. 182. 
91Id. Ibid., p. 105. 
92ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. p. 332 
93CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudo sobre direitos fundamentais. 1. ed. Coimbra: Coimbra Ed.; São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 358. 
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diferenciá-las. Conforme seu entendimento, os “direitos do homem” seguem o enfoque 

jusnaturalista-universalista, ou seja, são direitos naturais e universais garantidos a todos em 

qualquer tempo. Já os “direitos fundamentais” são aqueles instituídos juridicamente e 

vigentes na ordem jurídica de uma determinada sociedade. 

Nas lições de Guilherme Braga Peña de Moraes, os direitos individuais são os direitos 

fundamentais denominados de primeira geração. Isto é, o direito às liberdades próprias de 

um Estado Democrático de Direito. São os direitos que cada pessoa pode livremente exercer 

e que integram a personalidade de cada ser “independentemente de sua situação social, 

econômica ou cultural, reconhecendo e assegurando a autonomia aos indivíduos diante do 

Estado ou demais membros da comunidade política”94. São, portanto, os direitos 

fundamentais os direitos subjetivos invioláveis que as normas vigentes de um determinado 

ordenamento jurídico garantem universalmente a todas as pessoas para o exercício da 

cidadania e na defesa da dignidade de cada um. 

 

2.2. Direitos fundamentais e ordenamentos jurídicos 

 

No Brasil, a concepção acerca dos direitos fundamentais foi incorporada pela 

Constituição juntamente com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Também ao dispor sobre os princípios fundamentais consigna a Constituição Federal 

em vigor a “prevalência dos direitos humanos” como um dos norteadores das suas relações 

internacionais95, além de ressaltar a “dignidade da pessoa humana”96 como um dos pilares 

da sociedade brasileira. 

Tendo em vista os inúmeros princípios consagrados como direitos fundamentais 

previstos na Constituição Brasileira, podemos compreender a grandeza do valor atribuído à 

dignidade da pessoa humana pelo constituinte.  

                                                      
94MORAES, Guilherme Braga Peña de. Dos direitos fundamentais: contribuição para uma teoria. São Paulo: 

LTr, 1997. p. 180. 
95CF, art. 4º., I. 
96CF, art. 1º. III. 
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Destaca Flavia Piovesan “quão acentuada é a preocupação da CF em assegurar os 

valores da dignidade e do bem-estar da pessoa humana, como um imperativo da justiça 

social”97.  

A Constituição reconhece e assegura os direitos fundamentais no caput do artigo 5º. 

Determina a igualdade de todos perante a lei, sem distinções de qualquer natureza e a 

garantia da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. 

Para Cançado Trindade, trata-se de uma nova concepção de indivíduo que transcende 

os entendimentos liberais, na qual o indivíduo é detentor de todos os direitos que possibilitem 

a convivência integral na sociedade. É, portanto, “um indivíduo que não tem apenas o direito 

à sobrevivência, o direito à vida biológica, mas direito à vida com dignidade, com trabalho, 

justa remuneração”98. 

Os direitos fundamentais possuem o que Canotilho chama de funções dos direitos 

fundamentais, quais sejam, a função de defesa, de liberdade, função de prestação social, 

função de proteção perante terceiros e função de não discriminação99. 

A proteção dos direitos humanos, apesar de não serem considerados universais, 

extrapola os preceitos de nacionalidade e soberania, uma vez que os direitos fundamentais 

são direitos de interesse internacional, e certos direitos só são possíveis de proteção por meio 

de cooperação internacional.  

Ou seja, se em algum outro lugar do planeta os direitos fundamentais forem 

violentados, os demais devem ter a consciência do seu dever em cooperar na sua proteção.  

Lembra Flavia Piovesan que “é no valor da dignidade humana que a ordem jurídica 

encontra seu próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, na tarefa 

de interpretação normativa. Consagra-se, assim, a dignidade humana como verdadeiro 

superprincípio a orientar o Direito Internacional e Interno”100. 

                                                      
97PIOVESAN, Flavia. A proteção dos direitos humanos no sistema constitucional brasileiro. In: PIOVESAN, 

Flávia; GARCIA, Maria (Orgs.). Doutrinas essenciais: direitos humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011. p. 285. 

98TRINDADE, Antônio Augusto Cançado (Ed.). A incorporação das normas internacionais de proteção dos 
direitos humanos no direito brasileiro. San José-CR: IIDH, ACNUR, CIVC, CUE, 1996. p. 491. 

99CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit., p. 382-386. 
100PIOVESAN, Flavia. Dignidade da pessoa humana – valor maior que inspirou o direito contemporâneo a 

partir da metade do sec XX. In: PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria (Orgs.). Doutrinas essenciais: direitos 
humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 318. 



40 

A seguir, um breve panorama da recepção dos direitos fundamentais por 

ordenamentos jurídicos estrangeiros, limitado àqueles que possuem regime democrático e 

têm sua base no respeito à dignidade da pessoa humana.  

Os ingleses têm suas principais liberdades e garantias consagradas desde a Magna 

Carta, precursora das futuras Declarações de Direitos, eis que consagrou a “rule of law”, o 

Estado de Direito, com princípios, instituições e processos a serem seguidos para proteger 

os indivíduos contra qualquer exercício arbitrário de poder, conforme observa Jorge 

Miranda101. 

A Constituição Americana data de 1787 e, apesar de não enunciar expressamente os 

direitos e as liberdades individuais, recepcionou a Declaração da Independência Americana 

em nível de princípios e valores, que traz a célebre mensagem atribuída a Thomas Jefferson, 

um dos seus autores: "Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os 

homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que 

entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade"102. 

 Com origem na Revolução Francesa, marcada pela ruptura do estado absoluto e 

inspirada na Declaração da Independência Americana de 1776, a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789 aprovada em Assembleia Constituinte define os direitos 

"naturais e imprescritíveis" do homem, como a liberdade, a propriedade, a segurança, e 

reconhece também a igualdade perante a lei e a justiça.  

Mas a plena afirmação desses novos direitos econômicos e sociais só vieram a se 

concretizar com as Constituições Mexicana e Alemã. 

Em 1917, a Constituição Mexicana103 reconheceu alguns direitos como garantias 

individuais, tais como a saúde e a educação, e trouxe de forma pioneira o trabalho como base 

da sociedade. Foi, todavia, a Constituição de Weimar que deu maior projeção a esse 

constitucionalismo social. Aprovada em 1919, a Constituição de Weimar trouxe o enfoque 

alemão quanto ao tratamento de assuntos políticos, sociais e econômicos na transição do 

século XIX para o XX, no pós Primeira Guerra. 

                                                      
101MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 119. 
102"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator 

with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." UNITED 
STATES OF AMERICA. Declaration of Independence, IN CONGRESS, July 4, 1776. Disponível em: 
<https://www.constitution.org/us_doi.pdf>. Acesso em: 09 set. 2018. 

103MEXICO. Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857. 
Disponível em: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1917.pdf>. 
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Apesar das circunstâncias da época, a Constituição de Weimar foi prenunciadora 

dentre as grandes constituições europeias na abordagem da questão social, introduzindo a 

expressão Grundrechte, Direitos Fundamentais, em seu segundo capítulo104.  

Posteriormente à Constituição Alemã, a garantia aos direitos fundamentais é prevista 

em diversos ordenamentos jurídicos, sendo certo que alicerçada nos instrumentos 

internacionais de maior relevância quanto ao tema: a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem105 (1948), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos106 (1966) e o Pacto 

de San José da Costa Rica107 (1969). 

 

2.3. Da eficácia dos direitos fundamentais consagrados 

 

Muito embora o Brasil tenha recepcionado os tratados internacionais que proclamam 

os direitos fundamentais e a Constituição Federal preceitue os direitos fundamentais e o 

princípio da dignidade humana como princípios da República Brasileira, a concretização 

desses direitos ainda é um desafio a ser enfrentado. 

Canotilho108, em reflexão acerca da concretização dos direitos fundamentais, aponta 

que “o problema actual dos ‘direitos sociais’ ou direitos a prestações em sentido restrito está 

em ‘levarmos a sério’ o reconhecimento constitucional de direitos como o direito ao 

trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao ambiente”. 

Certo é que a simples declaração de direitos, ainda que em normas constitucionais, 

não garante a eficácia dos mesmos, se o ordenamento não previr normas para sua efetivação. 

                                                      
104DEUTSCHLAND. Die Verfassung des Deutschen Reichs („Weimarer Reichsverfassung“) vom 11. August 

1919 (Reichsgesetzblatt 1919, S. 1383). Disponível em: <https://www.jura.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/02160100/Elektronische_Texte/Verfassungstexte/Die_Weimarer_Reichsverfassun
g_2017ge.pdf> - em seu segundo capítulo - Zweiter Hauptteil Grundrechte und Grundpflichten der 
Deutschen, - Direitos e obrigações fundamentais dos alemães. 

105NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html>, ratificado pelo Brasil quando da sua promulgação 
em 10 de dezembro de 1948. 

106Recepcionado no ordenamento jurídico Brasileiro pelo Decreto no 592, de 6 de julho de 1992. BRASIL. 
Decreto no 592, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos. Promulgação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/d0592.htm>. Acesso em: 09 set. 2018. 

107Recepcionado no ordenamento jurídico Brasileiro pelo Decreto No 678, de 6 de novembro de 1992. 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Acesso 
em: 09 set. 2018. 

108CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit., p. 51. 
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Afirma Julio Ricardo de Paula Amaral109 que: 

a eficácia dos direitos fundamentais, tal como ocorre com qualquer outra 
norma de âmbito constitucional, somente por ser aferida, em termos 
jurídicos, a partir da aptidão do seu conteúdo normativo para atingir a 
finalidade do seu objeto, consubstanciando-se este na garantia de um 
determinado campo de liberdade pessoal do indivíduo, sem interferências 
indevidas do Estado ou de sujeitos particulares.  

 

A eficácia pode ser vertical, vinculando essa categoria de direitos constitucionais aos 

poderes públicos; ou horizontal, encontrando efeito nas relações privadas.  

Tratando-se de direito fundamental, é obrigação do Estado a proteção da dignidade 

humana nas relações privadas, a fim de coibir qualquer lesão aos direitos fundamentais da 

pessoa, conforme previsão do Artigo 28 da Declaração dos Direitos Humanos de 1948110. O 

que adianta a consagração de direitos tão supremos se os mesmos não forem observados, 

sequer protegidos? 

 Como já disse Bobbio111, “o problema fundamental em relação aos direitos do 

homem, hoje, não é tanto justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não 

filosófico, mas político”. 

Nas palavras de Honneth,  

para o indivíduo, a denegação de pretensões jurídicas socialmente vigentes 
significa ser lesado na expectativa instersubjetiva de ser reconhecido como 
sujeito capaz de formar juízo moral; nesse sentido, de maneira típica, vai 
de par com a experiência da privação de direitos uma perda de 
autorrespeito, ou seja, uma perda da capacidade de se referir a si mesmo 
como parceiro em pé de igualdade na interação com todos os próximos112.  

 

Assim, para a proteção dos direitos fundamentais destaca-se a relevância do bloco de 

constitucionalidade. 

O Supremo Tribunal Federal em decisão na ADI 595 ES14 conceitou o que se 

denominou bloco de constitucionalidade. “.. independentemente da abrangência material que 

se lhe reconheça - reveste-se de fundamental importância no processo de fiscalização 

                                                      
109A expressão direitos fundamentais é adotada pelas constituições brasileiras, espanholas e portuguesa, estados 

que se baseiam na dignidade da pessoa humana. AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Os direitos fundamentais 
e a constitucionalização do direito do trabalho. In: MONTESSO, José Claudio; FREITAS, Marco Antônio 
de; STERN, Maria de Fátima C. Borges (Coords.). Direitos sociais na Constituição de 1988: uma análise 
crítica vinte anos depois. São Paulo: LTr, 2008. 

110DDHU Artigo 28 Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 
liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 

111BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 24. 
112HONNETH, Axel. op. cit., p. 216-217. 
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normativa abstrata, pois a exata qualificação conceitual dessa categoria jurídica projeta-se 

como fator determinante do caráter constitucional, ou não, dos atos estatais contestados em 

face da Carta Política. [Trata-se de] [...] uma pluralidade de acepções, dando ensejo à 

elaboração teórica do conceito de bloco de constitucionalidade (ou de parâmetro 

constitucional), cujo significado - revestido de maior ou de menor abrangência material - 

projeta-se, tal seja o sentido que se lhe dê, para além da totalidade das regras constitucionais 

meramente escritas e dos princípios contemplados, explicita ou implicitamente, no corpo 

normativo da própria Constituição formal, chegando, até mesmo, a compreender normas de 

caráter infraconstitucional, desde que vocacionadas a desenvolver, em toda a sua plenitude, 

a eficácia dos postulados e dos preceitos inscritos na Lei Fundamental, viabilizando, desse 

modo, e em função de perspectivas conceituais mais amplas, a concretização da ideia de 

ordem constitucional global.” 113 

 

2.4. A dignidade humana nas relações de trabalho 

 

Questão inerente aos direitos fundamentais é o respeito à dignidade da pessoa 

humana. A definição de dignidade é ampla, sempre ligada ao princípio de respeito, brio, 

honradez. A Constituição Federal de 1988 proclama, em seu artigo primeiro, a dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.  

A dignidade da pessoa humana nasce com o indivíduo. É inata, inerente ao ser 

humano. É um direito que deve ser entendido como aquele que o homem possui por sua 

própria natureza e que não resulta de uma concessão de qualquer espécie. É um direito 

personalíssimo que deve ser garantido. 

Orlando Teixeira da Costa traz a etimologia da palavra dignidade – “provém do latim 

– dignitas, dignitatis – e significa, dentre outras coisas, a qualidade moral que infunde 

respeito, a consciência do próprio valor”114. 

                                                      
113SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF - Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 595 ES. Disponível 

em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14815695/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-595-es-
stf>. Acesso em: 27 set. 2016. 

114COSTA, Orlando Teixeira da. O trabalho e a dignidade do trabalhador. Revista LTr, São Paulo, v. 59, n.5, 
p. 591-594, maio 1995. p. 101. 
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Nas palavras de Arion Sayão Romita, "ápice da ordem jurídica e expressão suprema 

dos valores axiológicos fundados sobre a dignidade da pessoa, os direitos fundamentais são 

dotados de irresistível supremacia jurídica, exercida sobre a integralidade do sistema”115. 

Para Fabio Konder Comparato, “a dignidade da pessoa humana, enquanto princípio, 

constitui, ao lado do direito à vida, o núcleo essencial dos direitos humanos”116. 

E, no entender de Eros Roberto Grau, a dignidade da pessoa humana “não é apenas 

um fundamento da República Federativa do Brasil, mas também o fim ao qual se deve voltar 

a ordem econômica (mundo do ser), razão pela qual deve esta última ser dinamizada tendo 

em vista a promoção da existência digna de que todos devem gozar”117. 

Conceituada também por Carmen Lúcia Antunes Rocha118, a dignidade traz “o 

pressuposto da ideia de justiça humana, porque ela é que dita a condição superior do homem 

como ser de razão e sentimento. Por isso é que a dignidade humana independe de 

merecimento pessoal ou social. Não se há de ser mister ter de fazer por merecê-la, pois ela é 

inerente ávida e, nessa contingência, é um direito pré-estatal”. 

Podemos considerar que, dada a amplitude do termo, não há uma definição exata de 

dignidade, ao menos é o que entende Cinthia Maria da Fonseca Espada119: 

o significado de dignidade da pessoa humana está relacionado a uma 
construção de natureza moral, na qual se insere a ideia de que todo homem, 
independente de quaisquer circunstâncias (como capacidade mental, raça, 
credo, sexo, ou até mesmo a efetiva conduta digna que a pessoa possa ter) 
tem um valor intrínseco que lhe é próprio e não pode ser quantificado, nem 
ser objeto de renúncia. 

 

A Carta Magna instituiu a dignidade humana como um dos princípios fundamentais 

da República Brasileira e, assim, como bem observado por Flavia Piovesan120, “compartilha 

da visão de que a dignidade é inerente à condição de pessoa, ficando proibida qualquer 

discriminação”. 

                                                      
115ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 202 
116COMPARATO, Fabio Konder. Para viver a democracia. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 56. 
117GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Ed., 2001. p. 241 
118ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. 

Apresentado na XVII Conferência Nacional da OAB, RJ, 1999. Disponível em: 
<https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/30550>. Acesso em: 10 set. 2018. 

119ESPADA, Cinthia Maria da Fonseca. O princípio protetor do empregado e a efetividade da dignidade da 
pessoa humana. São Paulo: LTr, 2008. p. 94. 

120PIOVESAN, Flavia. A proteção dos direitos humanos, cit., p. 293. 
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Ingo Wolfgang Sarlet121 compara as relações entre a dignidade da pessoa humana e 

os diretos fundamentais a um casamento feliz, porém não imune a crises e tensões que 

deverão ser enfrentados. 

A Carta Magna retoma a dignidade em seu artigo 170 como fundamento da ordem 

econômica, associando-a à valorização do trabalho e à livre iniciativa, com a finalidade de 

garantir a todos uma existência digna. Ou seja, a Carta Maior aponta um limite para as 

atividades econômicas: a existência digna.  

A OIT prevê a realização do trabalho em condições de liberdade, equidade, segurança 

e em observância à dignidade humana. A garantia dos direitos fundamentais no exercício do 

trabalho é essencial para promover as condições necessárias à integridade física e psíquica 

da pessoa no exercício do labor, assegurando, desse modo, a dignidade do trabalhador.  

O respeito à dignidade humana nas relações de trabalho restou invocado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ao dispor sobre direitos de 

trabalhadores tais como remuneração justa e adequada ao trabalho executado, garantia de 

padrões mínimos para o exercício das atividades. E delineou também a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), as questões sobre jornada de trabalho razoável e direito ao 

descanso122. 

Devine, Hansen e Wilde123 observam que o a questão de maior importância para 

garantir os direitos fundamentais no trabalho e a dignidade do trabalhador é o “o direito de 

ter períodos regulares longe do trabalho”, quando, além do descanso necessário para a 

recuperação dos esforços realizados no trabalho, o trabalhador possa viver sua vida da forma 

como lhe convier. 

                                                      
121SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 9. ed. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2012. p. 31. 
122Artigo 23. 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem 
direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma 
remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com 
a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Todo ser 
humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses. Artigo 24. 
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias 
remuneradas periódicas. Artigo 25.1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar 
a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 2. A 
maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou 
fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 

123DEVINE, Carol; HANSEN, Carol Rae; WILDE, Ralph. Direitos humanos: referências essenciais. Org. 
Hilary Poole. Trad. Fabio Larsson. São Paulo: Edusp, 2008. p. 148. 
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Muito embora a Constituição Federal consagre princípios em respeito ao ser humano, 

ao exercício de sua cidadania, ao direito de gozar uma vida digna, ao valor social do 

trabalhado, a realidade no trabalho muitas vezes é vivenciada de forma diversa, com 

flagrantes desrespeitos aos consagrados direitos fundamentais da pessoa, impossibilitando o 

trabalhador de viver uma vida digna.  

Um dos direitos fundamentais que mais se destacam no âmbito do trabalho são 

aqueles relativos à vida, à saúde física e mental do trabalhador. O trabalhador não se despe 

da sua dignidade ao adentrar em seu local de trabalho, no qual é merecedor de toda a 

consideração com a sua pessoa. Tendo em vista a relevância do trabalho para a pessoa, 

conforme revisado no capítulo anterior desta tese, não restam dúvidas de que a violação dos 

direitos do trabalhador aos princípios de saúde e segurança no trabalho e aos direitos 

fundamentais da pessoa pode acarretar um impacto negativo na personalidade do 

trabalhador, aviltando sua dignidade.  

Faz-se mister para a concretização da dignidade do trabalhador a efetivação de outros 

direitos previstos em nossa Lei Maior, como os sociais, previstos em seu artigo 6º e 7º, sem 

olvidar os direitos e as garantias fundamentais, previstos no artigo 5º. do diploma legal, do 

meio ambiente do trabalho. 
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3. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E SUA AGRESSIVIDADE 

 

3.1. Meio ambiente do trabalho 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Convenção 155/81124, em seu 

artigo 3º, dispõe que “a expressão lugar de trabalho compreende todos os locais onde os 

trabalhadores devem permanecer ou para onde têm que se dirigir em razão do seu trabalho, 

e que se acham sob o controle direto ou indireto do empregador”. 

O Capítulo V das Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ao tratar da Segurança 

e da Medicina do Trabalho, determina que, além do cumprimento pelos empregadores do 

que está estipulado em seus artigos, não desobriga o cumprimento de outras disposições 

sobre a matéria125. Ou seja, não somente não determina normas específicas a serem aplicadas 

no local de trabalho, como também não foi taxativa, o que culminou com a edição das 

Normas Regulamentadoras por meio da Portaria 3.214/1978126. 

Os princípios ambientais declarados em Estocolmo em 1972127 foram adotados pela 

Constituição Federal em 1988 ao defender em seu artigo 225 que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

E, uma vez estabelecido na Constituição Federal que todos merecem um ambiente 

que garanta a sadia qualidade de vida128, que os riscos inerentes ao desenvolvimento das 

atividades laborais devem ser reduzidos129, sendo a saúde um direito de todos130, e que é 

competência do Sistema Único de Saúde (SUS) colaborar na proteção do meio ambiente, 

                                                      
124Genebra, 22 de junho de 1981. Promulgada pelo Brasil através do decreto 1254/94. ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. Convenção nº 155. Disponível em: <http://www.trtsp. 
jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/OIT/OIT_155.html>. Acesso em: 05 out. 2017. 

125CLT. Art. 154. A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste Capítulo, não desobriga as 
empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de 
obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se situem os respectivos 
estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. 

126MINISTÉRIO DO TRABALHO. Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Disponível em: 
<http://www.lex.com.br/doc_308880_PORTARIA_N_3214_DE_8_DE_JUNHO_DE_1978.aspx>. 

127NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano – 1972, cit. 
128CF, art.225. 
129CF, art. 7º. XXII e XXIII. 
130CF, Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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nele compreendido o do trabalho131, não restam dúvidas de que o ambiente onde é exercido 

o trabalho possui também a proteção constitucional. 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente132 define meio ambiente como “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Tendo em vista as características próprias e peculiaridades do meio ambiente do 

trabalho, este pode ser definido como a "integração e a interação do conjunto de elementos 

naturais, artificiais, culturais e do trabalho que propiciem o desenvolvimento equilibrado 

de todas as formas, sem exceções. Logo, não haverá um ambiente sadio quando não se 

elevar, ao mais alto grau de excelência, a qualidade da integração e da interação desse 

conjunto"133.  

De se destacar o conceito trazido por Celso Antonio Pacheco Fiorilo134, que define 

o meio ambiente do trabalho como  

o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam 
remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio 
e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica 
dos trabalhadores, independentemente da condição que ostentem (homens 
ou mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, 
autônomos, etc.). 

 

Esse conceito é tido pela doutrina como um dos mais completos, pois engloba não 

somente o trabalhador formal, como também todos que exercem algum tipo de trabalho, 

conforme explica Raimundo Simão de Melo135. 

Para Amauri Mascaro do Nascimento, o meio ambiente do trabalho é um complexo 

máquina-trabalho e disciplinado pela legislação trabalhista “porque o meio ambiente do 

trabalho é a relação entre o homem e o fator técnico”. Para o referido autor, o meio ambiente 

do trabalho engloba desde a estrutura física onde é exercida a atividade e suas condições de 

salubridade até o modo de execução do trabalho, ou seja, se são fornecidos os equipamentos 

                                                      
131CF, Art. 200, VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
132BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. 

133MIGLIARI JÚNIOR, Arthur. Crimes ambientais. São Paulo: Lex Ed., 2003. p. 2. 
134FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 21. 
135MELO, Raimundo Simão. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: Responsabilidades 

legais - dano material - dano moral - dano estético. São Paulo: LTr, 2004. p. 29. 
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de proteção, se são respeitados os intervalos legais, ou seja, “todo o conjunto de condições 

de trabalho”136. 

Na mesma linha de pensamento, Marilene Bezerra da Costa e Dayana Pricila Maia 

Meij acreditam que a qualidade de vida dos trabalhadores sofre influências do meio 

ambiente de forma geral, uma vez que o modo e as condições da execução do trabalho são 

influenciados pelo meio ambiente como um todo. São elementos, segundo as citadas 

autoras, “de caráter material, psíquico, biológico e social influenciados e determinados 

por vários fatores de ordem econômica, técnica e organizacional, que se inter-relacionam, 

constituindo o meio e a forma de como a atividade laboral é desenvolvida”137.  

A atenção em como fazer o trabalho, como é o local do trabalho, não é obra da 

modernidade. Segundo o Histórico Cronológico da Segurança do Trabalho de Agilson 

Cerqueira138, desde o século IV a.C, filósofos como Aristóteles, Hipócrates, Platão, dentre 

outros, já apontavam estudos relacionando certas enfermidades ao trabalho exercido. 

Em 1700, o médico italiano Bernardino Ramazzini publicou a obra “As Doenças dos 

Trabalhadores” – De Morbis Artificum Diatriba”139 sobre mais de 50 doenças e relacionou 

os riscos à saúde ocasionados por poeira, metais e outros agentes encontrados nas atividades 

exercidas por trabalhadores em diversas ocupações. Fazia parte da anamnese do paciente 

questionar sobre a sua ocupação140. 

                                                      
136NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
137COSTA, Marilene Bezerra da; MEIJA, Dayana Pricila Maia. A atenção à subjetividade no trabalho como 

fator de promoção da qualidade de vida. 2017. Disponível em: 
<http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/20/25_-
_A_atenYYo_Y_subjetividade_no_trabalho_como_fator_de_promoYYo_da_qualidade_de_vida.pdf>. 

138“Aristóteles - (384 -322 a.C.) que cuidou do atendimento e prevenção das enfermidades dos trabalhadores 
de mineração, logo depois Platão expôs certas deformidades do esqueleto típico de determinadas profissões. 
Em seguida foi registrado por Plínio (O Velho) (23-79 d.C.) em sua publicação da História Natural, onde 
pela primeira vez foram tratados temas referentes à Segurança do Trabalho, quando falou sobre o chumbo, 
mercúrio e poeiras mencionando o uso de máscaras protetoras que deveriam ser usadas pelos trabalhadores 
como medidas de segurança para o desempenho dessas atividades. Hipócrates (460-375 a.C.) revelou a 
origem das doenças profissionais que acometiam os trabalhadores nas minas de Estanho e Galeno (129-201 
a.C.) - preocupou-se com o Saturnismo. Já no século XIII, Avicena (Médico Árabe) preocupou-se também 
com o Saturnismo e indicou como causa das cólicas provocadas pelo Saturnismo, o trabalho em pintura com 
tintas à base de chumbo. No século XV, Ulrich Ellenbog, editou uma série de publicações em que preconizava 
medidas de higiene do trabalho. Século XVI, Paracelso (Médico Suíço) divulgou estudos atinentes as 
afecções dos mineiros do Tirol.” CERQUEIRA, Agilson. Segurança do trabalho: histórico cronológico. 
Disponível em: <http://cerqueiraengenharia.blogspot.com/2009/07/seguranca-do-trabalho-historico.html>. 

139RAMAZZINI, Bernardino. As doenças dos trabalhadores. Tradução de Raimundo Estrêla. 4. ed. São Paulo: 
Fundacentro, 2016. 

140“Qual a sua ocupação? Uma pergunta banal, mas de grande significado para a Medicina, especialmente para 
a Medicina do Trabalho. Foi justamente essa simples pergunta que mais contribuiu para celebrizar Bernardino 
Ramazzini, quando, ao final do século XVII, incorporou ao interrogatório dos trabalhadores doentes, na 
linguagem da época, a indagação: que arte exerce?” BEDRIKOW, Bernardo; GOMES, Jorge da Rocha. A 
propósito desta edição comemorativa [Prefácio]. In: RAMAZZINI, Bernardino. As doenças dos 
trabalhadores, cit. 
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Com o advento da Revolução Industrial – que provocou transformações radicais na 

produção e na forma de trabalhar das pessoas que chegavam a adoecer e morrer por conta 

das condições de trabalho insalubres, jornadas exaustivas que ultrapassavam 12 horas diárias 

–, foi aprovada, em 1802, na Inglaterra, a primeira lei que visava à proteção mínima do 

trabalhador, a Moral and Health Act141. Foi uma das primeiras leis do que veio a ser chamado 

de Leis das Fábricas estabelecendo limite de jornada em 12 horas diárias, determinando a 

obrigatoriedade de ventilação e higiene do local de trabalho, dentre outras medidas que 

regulavam o trabalho. Entretanto, a regulamentação da fiscalização só se deu em 1833. 

Ainda na Inglaterra, nos idos de 1831, restou elaborado um relatório142 pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito que assim concluiu:  

Diante dessa Comissão Parlamentar desfilou longa procissão de 
trabalhadores homens e mulheres, meninos e meninas, abobalhados, 
doentes, deformados, degradados na sua qualidade humana, cada um deles 
é clara evidência de uma vida arruinada. Um quadro vivo da crueldade 
humana do homem para com o homem, uma impiedosa condenação 
imposta por aqueles que, detendo em suas mãos poder imenso, abandonam 
os fracos à capacidade dos fortes.  

 

E assim são aprovadas as primeiras Leis específicas de Segurança do Trabalho e 

Saúde Pública 143 até a criação da OIT, em 1919.  

O artigo 383, da parte XIII do Tratado de Versalhes144, firmado pela Liga das 

Nações, quando do fim da Primeira Guerra Mundial, motivado em estabelecer a paz 

mundial, constitui a OIT e justifica sua criação na necessidade do equilíbrio entre as 

                                                      
141Moral and Health Act foi promulgado na Inglaterra por iniciativa do então primeiro-ministro, Robert Peel, 

Consulta ao site EVOLUÇÃO das relações trabalhistas: da Era Industrial até os dias atuais: o que mudou nos 
acordos entre empregados e patrões no Brasil e no mundo. Governo do Brasil, 26 abr. 2011. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2011/04/evolucao-das-relacoes-trabalhistas>. Acesso em: 
04 abr. 2018. 

142“o início do século XIX foi caracterizado por algumas determinações legislativas visando melhorar a saúde 
dos operários, de seus familiares e de pessoas com baixo poder aquisitivo, especialmente no início da década 
de 1830, quando as febres e outras doenças eram os males mais evidentes (Collection of Statutes, 1831)” in 
KANIKADAN, Paula Yuri Sugishita. MARQUES, Maria Cristina da Costa. Uma trajetória dos profissionais 
de saúde ingleses, 1815-1858. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 20, n. 1, p. 29-47, 2013. 

1431833, o Labour of Children, in Factories Act, determinando: obrigação de concessão de uma hora de almoço 
para crianças, mantendo-se a jornada máxima de doze horas para crianças entre 14 e 18 anos e oito horas 
para crianças entre 9 e 13 anos.Crianças entre 9 e 13 anos devem ter duas horas de aulas por dia.Proibição do 
trabalho noturno para menores de 18 (dezoito) anos Introdução de rotinas de inspeção do trabalho nas 
fábricas. Factories Law 1844, expressa proteção do trabalho das mulheres, obrigatoriedade de comunicação 
e investigação de acidentes fatais e de proteção de máquinas.  

144BRASIL. Decreto n. 13.990 de 12 de janeiro de 1920. Promulga o Tratado de Paz entre os países aliados, 
associados e o Brasil de um lado e de outro a Alemanha, assinado em Versailles em 28 de junho de 1919. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-13990-12-janeiro-1920-
540701-publicacaooriginal-41503-pe.html>. Ratificada pelo Brasil através do Decreto n. 13.990 de 12 de 
janeiro de 1920. 
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personagens das relações de trabalho e as condições deste, uma vez que a paz mundial não 

poderá ser jamais alcançada sem ser alicerçada pela justiça social. 

 

3.2. Meio ambiente agressivo 

 

A proteção à saúde e à integridade física no âmbito das relações de trabalho é um dos 

mais importantes direitos do trabalhador, ressaltando que o termo "saúde", com relação ao 

trabalho, abrange não só a ausência de afecção ou de doenças, mas também os elementos 

físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a 

higiene no trabalho”145, conforme conceituado pela Convenção 155/81 da OIT. 

Considerando que é no ambiente de trabalho, em seu sentido lato, que o trabalhador 

despende a maior parte do seu tempo, esse ambiente deve ser saudável em todos os seus 

aspectos, a fim de garantir a saúde – física e psíquica – do empregado em respeito a sua 

dignidade. 

Todavia, de se repetir que, na realidade, nem sempre esses direitos são observados, 

e o trabalho, em vez de ser benéfico e dignificante para a pessoa, transmuta-se em 

sofrimento, favorecendo o desenvolvimento de doença e distúrbios inclusive de ordem 

psíquica. 

Um meio ambiente agressivo no trabalho é um ambiente que não proporciona o 

desenvolvimento saudável do trabalhador, produz impactos negativos em sua qualidade de 

vida e ofende sua dignidade. 

Muito embora seja de conhecimento notório que a inobservância de normas de saúde 

e segurança no ambiente laboral podem afetar a saúde do trabalhador causando inúmeros 

acidentes, doenças físicas ou até a morte de trabalhadores, a presente investigação é focada 

nos elementos psicossociais determinados, muitas vezes, pela própria prática de gestão 

empresarial ou organização do trabalho, assim definida por Dejours146 como divisão do 

trabalho, o conteúdo das tarefas, o sistema hierárquico, as relações de poder, as questões de 

responsabilidade, dentre outras compreendidas pelo poder diretivo.  

                                                      
145OIT, Convenção 155/81 Art.3, e. 
146DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho, cit., p. 11 e 25. 
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As situações que podem desencadear sofrimento no trabalho trazendo repercussões 

na saúde do empregado são as mais as diversas. Pressão por metas e resultados, jornadas 

exaustivas, injustiças são apenas exemplos de situações que podem gerar consequências 

nefastas para a saúde do trabalhador. Abordaremos, a seguir, a figura do assédio, em especial 

o organizacional, e suas possíveis consequências para o trabalhador como fator de 

agressividade do meio ambiente do trabalho. 

 

3.3. Assédio 

 

Assediar possui uma definição complexa. No dicionário Aurélio147, o termo é 

apresentado como a ação de cercar, no sentido militar do termo, em relação ao inimigo. 

Traduz ainda a ideia de perseguir com insistência, importunar, molestar alguém com 

pretensões insistentes. Esmiuçando seu significado, assediar possui estreita relação com atos 

repetitivos e insistentes com intuito de causar mal-estar na pessoa, o que, consequentemente, 

viola a paz, a dignidade do ser humano e sua saúde. 

O termo assédio foi inserido pelo Conselho da Comunidade Europeia por meio da 

Diretiva 2000/43/CE148 que determina a aplicação do princípio da igualdade para o 

combate da discriminação racial e étnica, compreendido como discriminação, 

interpretado como o comportamento indesejado “com o objetivo ou o efeito de violar a 

dignidade da pessoa e de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 

desestabilizador”149. 

                                                      
147Dicionario Aurelio. asꞏséꞏdiꞏo sm  
 1. Ato ou efeito de assediar. 
 2. Ação que consiste em cercar militarmente uma posição inimiga, geralmente durante um período 

prolongado ou que se calcula dever durar muito. = CERCO, SÍTIO. 
3. [Figurado] Comportamento desagradável ou incômodo a que alguém é sujeito repetidamente (ex.: o 
assédio dos paparazzi incomoda a cantora). 

 3. O mesmo que assédio sexual. Assédio sexual 
 • Conjunto de atos ou ditos com intenções sexuais, geralmente levado a cabo por alguém que se encontra em 

posição (hierárquica, social, econômica, etc.) privilegiada (ex.: o professor foi acusado de assédio sexual). 
p. 231. 

148COMUNIDADE EUROPEIA. Conselho da União Europeia. Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de 
junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem 
racial ou étnica. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:pt:HTML>. 

149COMUNIDADE EUROPEIA. Conselho da União Europeia. Directiva 2000/43/CE, cit., art. 20. 
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O Código de Trabalho Português150, instituído em 2003, tem a figura do assédio 

contemplada expressamente em seu artigo 24, configurando-o como ato discriminatório e 

repetindo ipsis litteris o conceito da Diretiva 2000/43/CE, acrescentando também como 

assédio o “comportamento indesejado de carácter sexual”151. 

 

3.3.1. Assédio moral 

 

A expressão "assédio moral" surge na década de 90 com Marie-France Hirigoyen152, 

psiquiatra francesa, autora de obra homônima, na qual descreve a violência diária infligida 

contra alguém no interior de relações interpessoais e de trabalho. A terminologia não surge 

do marco zero, mas, como é facilmente dedutível do contexto, trata-se da evolução da 

expressão assédio sexual, instaurada na década de 70 pelas feministas. 

É indubitável que se trata de modalidade de assédio quando os danos transcendem os 

limites do corpo podendo atingir o domínio psíquico da pessoa.  

É coerente presumir que o fenômeno sempre existiu, mas não havia sido nomeado 

até porque o assédio, muito embora possa ser praticado por qualquer pessoa, está 

intimamente ligado com alguma forma de poder do assediador sobre o assediado, sendo mais 

comum o assédio praticado por superior hierárquico contra seu subordinado. 

Dessa ótica, a obra de Marie-France apresentou a representação de uma prática que 

carecia de denominação mais específica. Prova dessa preexistência e demanda por 

nominação repousa no fato de que o assédio moral migrou da instância discursiva para 

compor combinações legais que abordam o assédio moral como uma nova modalidade de 

violência contra a dignidade da pessoa. 

                                                      
150PORTUGAL. Assembleia da República. Código do Trabalho. Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto. Disponível 

em: <https://dre.pt/pesquisa/-
/search/632906/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2099%2F2003%2C%20de+27+de+agosto>. 

151Art. 24. Assédio. 1 - Constitui discriminação o assédio a candidato a emprego e a trabalhador.2 - Entende-
se por assédio todo o comportamento indesejado relacionado com um dos factores indicados no n.º 1 do 
artigo anterior, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação 
profissional, com o objectivo ou o efeito de afectar a dignidade da pessoa ou criar um ambiente intimidativo, 
hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.3 - Constitui, em especial, assédio todo o comportamento 
indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objectivo ou o efeito referidos 
no número anterior. 

152HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral: a violência perversa do cotidiano. Rio de Janeiro: Bertrand-
Brasil, 2002. 
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A conscientização da existência de situações de assédio moral, particularmente no 

trabalho, eleva o assédio moral para o posto de problema político, social e jurídico, 

justificando que a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu 

elaborasse um relatório sobre o assédio no local de trabalho153, a fim de estimular medidas 

enérgicas contra isso. De acordo com o relatório, restou constatado pela Fundação Europeia 

para a Melhoria das Condições da Vida e de Trabalho que existem 12 milhões de 

trabalhadores na Europa que se consideram vítimas de assédio moral154. 

Mais tarde, a França, através da Lei 73/2002155 que alterou o Código do Trabalho 

introduzindo o L1152-1156, disciplinou expressamente que nenhum empregado deve ser 

submetido a repetidos atos de assédio moral que tenham por objeto ou efeito uma 

deterioração das condições de trabalho e que possam afetar seus direitos e sua dignidade, 

alterar sua saúde física ou mental ou comprometer o seu futuro profissional. 

Se o termo assédio moral é uma ascensão terminológica no campo das práticas de 

violência psicológica, a ideia teve um antecessor, Heinz Leymann, que denominou de 

“mobbing” quando as pessoas são expostas às humilhações por um determinado período de 

tempo. Gramaticalmente, “mobbing” tem origem no verbo inglês “to mob”, cuja tradução é 

maltratar, atacar, perseguir, sitiar157.  

Marie-France158 supõe que “mobbing” seja, na realidade, antecedente ao trabalho de 

Heinz, posto que o termo já havia sido descrito na observação do comportamento de certas 

espécies animais, gaivotas, por exemplo, que se reúnem em torno de um determinado 

membro do grupo que deve ser expulso. 

                                                      
153UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu. Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. Relatório sobre 

o assédio no local de trabalho. (2339/2001(INI)) Relator: Jan Andersson. Parlamento Europeu, 16 jul. 2001. 
Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0283+0+DOC+PDF+V0//PT>. 

154Dados de 1996. 
155Capítulo IV da lei 2002-73 de Modernização Social, promulgada em 17 de janeiro de 2002, cujos artigos 

168 a 180 e 224 alteram e inserem várias disposições no Código do Trabalho francês. 
156Article L 1152.Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet 

ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel – FRANCE. Code du 
travail. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006900818&cidTexte=LE
GITEXT000006072050>. 

157GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; RIMOLI, Adriana Odalia. "Mobbing" (assédio psicológico) 
no trabalho: uma síndrome psicossocial multidimensional. Psicologia: teoria e pesquisa, v. 22, n. 2, p. 183-
191, maio/ago. 2006. p. 184. 

158HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2002. p. 77. 
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Em sua obra “Assédio moral, a violência perversa na vida cotidiana”, Marie-France 

define assédio moral como "qualquer conduta abusiva manifestada em particular por 

comportamento, palavras, atos, gestos, escritos, que possam afetar a personalidade, a 

dignidade ou a integridade física ou psicológica de uma pessoa”159. Heinz Leymann160 

compreende “mobbing” como "manobras frequentes e repetidas no local de trabalho, 

visando sistematicamente a mesma pessoa e que provém de um conflito que degenera, sendo 

ele uma categoria particularmente grave de estresse psicossocial". 

No mundo do trabalho, esse terror psicológico significa uma comunicação antiética 

e hostil direcionada de forma sistemática a um ou vários indivíduos com a intenção de 

exclusão do ambiente de trabalho. Sem a intenção específica, não pode ser considerado 

“mobbing” e sim, evento isolado161. 

O termo ainda está relacionado, como anteriormente já mencionado com o exercício 

do poder, com a limitação da independência e até com a desqualificação dos indivíduos, 

tanto pela parte dos superiores hierárquicos quanto pelos próprios colegas de trabalho. 

Podemos dizer que se trata de um conflito entre as partes, “onde a parte que hostiliza possui 

mais recursos, apoios ou uma posição superior ao trabalhador humilhado”162.  

O assédio moral é praticado em toda parte do mundo. Ou seja, em qualquer espaço 

onde estejam sendo desenvolvidas relações interpessoais e de trabalho, com algumas 

características específicas determinadas pela cultura e o contexto de cada lugar e povo, 

começando pela própria terminologia: 

Na França – harcèlement moral, Itália – molestie psicologiche, na 
Inglaterra, Austrália e Irlanda – Bullying, Bossing, Harassment (tiranizar), 
nos Estados Unidos, países nórdicos, bálticos e da Europa Central – 
Mobbing (molestar), no Japão – Murahachibu (ostracismo social), em 
Portugal – coacção moral, nos países hispânicos – Acoso moral, acoso 
psicológico ou psicoterrorismo, no Brasil – Assédio moral, assédio 
psicológico, mobbing163.  

 

                                                      
159HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral, cit., p. 55. 
160LEYMANN, Heinz. Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence Vict., v. 5, n. 2, p. 119-126, 

1990. LEYMANN, Heinz. The content and development of mobbing at work. European Journal of Work 
and Organizational Psychology, v. 5, n. 2, p. 165-184, 1996.  

161GÖÇEN, Sedat; YIRIK, Sevket; YILMAZ, Yusuf; ALTINTA¸ Volkan. Intercompany mobbing: the effects 
of company growth. Quality & Quantity, v. 47, n. 3, p. 1276, Apr. 2013. Tradução livre. 

162SECO MARTIN, Enrique; LOPES PINO, Carmen Marina. Tipologia de mobbing: una mirada desde la 
responsabilidad de la empresa. Sociologias, Porto Alegre, ano 18, no 43, p. 364-401, set./dez. 2016. 

163GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; RIMOLI, Adriana Odalia. op. cit., p. 184 
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Ao escopo do presente trabalho cabe apresentar os termos mais usados e, no decorrer, 

utilizaremos tanto o termo assédio moral como o termo “mobbing”, em virtude de ambos 

estarem diretamente associados à violência moral no campo das relações de trabalho. 

Marie-France atribui ao “bullying” um sentido diverso do termo “mobbing”, 

entendendo que o termo “bullying nos parece de acepção mais ampla do que o termo 

mobbing. Vai de chacotas e isolamento até condutas abusivas com conotações sexuais ou 

agressões físicas. Refere-se mais às ofensas individuais do que à violência 

organizacional”164. A diferença proposta pela referida autora é bastante esclarecedora nesse 

sentido: "o termo mobbing relaciona-se mais a perseguições coletivas ou à violência ligada 

à organização"165. 

Certo é que, embora as definições e os conceitos, inclusive dos comportamentos que 

impliquem assédio moral, tenham sido criados nas áreas de psicologia e psiquiatria, vemos 

claramente que tais expressões e termos foram abarcados pelo direito, conforme se destacam 

nas mais diversas decisões judiciais proferidas pelos Tribunais do Trabalho brasileiros166 e 

em muitos países, tais como Espanha167168, dentre outros. 

                                                      
164HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral, cit., p. 79. 
165Id. Ibid., p. 80. 
166Ementa: ASSÉDIO MORAL PRATICADO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO NO AMBIENTE DE 

TRABALHO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. A prova revela que o reclamante foi assediado moralmente, 
mediante tortura psicológica continuada, consubstanciada no terror de ordem pessoal, moral e psicológico 
praticado no âmbito da empresa, pelo seu superior hierárquico, o que é incompatível com os princípios da 
dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da função social da propriedade, previstos na 
Constituição Federal (art. 1º, III e IV, art. 5º, XIII, art. 170, caput e III). Destarte, a conduta do empregador 
extrapola os limites do poder diretivo, ferindo, com isso, o patrimônio moral do autor e, assim, deve ser 
mantida a condenação em indenização por dano moral, com lastro nos artigos 186 e 927, ambos do Código 
Civil, e no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. Recurso da reclamada que a se nega provimento. 
(TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - TRT-6. Processo: RO - 0001725-
48.2014.5.06.0161, Redator: Jose Luciano Alexo da Silva, Data de julgamento: 12/05/2016, Quarta Turma, 
Data da assinatura: 15/05/2016; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO - TRT-3. 
Recurso Ordinário Trabalhista RO 124906 01021-2005-104-03-00-2 (TRT-3); TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 3ª REGIÃO - TRT-3. Recurso Ordinário Trabalhista RO 01863200810003001 0186300-
77.2008.5.03.0100 (TRT-3); TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO - TRT-3. Recurso 
Ordinário Trabalhista RO 291604 00936-2003-036-03-00-5 (TRT-3); TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 15ª REGIÃO - TRT-15. Recurso Ordinario RO 8306 SP 008306/2007 (TRT-15): TRT-15 
- Recurso Ordinário RO 10876 SP 010876/2011 (TRT-15). 

167NAVARRETE, Cristobal Molina. STSJ – Cataluña5207/2017, “Em definitiva, ela coso moral o mobbing se 
puede definir como toda conducta abusiva (conceito típico-juridico) o violência psicológica (conceito extra 
jurídico) al que se comete de forma sistemática a unsa persona em el âmbito laboral, manifestada 
especialmente através de reiterados comportamentos, palavras, o actitudes que lesiones la dignidade o 
integridade psíquica del trabajador y que pongan em peligro o degraden sus condiciones de trabajo. STSJ 
Cataluña 5014/2917.” In MOLINA NAVARRETE. Cristóbal. La tutela judicial frente al acoso moral em el 
trabajo: estancamento y subestimacion o lento progresso? Albacete-ES: Editorial Bomarzo, 2018. p. 16. 

168Id. Ibid. “ Toda situación em la que uma o más personas quedan expuestas a actuaciones de violência 
psíquicas o forma de presión, de forma reiterada, por outra u otras que actuán desde uma posicion de poder, 
jerarquico o no y em um entorno laboral (degradante) creando um riesgo relevante para la seguridade y salud 
de aquéllas.” p. 16. 
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Vale salientar que, muito embora o Direito do Trabalho brasileiro já tenha 

recepcionado o fenômeno do assédio no seu mais amplo sentido, reconhecendo seu efeito 

danoso e aplicando penalidades contra a sua prática, em que pese a existência de projetos, 

ainda não existe na Legislação Federal brasileira lei específica que defina o assédio.  

 Contudo, ainda que a Legislação Federal não discipline especificamente o assédio 

moral, os artigos 223 B e 223 C da CLT169, introduzidos com a Reforma Trabalhista de 2017, 

dispõem que a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou 

jurídica é indenizável, estabelecendo que a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de 

ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens 

juridicamente tutelados inerentes à pessoa física.  

Paralelamente, no âmbito dos municípios e Estados, podemos encontrar leis que 

regulamentam o assédio em relação aos servidores públicos170, tais como a Lei 12.250/2006 

do Estado de São Paulo, que, nos termos do seu artigo 2º, conceitua assédio moral como  

toda ação, gesto ou palavra, praticada de forma repetitiva por agente, 
servidor, empregado, ou qualquer pessoa que, abusando da autoridade que 
lhe confere suas funções, tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima 
e a autodeterminação do servidor, com danos ao ambiente de trabalho, ao 
serviço prestado ao público e ao próprio usuário, bem como à evolução, à 
carreira e à estabilidade funcionais do servidor. 

 

Referida lei exemplifica ainda ações que podem ser consideradas como práticas de 

assédio moral, tais como: I – determinar ao servidor o cumprimento de atribuições estranhas 

ou de atividades incompatíveis com o cargo que ocupa, ou em condições e prazos 

inexequíveis; II – designar para o exercício de funções triviais o exercente de funções 

técnicas, especializadas, ou aquelas para as quais, de qualquer forma, exijam treinamento e 

conhecimento específicos; e III – apropriar-se do crédito de ideias, propostas, projetos ou de 

qualquer trabalho de outrem. 

 

                                                      
169CLT. Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou 

existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Art. 223-
C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a 
integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. 

170Lei 13.288/2002 do município de São Paulo. SÃO PAULO (Município). Lei nº 13288 de 10 de janeiro de 2002. 
Disponível em: <https://cm-sao-paulo.jusbrasil.com.br/legislacao/813901/lei-13288-02>; Lei 3921/2002 do 
Estado do Rio de Janeiro. RIO DE JANEIRO (Estado). Lei nº 3921, de 23 de agosto de 2002. Disponível em: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3dcfce02b06be53903256c28005
37184?OpenDocument&Highlight=0,3921>. 
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Ainda, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da referida lei, são também 

considerados assédio moral ações, gestos e palavras que impliquem I – desprezo, ignorância 

ou humilhação ao servidor, que o isolem de contatos com seus superiores hierárquicos e com 

outros servidores, sujeitando-o a receber informações, atribuições, tarefas e outras atividades 

somente através de terceiros; II – a sonegação de informações que sejam necessárias ao 

desempenho de suas funções ou úteis a sua vida funcional; III – a divulgação de rumores e 

comentários maliciosos, bem como a prática de críticas reiteradas ou a de subestimação de 

esforços, que atinjam a dignidade do servidor; e IV – a exposição do servidor a efeitos físicos 

ou mentais adversos, em prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

A Norma Regulamentadora 17171 do Ministério do Trabalho e Emprego também 

exemplifica algumas condutas tipificadas como causadoras de assédio moral no trabalho em 

teleatendimento e telemarketing, tais como I – estímulo abusivo à competição entre 

trabalhadores ou grupos/ equipes de trabalho; II – exigência de que os trabalhadores usem, 

de forma permanente ou temporária, adereços, acessórios, fantasias e vestimentas com o 

objetivo de punição, promoção e propaganda; e III – exposição pública das avaliações de 

desempenho dos operadores.  

Tão somente com os exemplos acima podemos inferir que são inúmeras as ações e 

situações que podem ser consideradas como assediosas. 

Cabe ressaltar que, conforme apontado por Marcelo Rodrigues Prata172 ao trazer os 

ensinamentos de Harald Ege, nem todas as situações que podem aparentar uma agressão 

moral são realmente situação de desrespeito ou assédio. Situações de hostilidade pontuais 

podem ser causadas por fatores totalmente estranhos ao trabalho ou por algum fator da 

personalidade de uma das personagens da relação de trabalho. Entretanto, não tem a 

finalidade de causar nenhuma ofensa. Digamos que pode ser um deslize por ser humano. 

Dentre tantos exemplos que se podem apresentar, a atitude de um chefe que sofre um 

transtorno a caminho do trabalho e chega irritado e “desconta” seu nervosismo num 

empregado, tratando-o mal, não sendo seu comportamento habitual, não será considerada 

assediosa. São as denominadas “mobbing-like actions”173. 

 

                                                      
171NR17 - ANEXO II -TRABALHO EM TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING. MINISTÉRIO DO 

TRABALHO – MTE. NR 17 - Ergonomia (117.000-7). Disponível em: 
<http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/NRs/NR_17.html>. 

172PRATA, Marcelo Rodrigues. Anatomia do assédio moral no trabalho. São Paulo: LTr, 2008. p. 70. 
173Id. Ibid., p. 70. 
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3.3.2. Assédio moral organizacional 

 

O termo assédio moral organizacional, ainda que não inserido em nosso ordenamento 

legal, vem sendo utilizado pela doutrina e jurisprudência como sinônimo de assédio moral 

coletivo, assédio moral institucional, gestão por estresse ou “straining” e ainda “bossing”. 

Sonia Mascaro do Nascimento define esse tipo de assédio como “um conjunto de 

práticas reiteradas, fruto de gestão empresarial que visam atingir o aumento de produtividade 

e a diminuição do custo do trabalho, por meio de pressões, humilhações, vexames e 

constrangimentos aos trabalhadores da empresa”174. 

Podemos afirmar que ocorre assédio moral organizacional quando o empregado 

sofre violência psicológica em razão da forma de gerir o trabalho, com base no medo. Em 

geral ocorre em empresas extremamente competitivas que estimulam a competição e 

propagam alguma forma de terror entre os empregados. Para a Dra. Margarida Barreto, o 

assédio institucional é uma política de gestão da empresa e visa “livrar-se dos 

trabalhadores inconvenientes”175. 

Marie-France, ao (re)definir o assédio moral organizacional, reitera todas as ações 

do conceito de assédio moral trazidas em sua primeira obra176, acrescentando as ações que 

possam pôr em perigo o emprego ou degradar o ambiente de trabalho177. 

Adriana Calvo avalia que o assédio moral organizacional, por suas próprias 

formulações, modus operandi e efeitos, é mais abrangente do que o assédio moral 

individual178. 

Com o intuito de definir e exemplificar aqui o assédio institucional, trazemos à baila 

sentença proferida em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do 

Trabalho pleiteando a condenação da empresa a se abster da prática de assédio moral 

organizacional, consistente na imposição de punições e tratamentos vexatórios a empregados 

que eventualmente não atinjam as metas fixadas. A ação postulou também a condenação da 

                                                      
174NASCIMENTO, Sonia Mascaro. O dano extrapatrimonial na Justiça do Trabalho. In: AGUIAR, Antônio 

Carlos (Coord.). Reforma trabalhista: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo, Quartier Latin, 2017. p. 332. 
175ASSÉDIO moral: risco não visível no ambiente de trabalho [Entrevista com a Drª Margarida Barreto, da 

equipe do site]. Disponível em: <http://www.assediomoral.org/spip. php?article372>. 
176Vide nota 50. 
177HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral, cit., p. 65. 
178CALVO, Adriana. Estudo do assédio moral organizacional sob a ótica dos direitos fundamentais. 

Disponível em: <http://www.calvo.pro.br/>. Acesso em: 14 jun. 2017. 
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parte ré a indenização de danos morais coletivos. Extraímos o fundamento da sentença 

proferido pela Juíza Titular Sandra dos Santos Brasil da 2ª Vara do Trabalho de Zona Sul179:  

um dos mais importantes e fundamentais direitos do cidadão trabalhador, 
independentemente da modalidade da prestação de serviço, sendo espécie 
do gênero ambiente é o meio ambiente do trabalho equilibrado, adequado 
e seguro. O desequilíbrio ao referido direito gera, segundo a doutrina, a 
chamada ‘poluição trabalhista’, violação essa que, por ser transindividual, 
agride toda a sociedade. 

 

Para a magistrada, o assédio moral organizacional, também denominado “straining”, 

faz parte da “política institucional da empresa, que submete um grupo de trabalhadores de 

um determinado setor a laborar sob uma gestão por estresse, isto é, devem obter resultados 

sob grave pressão psicológica e ameaça de perda do posto de trabalho ou de castigos 

humilhantes que violam a dignidade humana e coisificam o trabalhador”. Enfatiza na decisão 

que o assédio moral organizacional é verificado quando há “abuso do poder diretivo, a ponto 

de provocar transtornos psicológicos, esgotamento físico, psíquico e emocional aos 

trabalhadores”.180 

O caso concreto abrangia um setor de vendas, tendo sido apontadas na sentença como 

práticas de assédio organizacional situações como “a atribuição de metas inatingíveis; 

ausência de clareza na definição das metas que sofriam alterações unilaterais, ameaças de 

dispensa e tratamento ofensivo durante reuniões, participação compulsória dos empregados 

em rituais de benzimento e palestras sobre energização/reiki; aliados a alta incidência de 

transtornos psiquiátricos relacionados a stress, ansiedade e síndrome do burnout.181” 

Um outro exemplo de prática de assédio organizacional é extraído do voto do 

Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho em Recurso de Revista182 que considerou que 

a “prática motivacional engendrada pela empresa reclamada, ao constranger seus 

trabalhadores diariamente a entoarem o canto motivacional ‘cheers’, acompanhado de 

coreografia e rebolados, exorbita os limites do poder diretivo e incorre em prática de assédio 

moral organizacional”183. Acrescentou ainda que “ao aplicar, de forma coletiva, uma 

‘brincadeira’ que pode parecer divertida aos olhos de uns, a empresa pode estar expondo a 

                                                      
179Processo n. 1002022-07.2016.5.02.0702 – 2ª. VT/Zona Sul/ACP. 
180Id. Ibid. – sentença nota. 184. 
181Id. Ibid. – sentença nota. 184. 
182TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. RR: 5073220135040304, Relator: Luiz Philippe Vieira 

de Mello Filho, Data de Julgamento: 19/08/2015, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 21/08/2015. 
183Id. Ibid. – acordão nota 189. 
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constrangimento trabalhadores que não se sentem confortáveis com determinados tipos de 

atividades, de todo estranhas à atividade profissional para a qual foram contratados”.184 

O enquadramento das práticas da empresa no conceito de assédio moral 

organizacional restou caracterizado, nos termos do acórdão, por ser “uma estratégia de 

gestão focada na melhoria da produtividade e intensificação do engajamento dos 

trabalhadores, porém assentada em práticas que constrangem, humilham e submetem os 

trabalhadores para além dos limites do poder empregatício”.185  

Na prática de assédio moral organizacional não há um empregado individualizado 

como foco do assédio e sim a coletividade dos empregados de uma determinada empresa em 

que as práticas assediadoras fazem parte do modus operandi de forma institucional. Estão 

arraigadas em determinadas organizações como parte da cultura empresarial e do seu 

processo gerencial, assim denominado como organização do trabalho186 e impedem o 

exercício da cidadania empresarial187 e desrespeitam o plano pessoal de trabalhador no 

âmbito do trabalho.  

São práticas de gestão por estresse, por exemplo quando metas são determinadas, 

entretanto, sem tempo hábil ou condições humanas para realizá-las; práticas de gestão por 

injúrias pelas quais os empregados “são estimulados a trabalhar cada vez mais sem protestar 

ou errar”188 sob pena de serem ofendidos publicamente. Ricardo Antunes189 ressalta que tais 

práticas de “pressão institucionalizada” têm a finalidade de incrementar a produtividade bem 

como isolar e excluir aqueles empregados que são estorvos para a finalidade empresarial. 

Dejours190 assinala que existem organizações cujas manobras de funcionamento são 

reguladas por uma combinação de perversão e patogenia. Da mesma forma que Dejours, 

inúmeros estudos apresentam contextos e situações de trabalho que reafirmam e atestam em 

diversos estudos de caso os impactos que esse tipo específico de assédio causa no corpo e 

na psique dos alvejados. 

                                                      
184TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. RR: 5073220135040304, Relator: Luiz Philippe Vieira 

de Mello Filho, Data de Julgamento: 19/08/2015, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 21/08/2015 – acordão 
nota 189. 

185Id. Ibid. – acordão nota 189. 
186Ver nota 23. 
187REBELO, Gloria. Assédio moral e dignidade no trabalho. Prontuário de Direito do Trabalho, Coimbra, p. 

76-78, jan./dez. 2007. 
188PRATA, Marcelo Rodrigues. op. cit., p. 76. 
189ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado na era digital. São Paulo, Boitempo, 

2018. p. 149. 
190DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social, cit., 2000. p. 100. 
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 O termo organização do trabalho, dada sua extensão, parece impalpável, uma 

imagem que não se materializa. Entretanto, dependendo da forma como estiver estruturada 

essa “organização do trabalho”, pode se corporificar em doenças psicossomáticas, fadiga, 

problemas cardíacos, dentre outros.  

Beatriz Cardoso Montanhana cita que, nas relações de trabalho, não existe mais o 

patrão, mas uma "força irresistível e de forma indefinida". Assinala ainda que "vislumbra-se 

o apogeu da sofisticação do funcionamento dos mecanismos de burocratização do poder, 

consubstanciada na organização técnica do trabalho como instrumento de dominação"191.  

Desse modo, aquela figura de “chefe” com poder e identidade definida é substituída 

por um poder hierárquico que pratica um "assédio sem rosto ou identidade, pois que regido 

por um agrupamento de violadores e violências simbólicas, difíceis de serem mensurados e 

detectados nominal ou efetivamente”192, causando insegurança para o trabalhador e gerando 

tensões que podem afetar colegas, familiares e até criar uma rede patológica numa afetação 

em cadeia que compromete não apenas o ambiente de trabalho, mas toda a sociedade. 

Dejours compreende que essas novas formas de organização do trabalho coloca-nos 

dentro do que Hannah Arendt classificou de desolação – solidão, que corresponde à perda 

de um terreno comum de justiça, o fim da solidariedade. “Então, todo mundo está isolado 

em um ambiente que ele acredita ser hostil”193. O referido autor também destaca um aspecto 

interessante que ajuda a compreender a omissão de alguns colegas diante do assédio. A razão 

é que “torna-se difícil até mesmo reconhecer o bem e o mal194. Por exemplo, se alguém está 

sendo assediado à sua frente, você não sabe mais se deve intervir, se é culpa dele ou não195”. 

Vasconcelos196 compreende que “independente da modalidade de assédio moral, a 

submissão por parte da vítima não implica necessariamente a aceitação autêntica 

                                                      
191MONTANHANA, Beatriz Cardoso. A dinâmica do poder nas relações de trabalho e os impactos sobre a 

dignidade humana. São Paulo: LTr, 2014. p. 119. 
192Id., loc. cit. 
193DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho, cit., p. 102. 
194É realmente muito difícil decidir sozinho se é bom ou ruim. Só é decidido na discussão, no diálogo 

contraditório, na deliberação com os outros. Mas, ao romper os laços de solidariedade, destruindo o terreno 
comum e, portanto, o senso comum de justiça, as pessoas não falam mais umas com as outras. As condições 
são criadas no mundo do trabalho que coincidentemente se assemelham muito ao que Arendt caracteriza 
como base, fundamento ou consequências do sistema totalitário. GERSCHENFELD, Ana. Entrevista a 
Christophe de Dejours. "Um suicídio no trabalho é uma mensagem brutal". P, 01 fev. 2010. Disponível em: 
<https://www.publico.pt/2010/02/01/sociedade/noticia/um-suicidio-no-trabalho-e-uma-mensagem-brutal-
1420732>. 

195Id. Ibid. 
196VASCONCELOS Yumara Lúcia. Assédio moral nos ambientes corporativos, mobbing in corporation 

environments. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Departamento de Administração, Recife-PE, 
Brasil. Cadernos EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 851, out./dez. 2015. 
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(permanente), mas, sim, circunstancial, o que gera propensão à reação de denúncia e 

providências jurídicas futuras”. 

 Em face dessa forma de poder abstrata, a subjetividade sofre um tipo de 

esfarelamento paulatino e gera um mal-estar no ambiente, em especial quando os códigos 

dessa forma específica de organização do trabalho não são claros, gerando angústia e 

ansiedade por pessoas potencialmente mais frágeis, o que, apesar de parecer não acarretar 

nenhum risco concreto à integridade do trabalhador, pode trazer consequências nefastas à 

sua saúde psíquica. Tanto é que a Norma Regulamentadora 17, já mencionada 

anteriormente197, além de trazer exemplos de ações consideradas assediosas, obriga as 

empresas, a fim de reduzir as situações de estresse na categoria de teleatendimento e 

telemarketing, a determinarem a definição clara das tarefas a serem exercidas pelos 

trabalhadores bem como o estabelecimento dos limites da autonomia do trabalhador na 

resolução de problemas.  

Também falta de interação do trabalhador com o controle de seu processo de 

trabalho, o que é imposto pelas novas formas de organização do trabalho, apresenta um risco 

real para a saúde, como também apontou a psicóloga Leny Sato198. 

O controle do processo de trabalho tem sua base no estudo do cotidiano apoiado nos 

ensinamentos dos sociólogos José Machado Pais199 e Michel de Certeau200. 

Nas palavras de Machado Pais:  

O cotidiano – costuma-se dizer – é o que se passa todos os dias: no 
cotidiano nada se passa que fuja à ordem da rotina e da monotonia. Então 
o cotidiano seria o que no dia a dia se passa quando nada se parece passar. 
Mas só interrogando as modalidades através das quais se passa o cotidiano 
– modalidades que caracterizam ou representam a vida passante do 
cotidiano – nos damos conta de que é nos aspectos frívolos e anódinos da 
vida social, no "nada de novo" do cotidiano, que encontramos condições e 
possibilidades de resistência que alimentam a sua própria rotura201. 

 

                                                      
197Ver n. 47. 
198SATO, Leny. Saúde e controle no trabalho: feições de um antigo problema. In: JACQUES, Maria da Graça; 

CODO, Wanderley (Orgs.). Saúde mental e trabalho: leituras. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 41. 
199PAIS, Jose Machado. Vida cotidiana: enigmas e revelações. São Paulo: Cortez, 2001. p. 28. 
200CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis-RJ: Vozes, 2011. 
201PAIS, Jose Machado. op. cit., p. 28. 
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A rotina que se vê no cotidiano aparenta uma certeza de realidade; entretanto, essa 

realidade sofre rupturas que afastarão a certeza que se acreditava ter. “A ruptura da rotina do 

cotidiano é uma característica humana.”202 

Fabio de Oliveira203 afirma que as rupturas da vida cotidiana no trabalho originam-

se "das variabilidades dos meios de trabalho, pela sua imprevisibilidade e pelas contradições 

entre os elementos do mundo real que devem ser articulados para que o trabalho aconteça".  

A evolução para a perturbação mental invariavelmente se dá de forma silenciosa, 

tendo em conta que muitas vezes nem o próprio funcionário está ciente do assédio que sofre, 

pois trata-se de um processo que ofende a subjetividade do trabalhador por meio de 

humilhações não verbais e sem agentes definidos com clareza. Essa modalidade de assédio 

não se encaixa no conceito de Marie-France204, para quem as condutas abusivas que possam 

trazer dano à integridade física ou psíquica de uma pessoa devem ser expressamente 

manifestadas.  

Dessa perspectiva, entendemos que existe um sem-número de casos em que empresa 

e funcionário vivem uma relação “imiscível”, o que gera uma incoerência se pensarmos que 

o sujeito passa boa parte da sua vida numa relação com a instituição onde trabalha. Com 

efeito, Dejours acredita que a matriz dessas relações malsucedidas começa no medo que as 

pessoas têm de ficarem à mercê do mercado e por isso aceitam qualquer trabalho não em 

prol da satisfação pessoal, mas apenas para ter uma remuneração. 

 Não diferente é o entendimento de Gumae e Acioli, para os quais o êxito nas 

carreiras profissionais, bons cargos e altos salários não significam necessariamente 

satisfação com o trabalho. Tal qual Dejours, concluem que é o medo do desemprego que faz 

com que o indivíduo consinta em exercer um trabalho, ainda que não pela satisfação e que 

traga consequências danosas à sua integridade física. “Entre o sofrimento de uma vida 

corporativa permeada pela sensação de angústia e o desconforto de estar à deriva no 

mercado, profissionais pagam o preço da segurança material imediata a ter de investir tempo 

na busca pelo equilíbrio pessoal e profissional.” 205 

                                                      
202PAIS, Jose Machado. op. cit., p. 28. 
203OLIVEIRA, Fabio. Perspectivas psicossociais para o estudo do cotidiano de trabalho. Psicologia USP, São 

Paulo, v. 25, p. 47, 2014. 
204HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral, cit., p. 65. 
205CARVALHO, Gumae; ACIOLI, Gustavo. Angústia corporativa. Revista Melhor: Gestão de pessoas, São 

Paulo, ano 13, n. 215, p. 38, out. 2005. 
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Adriana Calvo compreende que, no contexto trabalhista, “não é admissível que o 

empregado se sujeite psicologicamente ao empregador (conhecida por alguns como 

subordinação subjetiva) em troca de valor financeiro nenhum (salários ínfimos ou não)”206. 

Marie-France afirmou veemente que o “medo é um motor indispensável ao assédio 

moral”207. 

Em seu artigo sobre reconhecimento no trabalho208, o professor Jean-Pierre Brun, 

diretor presidente de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional da Université de Laval, 

destacou a importância de ser respeitado e apreciado por outros significativos que vão além 

das atribuições e utilidades. Segundo o professor, isso fere uma das necessidades humanas 

mais fundamentais. O campo saúde e bem-estar do empregado é diretamente atingido pelo 

contexto organizacional, motivo pelo qual se observa, na atualidade, atenção especial com o 

homem em seu ambiente de trabalho. 

Do ponto de vista de Dejours209, as exigências da vida moderna, aliadas às 

arbitrariedades profissionais, têm confinado o indivíduo num ambiente degradado que 

contribui para um sofrimento que, na maioria das vezes, é maior do que o sujeito está apto 

para tolerar.  

Paralelamente, De Masi210, ao analisar pessoas que realizam o mesmo trabalho 

durante anos, lança uma pergunta inquietante: “o que se poderá esperar de um homem que 

empenhou vinte anos de sua vida criando cabeça de alfinetes?”.  

Dejours também entende que essas novas técnicas de gestão têm nos conduzido a 

passos largos ao que Hannah Arendt cunhou de "banalização do mal". Dito doutro modo, 

aquilo que era extraordinário tornou-se ordinário. 

 A relação entre a noção da banalidade do mal e as dinâmicas de trabalho introduz 

novos modelos de brutalidade e abuso de poder até mesmo por uma noção distorcida dos 

limites do gestor perante seu subordinado. Em outras palavras, a figura do carrasco e do 

feitor foi revista e alterada, apresentando-se, nos dias de hoje, em muitos casos, como a 

própria organização do trabalho. Segundo Dejours, em entrevista concedida a Ana 

                                                      
206CALVO, Adriana. op. cit., p. 18. 
207HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral, cit., p. 43. 
208BRUN, Jean Pierre. La reconnaissance au travail: de la gratitude à l’intégration. Disponível em: 

<https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/archives/la-reconnaissance-au-travail-de-la-gratitude-a-l-
integration>. 

209DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho, cit., p. 119-120. 
210DE MASI, Domenico. op. cit., p. 138. 
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Gerschenfeld, existe até formação para exercer o papel do mal no trabalho211. Em sua obra 

“A corrosão do caráter", Sennet212 descreve a trajetória de alguns trabalhadores americanos 

de meia-idade que sofrem com as inconsistências da prescrição do trabalho e o quanto isso 

pode interferir na estabilização identitária do homem moderno. 

Apesar de a forma de gestão empresarial poder ser altamente danosa à saúde dos 

trabalhadores, não consta ainda como única causa de mal-estar no trabalho. Podemos 

acrescentar “os conteúdos das várias incumbências, a sua excessiva complexidade ou 

banalidade, muita autonomia ou demasiada subordinação e aquilo que os sociólogos 

chamam de ‘qualidade de trabalho’”213. 

A degeneração do trabalho, para Ralph Arcanjo Chelotti, é classificada como 

“degeneração pela burocratização, quando tanto funcionário quanto empresa engendram em 

práticas que resultam em procedimento que cada um dispõe do mínimo e o do pior de si”214. 

Postula, ainda, esse autor que organizações “são instrumentos de dar forma aos desígnios da 

humanidade”215 ao impossibilitar o envolvimento integral da personalidade do trabalhador 

nas atividades exercidas. 

De acordo com De Masi216, as organizações produtivas fabricam infelizes por meio 

de “um constrangimento dos colaboradores, que devem atender às esmagadoras demandas 

de eficácia e competitividade”217. 

Essa (re)organização do trabalho em muito deriva dos avanços tecnológicos e da 

globalização que provocaram uma grande reconfiguração no mundo laboral pelo aumento 

das exigências de produtividade e competitividade. E assim encontramos empregados sob 

                                                      
211Dejour, Chirstopher. “Há estágios para aprenderem essas técnicas. Posso contar, por exemplo, o caso de um 

estágio de formação em França em que, no início, cada um dos 15 participantes, todos eles quadros 
superiores, recebeu um gatinho. O estágio durou uma semana e, durante essa semana, cada participante tinha 
de tomar conta do seu gatinho. Como é óbvio, as pessoas afeiçoaram-se ao seu gato, cada um falava do seu 
gato durante as reuniões, etc. E, no fim do estágio, o diretor do estágio deu a todos a ordem de… matar o seu 
gato. Só que aqui ninguém estava a apontar uma espingarda à cabeça de ninguém para o obrigar a matar o 
gato. Seja como for, um dos participantes, uma mulher, adoeceu. Teve uma descompensação aguda e eu tive 
de tratá-la – foi assim que soube do caso. Mas os outros 14 mataram os seus gatos. O estágio era para aprender 
a ser impiedoso, uma aprendizagem do assédio.” In entrevista a GERSCHENFELD, Ana. op. cit. 

212SENNET, Richard. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Trad. 
Marcos Santarrita. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.  

213HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral, cit., p. 37. 
214CHELOTTI, Raph Arcanjo. Anuário expressão de gestão sustentável 2008. p. 45. Disponível em: 

<http://www.expressao.com.br/ebooks/anuario_social2008/index.html>. 
215Id. Ibid., p. 46. 
216DE MASI, Domenico. op. cit., p. 47. 
217Id. Ibid., p. 31. 
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uma pressão cada vez maior importando na deterioração da qualidade de vida na grande 

maioria dos países, conforme se extrai das palavras de Pedro Morgado 218. 

Ainda que o trabalho possa ser considerado até fisicamente menos penoso que no 

passado, certo é que produz mais desgaste mental, ainda que seja uma atividade que não 

exija grandes especialidades técnicas. O uso constante das ferramentas de tecnologias, a 

produção “just in time” e a velocidade da informação acabam por gerar um aumento de 

situações de estresse dentre outros diversos impactos para a pessoa do trabalhador.  

Com o avanço das ferramentas de tecnologia e telecomunicação, as pessoas 

permanecem praticamente 24 horas por dia on-line, o que lhe dá a aparência de estar sempre 

disponível para atender aos chamados de trabalho. 

Um exemplo de modalidade atual da forma de trabalhar que se aproveita da 

tecnologia, o teletrabalho, pode pôr em sério risco a saúde do trabalhador segundo Jose Luis 

Pérez e Belen Insua219. Apesar de o teletrabalho aparentar facilitar a vida do trabalhador, 

dando-lhe aparentemente flexibilidade e liberdade, certo é que pode também provocar uma 

sobrecarga laboral prejudicando a qualidade de vida do trabalhador. Isso porque, no 

teletrabalho, além da conexão, perde-se aquela referência pontual de local de trabalho, onde 

vínculos com outras pessoas são desenvolvidos, proporcionando um isolamento não 

saudável para as pessoas.  

Informam os referidos autores já terem encontrado trabalhadores que têm 

desenvolvido transtornos pela falta de distinção entre trabalho, vida familiar e social. A 

combinação satisfatória entre o trabalho e a vida sociofamiliar exige separar claramente o 

lugar do trabalho, no qual a vida pessoal não tenha relação com a concentração do trabalho.  

A deterioração da relação de trabalho pode também ser explicada com base na 

(des)organização do trabalho como um todo ou somente parte dele, mas também por uma 

má opção do empregado quando decide exercer uma atividade para a qual não possui 

vocação ou habilidade ou sente um enorme desprazer e o faz tão somente pela sua 

remuneração. Agindo assim, o trabalhador apresenta seu trabalho apenas como uma 

mercadoria, o que não se admite desde a proclamação da Constituição de Weimar, abdicando 

da sua própria dignidade.  

                                                      
218MORGADO, Pedro. Impactos do trabalho na saúde mental uma perspectiva do século 21. In: ROXO, M. 

(Coord.). Trabalho sem fronteira: o papel da regulação. Coimbra. Almedina 2017. P. 129/140 
219MONERO PÉREZ, Jose Luis; LOPEZ INSUA, Belén Del Mar. El suicídio del trabajador y su calificacion 

en el derecho social. Albacete-ES: Editorial Bomarzo, 2018. p. 61. 
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Parametrizados pelas exposições acima, temos que a (des)organização de trabalho 

pode produzir um total descompasso na cadência das relações de trabalho, levando-se em 

conta que o dever do empregador seria a garantia de bem-estar a seus empregados em todos 

os seus aspectos, uma vez que o meio ambiente do trabalho, no seu sentido maior, quando 

engloba tudo o que o compõe direta ou indiretamente o mundo do trabalhador, é parte 

fundamental do contrato de trabalho.  

Uma situação de assédio, apesar de encontrar acolhimentos no corpus da organização 

do trabalho, não é um fenômeno que começa e termina na empresa. Aparentemente, o 

assédio é limitado aos meandros da empresa, mas o fenômeno é “influenciado pela matéria 

estrutural do macrocosmo que age sobre o microcosmo corporativo. Eleger como possíveis 

causas do assédio apenas variáveis exógenas implica negar sua atividade social e autonomia 

de escolha (livre arbítrio), além de simplificar um problema por natureza complexo”220. 

Se o trabalho enquanto prática social é um auxílio na construção da personalidade do 

trabalhador, da sua identidade, a sua degradação com a violação dos direitos do trabalhador 

pode arruinar a subjetividade do indivíduo. 

 

  

                                                      
220VASCONCELOS Yumara Lúcia. op. cit., p. 824-851. 
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4. CONSEQUÊNCIAS DO AMBIENTE AGRESSIVO AO 

TRABALHADOR 

 

As transformações no mundo do trabalho obrigam focar a avaliação dos impactos do 

trabalho na saúde do trabalhador também no que tange à saúde mental, o que até 

recentemente era feito somente quanto aos aspectos físicos.  

A saúde compõe-se do bem-estar físico, mental e social. A saúde mental é um 

“conceito inespecífico que deve englobar, além da ausência de doença psíquica, também 

outros aspectos, tais como a satisfação do indivíduo com a vida, seus relacionamentos 

pessoais, seu trabalho e seu lazer”, de acordo com a definição da Organização Mundial da 

Saúde (OMS)221. 

O trabalho, em condições sadias, produz efeitos positivos no equilíbrio psíquico 

das pessoas. Evidências existem que pessoas sem ocupação, seja por aposentadoria ou 

desemprego, têm maior possibilidade de desenvolver doenças como depressão do que 

pessoas que trabalham.  

Um outro exemplo é o tratamento destinado às pessoas portadoras de transtornos 

psíquicos, para as quais a terapia ocupacional é relevante na cura, demonstrando que o 

trabalho tem papel decisivo no processo de reabilitação cognitiva, afetiva e social do 

indivíduo doente222.  

Pedro Morgado faz uma reflexão sobre o bem-estar no trabalho e desafia se é o 

trabalho propriamente dito que pode gerar o bem-estar ou se o que gera o bem-estar é a 

recompensa financeira do trabalho. Nesse quesito, o próprio exemplo da terapia 

ocupacional responderia, bem como todo o entendimento doutrinário sobre a importância 

do trabalho na construção da personalidade da pessoa.  

Ressaltem-se ainda os exemplos de grandes empresas que apostam num ambiente 

de trabalho favorável ao bem-estar de seus empregados porque acreditam que um 

ambiente de trabalho sadio produz consequências positivas e contribui para o aumento da 

criatividade e produtividade do trabalhador, que passa a trabalhar com prazer, dedicação 

e satisfeito. 

                                                      
221ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – OMS. Preguntas más frecuentes. Disponível em: 

<http://www.who.int/suggestions/faq/es>. 
222MORGADO, Pedro. op. cit., p. 131. 
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Entretanto, a aposta no meio ambiente de trabalho saudável não é regra. Há inúmeros 

fatores responsáveis pela desumanização no âmbito laboral e deterioração do ambiente do 

trabalho. Algumas empresas, em busca de incrementar a produtividade com o menor custo 

possível, muitas vezes colocam em perigo a saúde do trabalhador ao não observarem os 

mínimos direitos do empregado, despendendo a ele tratamentos ofensivos dentre outras 

práticas já elencadas no capítulo anterior. Assim, o trabalhador que “antes era criativo, 

assíduo, pontual, cortês, produtivo – agora está isolado, confuso, desestruturado, sem saber 

a quem recorrer”223. 

Obviamente há de se considerar que cada pessoa tem uma maior ou menor 

predisposição biológica ao sofrimento psíquico independentemente dos fatores ambientais, 

incluindo-se aqueles considerados do trabalho, não podendo ser generalizadas as 

consequências. Para algumas pessoas a agressividade do ambiente pode não trazer 

consequência alguma.  

Muito embora seja de conhecimento notório que a inobservância de normas de saúde 

e segurança no ambiente laboral pode afetar a saúde do trabalhador causando inúmeras 

doenças físicas ou até a sua morte, a presente investigação é focada nas consequências 

psicossociais e no suicídio do empregado. 

 

4.1. Estresse, ansiedade e depressão 

 

Destacamos os resultados da pesquisa de campo realizada pela Dra. Margarida 

Barreto com 2.072 trabalhadores de 97 empresas vinculadas ao Sindicato dos Trabalhadores 

das Indústrias Químicas, Plásticas, Farmacêuticas e Similares de São Paulo. Dos 

entrevistados, 870 trabalhadores alegaram ter sofrido algum tipo de humilhação no trabalho, 

ou seja, 42% dos entrevistados.  

Ainda que a presente pesquisa tenha foco jurídico, a apresentação da tabela a seguir 

demonstrando as repercussões da humilhação na saúde, constatada pela médica, colabora 

para auxiliar na assimilação do problema224. 

 

                                                      
223PRATA, Marcelo Rodrigues. op. cit., p. 350. 
224BARRETO, Margarida Maria Silveira. Uma jornada de humilhações. 2000. Dissertação (Mestrado em 

Psicologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo, 2000. p. 80. 
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QUEIXAS/ SINTOMAS/ 
DIAGNÓSTICOS 

MULHER 

494=56,8% 

% HOMEM 

376=43,3% 

% TOTAL 

870=42% 

% 

Irritação 444 90 263 70 707 81,3  

Dores generalizadas e 
esporádicas 

396 80 300 80 696 80 

Raiva 277 56 376 100 653 75 

Vontade de vingar-se 247 50 376 100 623 71, 

Alterações do sono 344 69,6 239 63,6 583 67 

Medo exagerado 494 100 86 23 580 66,6 

Sensação de piora das dores 
preexistentes 

440 89 120 32 560 64,4 

Manifestações depressivas 29 60 263 70 559 64,2 

Palpitações, tremores 395 80 150 40 545 62,6 

Tristeza 494 100 35 9,3 529 61 

Sensação de inutilidade 356 72 150 40 506 58 

Mágoas 494 100 9 2,4 503 57,8 

Vontade de chorar por tudo 494 100   494 56,8 

Sentimento de revolta 83 17 376 100 459 52,7 

Pensamentos suicidas 80 16,2 376 100 456 52,4 

Vergonha dos filhos 53 10,7 376 100 411 47,2 

Pensamentos confusos 277 56 135 36 412 47,3 

Indignação 35 7 376 100 411 47,2 

Aumento da pressão arterial 197 40 184 51,6 391 45 

Desespero/preocupação 345 70 32 8,5 377 43,5 

Diminuição da libido 296 60 56 15 352 40,4 

Omissão da humilhação aos 
familiares 

11 2,2 338 90 349 40 

Cefaleia (dor de cabeça) 197 40 125 33,2 322 37 

Desencadeamento da vontade de 
beber 

24 5 237 63 261 30 

Enjoos, distúrbios digestivos 197 40 5 15 253 29 

Sensação que foi enganado e 
traído 

82 16,6 157 42 239 27,5 

Sensação que foi desvalorizado 56 11,3 150 40 206 23,7 
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Decepção, desânimo 67 13,6 131 35 198 22,7 

Vontade de ficar só 13 2,6 180 48 193 22 

Insegurança 67 13,6 131 35 198 22,7 

Sentimento de desamparo 148 30 20 5,3 168 19,3 

Falta de ar (dispneia) 49 10 112 30 161 18,5 

Dores no pescoço, MMSS 130 26,3 12 3,2 142 16,3 

Dores constantes 95 19,2 38 10 133 15,6 

Tonturas 110 22,3 12 3,2 122 14 

Falta de apetite 67 13,6 8 2,1 75 8,6 

Tentativa de suicídio - - 69 18,3 69 8 

Dores no MMlls 70 14 - - 70 8 

Dores no peito - - 34 9 34 4 

 

Além das repercussões apontadas pela Dra. Margarida Barreto, alguns sintomas 

mencionados na tabela apontam para a ocorrência de distúrbios de ordem psicoemocional, 

dos quais podemos destacar o estresse e a ansiedade, que são, para Marie-France Hirigoyen, 

uma espécie de “autodefesa do organismo a uma hiperestimulação e a tentativa de a pessoa 

adaptar-se para enfrentar a situação”225, como também outros distúrbios psicossomáticos e 

depressão. 

Afirma ainda Hirigoyen que um assédio moral prolongado pode solidificar um estado 

depressivo, o que merece atenção, pois é grave o risco de suicídio.Os distúrbios de origem 

psicossomática também podem acarretar inúmeros problemas de saúde, afetando o físico 

com, por exemplo, aumento e diminuição de peso sem causa aparente, gastrites, disfunções 

endócrinas, hipertensão arterial sem respostas a tratamento, doenças da pele, alergias, dentre 

tantas outras. 

A título de ilustração, vale trazer definições predominantes para alguns dos males 

mais frequentes derivados do assédio, como estresse, ansiedade e depressão.  

Nos conceitos obtidos no Dicionário Médico226, o estresse é “o conjunto de reações 

do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa, e outras, capazes de 

perturbar-lhe a homeostasia”, ou seja, a capacidade de se manter o corpo em equilíbrio. A 

                                                      
225HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral, cit., 2002. p. 159-182. 
226DICIONÁRIO médico. Disponível em: <www.dicionáriomédico.com>. Acesso em: 28 de out. 2018. 
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medicina explica a ansiedade como “uma disritmia penosa e global em que se associam 

transtornos afetivos, intelectuais e dinâmicos, com sensação injustificada de perigo iminente, 

insegurança e incerteza”. A ansiedade tem sintomas como taquicardia, sudorese, aumento 

de pressão arterial, formigamento, dentre outros apurados pelas ciências médicas, e pode ser 

desenvolvida, por exemplo, com o estabelecimento de metas inatingíveis. 

A depressão é “o estado caracterizado pela baixa do tono psicológico, com desalento, 

desinteresse, tristeza e estado penoso de consciência que vem acompanhada de 

fatigabilidade, insônia e anorexia”. Conforme informações da OMS227, calcula-se que mais 

de 300 milhões de pessoas sofram de depressão, um transtorno comum em todo o mundo 

com o qual a pessoa não consegue conjugar suas emoções e os desafios da vida. Uma prática 

do trabalho que pode desencadear a depressão em alguém é a humilhação constante.  

A depressão pode ser leve, moderada ou grave, de acordo com a intensidade dos 

sintomas. Por exemplo, a pessoa que sofre com depressão de menor grau terá alguma 

dificuldade em continuar um trabalho simples e atividades sociais, mas sem grande prejuízo 

ao funcionamento global. Num estado grave de depressão, dificilmente o indivíduo 

conseguirá exercer as mais corriqueiras atividades: sociais, de trabalho ou domésticas. No 

pior dos quadros, a depressão pode levar ao suicídio.  

Além das doenças já mencionadas, outras consequências podem ser encontradas 

devido a práticas de assédio. Uma situação que tenha causado um trauma de impacto intenso 

na vida da pessoa pode desenvolver um estresse pós-traumático. Por exemplo, uma acusação 

injusta de furto. 

A pessoa que sofre assédio tem a sua autoestima destruída, perde a crença em si 

própria, nas suas habilidades e entra num estado de desmotivação e desilusão perante a vida. 

Com a humilhação, sente vergonha de si mesma, o que causa um forte choque negativo na 

sua identidade. “Trata-se de uma verdadeira alienação, no sentido de que a pessoa perde o 

próprio domínio e se sente afastada de si mesma”228.  

De se repetir que a “interiorização” do assédio a ponto de trazer consequências 

negativas para a pessoa vai depender também de como a pessoa é estruturada, de quão alta 

é a sua autoestima e autoconfiança. O grau e a intensidade do assédio também influem na 

                                                      
227DEPRESSÃO. Folha Informativa. OPAS Brasil, mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5635:folha-informativa-
depressao&Itemid=822>. 

228HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral, cit., p. 159-182. 
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consequência dele. Enfim, inúmeros fatores podem influenciar as consequências da 

agressividade para cada pessoa.  

Ramazzini229, em “A doença dos trabalhadores”, há mais de 300 anos identificou 

diversos males em consequência das profissões exercidas, desde as doenças dos mineiros até 

as doenças dos literatos, e, apesar de seu enfoque ser o físico, já pontuava o médico a 

necessidade do equilíbrio entre o corpo e a alma. 

Além dos transtornos físicos e psicológicos identificados acima, o assédio pode ainda 

acarretar a síndrome de burnout, o karoshi e até o suicídio como consequência extrema.  

 

4.2. Síndrome de Burnout 

 

A síndrome de burnout230, denominada também de síndrome do esgotamento 

profissional, foi descrita pela primeira vez pelo psicólogo H.J. Freudenberger, no ano de 

1974, para definir um sentimento de fracasso e exaustão causado por excessivo desgaste de 

energia, força e recursos231. E, conforme explica o Dr. Drauzio Varella232, tem como 
característica principal o estado de tensão emocional e estresse crônicos provocados por 

condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. É, portanto, 

um transtorno psíquico caracterizado pelo esgotamento físico e mental da pessoa, 

desenvolvido, por exemplo, em razão do acúmulo de estresse no trabalho. 

O psicólogo Yuri Busin233 afirma que a síndrome é desenvolvida com base no desejo 

de demonstrar alto grau de desempenho. “Se inicia com grande satisfação e prazer, mas 

termina quando esse desempenho não é reconhecido. E assim o desejo de realização se 

transforma em obstinação e compulsão”234. 

É um quadro que, além da exaustão emocional, tem como particularidade a 

despersonalização e a redução da realização pessoal, conforme apontou Morgado235. 

                                                      
229RAMAZZINI, Bernardino. op. cit. 
230Do inglês to burn out, Algo como queimar por completo. 
231SOARES, Hugo Leonardo Rodrigues; CUNHA, Carlos Eduardo Camargo. A síndrome do “burn-out”: 

sofrimento psíquico nos profissionais de saúde. Revista do Departamento de Psicologia - UFF, v. 19 - n. 2, 
p. 505, jul./dez. 2007. 

232VARELA, Drauzio. Doenças e sintomas. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-
sintomas/sindrome-de-burnout/>. Abril,2018 

233BUSIN, Yuri. Síndrome de Burnout. Disponível em: <https://yuribusin.com.br/sindrome-de-burnout/>. 
234Id. Ibid. 
235MORGADO, Pedro. op. cit., p. 132. 
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Soares e Cunha explicam que “a exaustão emocional representa o esgotamento dos 

recursos emocionais do indivíduo”236. Para os referidos autores, o ponto inicial da síndrome 

é a sobrecarga de trabalho aliada a conflitos pessoais do indivíduo nas suas relações, 

culminando num sentimento de incompetência e que acarretará “uma autoavaliação negativa 

associada à insatisfação e infelicidade com o trabalho”237. 

Acrescenta a psiquiatra Ligia Florio que quadros depressivos associados ao trabalho 

originaram o termo burnout para designar aquilo que deixou de funcionar por exaustão 

energética e que acomete, geralmente, os profissionais que trabalham em contato direto com 

pessoas. No burnout as relações interpessoais se tornam coisificadas e a insatisfação no 

trabalho pode ser agravada com o distanciamento afetivo do outro e de si mesmo238.  

Lopes e Pêgo traduzem o burnout como um conjunto de sintomas caracterizado por 

sinais de exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional em 

decorrência de uma má adaptação do indivíduo a um trabalho prolongado, altamente 

estressante e com grande carga tensionada239. 

É pacífico que a síndrome de burnout está intimamente ligada à vida profissional, é 

uma doença tida como o auge do estresse profissional e possui um caráter depressivo vindo 

da exaustão. Literalmente, a energia acabou.  

Mesmo sendo tema de interesse crescente, com inúmeros casos no mundo do trabalho 

globalizado, não existem dados seguros acerca do número de pessoas acometidas pela 

síndrome de burnout240. 

Fatores organizacionais, como excesso de burocracia, falta de autonomia, rigidez 

normativa, mudanças organizacionais frequentes, falta de confiança, problemas de 

comunicação, falta de progressão na carreira; fatores pessoais tais como perfeccionismo, 

controle excessivo, tendência ao pessimismo, sobrecarga de trabalho, sentimento de 

injustiça, trabalho por turnos; e fatores sociais, como falta de suporte social e familiar, todos 

contribuem para o desenvolvimento da síndrome de burnout. 

                                                      
236SOARES, Hugo Leonardo Rodrigues; CUNHA, Carlos Eduardo Camargo. op. cit., p. 505. 
237Id. Ibid., p. 506. 
238FLORIO, Ligia. Captação de sentimentos e emoções: um estudo com médicos plantonistas do serviço de 

emergência no centro hospitalar do município de Santo André. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 
Medicina do ABC, Santo André, 2012. 

239PÊGO, Francinara Pereira Lopes; PÊGO, Delcir Rodrigues. Síndrome de Burnout. Revista Brasileira de 
Medicina do Trabalho, v. 14, n. 2, p. 171-176, 2016. 

240MORGADO, Pedro. op. cit., p. 133. 
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A síndrome de burnout traz consequências para a pessoa, que pode ter sua saúde 

mental degradada, e também para a organização de trabalho, que perde a produtividade do 

trabalhador acometido pela doença. 

Em sua pesquisa sobre a síndrome de burnout e o trabalho docente Mary Sandra 

Carlotto241 pontuou que a pouca valorização profissional pode também resultar na síndrome. 

Exemplificou com o entusiasmo de professores idealistas que comprometem-se 

intensamente com o seu trabalho, mas não veem a recompensa de seus empenhos. Constatou 

que criar expectativas sobre alcançar metas irreais propicia o desenvolvimento da síndrome 

em razão das frustrações que surgem ao conseguir concretizar o ideal242. 

No artigo Síndrome de Burnout e Suicídio da Revista de Educação Médica realizado 

com os residentes do HC-UFG, restou demonstrada a alta incidência de burnout e 

pensamentos suicidas entre os médicos residentes. O estudou apontou que o alto índice é 

uma realidade em diversos hospitais brasileiros, razão pela qual mister se faz a busca de 

medidas efetivas a fim de se terem melhores condições de trabalho. Destaca-se ainda da 

pesquisa realizada que a maioria dos indivíduos que disse já ter tido pensamentos suicidas 

apresentou também fatores relacionados ao burnout, o que mostra que os dois eventos estão 

relacionados243. 

 

4.3. Karoshi 

 

O karoshi é o termo japonês para identificar a morte por excesso de trabalho ou 

exaustão profissional, assim definido pelo Dicionário Oxford244. Podemos entender a 

ocorrência de karoshi como a morte súbita derivada do excesso de trabalho e também como 

o estopim para o cometimento de suicídio pelo trabalhador fatigado ao máximo. 

                                                      
241CARLOTTO, Mary Sandra. A síndrome de burnout e o trabalho decente. Psicologia em Estudo, Maringá, 

v. 7, n. 1, p. 21-29, jan./jun. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/pe/v7n1/v7n1a03.pdf>. 
Acesso em 09 de outubro de 2018. 

242Id. Ibid. 
243Id. Ibid. 
244KAROSHI. Death caused by overwork or job-related exhaustion. In: OXFORD Dictionaries. Disponível 

em: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/karoshi>. 
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Chris Weller245 buscou as origens do surgimento do karoshi e identificou que o fenômeno 

se iniciou em razão do pacto firmado entre o povo e governo japonês para a reconstrução do país 

no início da década de 1050, quando as maiores corporações garantiriam emprego e estabilidade 

no trabalho em troca da lealdade dos trabalhadores. Segundo a reportagem, em uma década 

trabalhadores japoneses passaram a cometer suicídios e também a sofrer acidentes vasculares e 

ataques cardíacos em razão de estresse e privação de descanso. Na intenção de causarem boa 

impressão em seus superiores, os trabalhadores levaram sua lealdade até as últimas 

consequências.  

Dejours, ao ser entrevistado sobre o tema, explicou que o karoshi é  

uma morte súbita, geralmente por hemorragia cerebral (AVC), de pessoas 
novas que não apresentam qualquer factor de risco cardiovascular. Não são 
obesos, não sofrem de hipertensão, não têm níveis de colesterol elevados, 
não são diabéticos, não fumam, não são alcoólatras, não têm uma história 
familiar de AVC. Nada. O único fator que é possível detectar é o excesso 
de trabalho. Essas pessoas trabalham mais de 70 horas por semana, sem 
contar as horas passadas nos círculos de qualidade. Ou seja, são pessoas 
que estão literalmente sempre a trabalhar. Mal param de trabalhar, vão 
dormir246.  

 

4.4. Suicídio 

 

 De forma didática, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)247 conceituou 

suicídio como “um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a 

morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele 

acredita ser letal”. Acrescenta que o suicídio é “um comportamento com determinantes 

multifatoriais e resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, 

inclusive genéticos, culturais e socioambientais”.  

Assim, segundo a ABP, o suicídio não pode ser relacionado de forma causal a 

determinados acontecimentos pontuais da vida da pessoa e sim ao resultado “de uma série 

                                                      
245WELLER, Chris. Japan is facing a 'death by overwork' problem. Business Insider, Oct. 18, 2017. Disponivel 

em: <https://www.businessinsider.com/what-is-karoshi-japanese-word-for-death-by-overwork-2017-10>. 
Acesso em: 10 out. 2018. 

246GERSCHENFELD, Ana. op. cit. 
247ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. Suicídio: informando para prevenir. Associação 

Brasileira de Psiquiatria, Comissão de Estudos e Prevenção de Suicídio. – Brasília: CFM/ABP, 2014. 
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de fatores que se acumulam na história do indivíduo. É a consequência final de um 

processo”248. 

Embora tecnicamente conceituado e notoriamente sabido que o suicídio é o ato de 

tirar a própria vida, um autocídio, o termo é apontado como utilizado pela primeira vez por 

Desfontaines em 1737, para significar "o assassinato ou morte de si mesmo", com o seguinte 

significado etimológico: Sui = si mesmo; Caedes = ação de matar”, conforme esclarece 

Daniel Mendelski Ribeiro249. 

 O ato de tirar a própria vida teve diversas interpretações ao longo da história. Na 

Antiguidade, reporta Daniel M. Ribeiro, o “suicídio era reprovado, como forma de 

enfraquecimento do grupo social, e o interessado em tirar a própria vida deveria apresentar 

suas razões para o senado, que analisaria o caso”250. Assim, o suicídio era aceito em 

determinadas ocasiões, desde que tivesse um cunho "nobre".  

Sócrates nos traz o suicídio ético. Em vez de cogitar renunciar suas ideias para livrar-

se da condenação, esboça: “Já era tempo, para mim, de morrer e livrar-me de trabalhos”251. 

Em Hamlet, Shakespeare descreve o suicídio de Ofélia, acometida por loucura após 

o assassinato de seu pai. A reprovação do suicídio é extraída da fala de Hamlet, que, fingindo 

estar transtornado mentalmente, proclama: “Oh, se o Todo-Poderoso não tivesse gravado um 

mandamento contra os que se suicidam! Ó Deus! Ó Deus! Como se me afiguram fastidiosas, 

fúteis e vãs as coisas deste mundo!”252. Seus questionamentos sobre o suicídio e a angústia 

são traduzidos na célebre frase: ser ou não ser... eis a questão 253. 

                                                      
248ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. Suicídio: informando para prevenir, cit. 
249RIBEIRO, Daniel Mendelski. Suicídio: critérios científicos e legais de análise. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5670>. Acesso em: 15 ago. 2018. 
250Id. Ibid. 
251BOTTON, Alain. As consolações da filosofia. Tradução de Eneida Santos. São Paulo: L&PM, 2000 

"Condenado à morte pelo povo de Atenas, Sócrates, rodeado por um grupo de amigos desolados, prepara-se 
para beber uma taça de cicuta. Na primavera de 399 a.C., três cidadãos atenienses instauraram um processo 
contra o filósofo. Acusavam-no de não venerar os deuses da cidade, de introduzir inovações religiosas e de 
corromper os jovens de Atenas. A pgravidade das acusações era de tal ordem que exigia pena capital. Sócrates 
reagiu com serenidade absoluta. Apesar de, durante o julgamento, lhe ser dada a oportunidade de renunciar 
às suas ideias, ele preferiu manter-se fiel à busca da verdade a assumir uma conduta capaz de o tornar 
benquisto entre seus inquisidores. Segundo o relato de Platão, ele desafiou o júri com as seguintes palavras: 
"Enquanto eu puder respirar e exercer minhas faculdades físicas e mentais, jamais deixarei de praticar a 
filosofia, de elucidar a verdade e de exortar todos que cruzarem meu caminho a buscá-la [...] Portanto, 
senhores [...] seja eu absolvido ou não, saibam que não alterarei minha conduta, mesmo que tenha de morrer 
cem vezes." p. 29. 

252SHAKESPEARE, Willian. Hamlet. Hamlet. Tradução Millor Fernandes. Disponível em: 
<https://liviafloreslopes.files.wordpress.com/2014/10/shakespeare-hamlet.pdf>. ATO I CENA I) p. 1. 

253Id. Ibid., HAMLET: Ser ou não ser eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma Pedradas e flechadas do 
destino feroz Ou pegar em armas contra o mar de angústias E, combatendo-o, dar-lhe fim? Morrer; dormir; 
Só isso. E com o sono dizem extinguir Dores do coração e as mil mazelas naturais A que a carne é sujeita; 
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A partir dos meados do século XVII, os atos suicidas passam a ganhar o contexto de 

distúrbio mental. O suicídio passa a ser visto como consequência da loucura. De se apontar 

que, conforme o autor, eram proibidos de tirar a própria vida os escravos, em razão do seu 

valor econômico, e também os soldados, para não enfraquecer o exército.  

Acrescente-se que, com as crenças monoteístas, o suicídio passa a ser repudiado, já 

que a vida possui um valor sagrado. E aos suicidas, como castigo, era negado o direito aos 

rituais sagrado de um sepultamento. Na Era Vitoriana, o suicídio era considerado um ato de 

vergonha e que deveria ser mantido em sigilo, pois trazia indícios de doença mental.  

E, no finl do século XIX, Karl Marx aborda o assunto com a obra “Sobre o suicídio”, 

fazendo sua análise de quatro casos de suicídio que, ao seu ver, são consequentes de uma 

sociedade alienada. Para Marx, o trabalho alienado faz com que a vida social se expresse por 

um sistema de egoísmos, e as pessoas tornem-se alheias entre si, e questiona: “Afinal, que 

tipo de sociedade é esta, em que se encontra a mais profunda solidão no seio de tantos 

milhões; em que se pode ser tomado por um desejo implacável de matar a si mesmo, sem 

que ninguém possa prevê-lo? Tal sociedade não é uma sociedade; ela é, como diz Rousseau, 

uma selva, habitada por feras selvagens”254.  

Um dos casos relatados por Marx em Sobre o Suicídio é o de um homem que se viu 

desempregado e não conseguia novo emprego. Diante da situação, ele  

caiu num profundo desânimo e se matou. Em seu bolso, foram encontradas 
uma carta e informações sobre suas relações pessoais. Sua mulher era uma 
pobre costureira; suas duas filhas, de dezesseis e dezoito anos, trabalhavam 
com ela. Tarnau, nosso suicida, dizia nos papéis que deixou que, não 
podendo mais ser útil a sua família e sendo forçado a viver à custa da 
mulher e de seus filhos (sic), achava que era sua obrigação privar-se da 
vida para aliviá-los dessa sobrecarga255.  

 

Em 1897, Durkheim, na obra Le Suicide, apresenta seus estudos sobre o suicídio, 

trazendo a ideia do suicídio como um fato social e não somente individual, principalmente 

                                                      
eis uma consumação Ardentemente desejável. Morrer dormir Dormir! Talvez sonhar. Aí está o obstáculo! 
Os sonhos que hão de vir no sono da morte Quando tivermos escapado ao tumulto vital Nos obrigam a hesitar: 
e é essa reflexão Que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do 
mundo, A afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, As pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, 
A prepotência do mando, e o achincalhe Que o mérito paciente recebe dos inúteis, Podendo, ele próprio, 
encontrar seu repouso Com um simples punhal? Quem aguentaria fardos, Gemendo e suando numa vida 
servil, Senão porque o terror de alguma coisa após a morte ± O país não descoberto, de cujos confins (Hamlet 
- ATO III CENA I). 

254MARX, Karl. Sobre o suicídio. São Paulo, Boitempo, 2011. p. 28. 
255Id. Ibid., p. 49. 
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quando se tratar de um conjunto de suicídios em determinada sociedade e em determinado 

período. Ainda que levemos em conta os fatores psicológicos individuais, o sociólogo 

acredita haver também uma determinação social para as motivações do suicídio, externa ao 

indivíduo.  

A análise de Marx sobre o suicídio assemelha-se à de Émile Durkheim, na medida 

em que enfatiza os aspectos sociais, o contexto, o ambiente social e os valores que o 

fundamentam. “A classificação das diferentes causas do suicídio deveria ser a classificação 

dos próprios defeitos da nossa sociedade”, afirma256. 

Durkheim destacou que o suicídio é uma doença de época, tendo a anomia como 

causa principal. Sobre sua classificação, Carlos Henrique Cardim257, ao prefaciar a obra de 

Durkheim, sintetiza os suicídios como: I – egoísta, aquele motivado por um isolamento 

exagerado do indivíduo com relação à sociedade, que transforma a pessoa num solitário, um 

marginalizado, que não possui laços suficientemente sólidos de solidariedade com seu grupo 

social; II – altruísta, o ato suicida noutro extremo, ou seja, quando o ser humano está 

demasiadamente ligado à sociedade; III – anômico, o suicida é aquela pessoa que não 

consegue lidar com os limites que a sociedade impõe; e IV – quando o indivíduo aspira a 

mais do que pode, tem demandas muito acima de suas possibilidades reais e cai, portanto, 

no desespero, pois, na busca do bem-estar e da felicidade, falta equilíbrio entre as 

expectativas e as exigências sociais.  

Assim, os aparentes fenômenos individuais do suicídio são, na verdade, segundo o 

autor, uma resposta a causas sociais, já que o estado social produzido pelo enfraquecimento 

dos vínculos sociais e pela perda da capacidade de a sociedade regular o comportamento dos 

indivíduos, que sequer consegue punir as violações das normas, acaba deixando o cidadão 

perdido. 

A anomia, segundo Durkheim, se dá com o desaparecimento de normas de conduta 

e de crenças padronizadas dentro de uma sociedade, gerando um conflito pessoal nos 

indivíduos diante das normas sociais contraditórias. Trata-se de uma ausência de um “corpo 

de normas sociais” capaz de regular o convívio social marcado pela solidariedade. E daí a 

                                                      
256MARX, Karl. Sobre o suicídio, cit., p. 44. 
257CARDIM, Carlos Henrique. Prefácio: Le suicide ou a possibilidade da sociologia. In: DURKHEIM, Emille. 

O suicídio: estudo de sociologia. Tradução Monica Stahel. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. XXVI. 
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questão sobre os laços que unem os indivíduos. E, para a melhor compreensão da 

solidariedade, sugere Durkheim o estudo do oposto, ou seja, da quebra de vínculos 258.  

Outro elemento potencializador da prática de suicídio, conforme Durkheim, são as 

crises econômicas. Para ele, a crise promove o suicídio por ruptura de equilíbrio, seja de 

prosperidade ou de pobreza. Para o sociólogo, quando a sociedade é perturbada por crises 

ou mudanças repentinas, a pressão moral perde força, os indivíduos não se ajustam a suas 

posições, o valor das forças sociais permanece indeterminado, sem regulamentação, as 

ambições são superexcitadas, causando o sofrimento.  

Na obra “O mito de Sísifo”, Albert Camus traz as concepções relacionadas à 

problemática do absurdo e do suicídio na existência humana em busca da questão 

fundamental da filosofia259: se a vida vale a pena. E traça um paralelo entre a vida absurda 

com o mito grego, Sísifo, que, como castigo por ter desafiado os deuses, foi condenado a 

repetir sempre a mesma tarefa: levar uma pedra ao alto da montanha e fazê-la rolar para o 

mesmo local. E quantas vezes Sísifo sobe a pedra tantas ela rola. E Sísifo continua exercendo 

sua atividade, sem qualquer sentido.  

Para Camus, o suicídio pode até resolver o problema da vida absurda, aquela sem 

sentido. Mas não entende que essa é a solução. Camus considera que a saída para o absurdo 

jamais é o suicídio, que representa a resignação, e sim a revolta. E afirma: “o único 

verdadeiro papel do homem, nascido em um mundo absurdo, é viver, ter consciência de sua 

vida, de sua revolta, de sua liberdade”260. 

Mesmo o suicídio sendo tema recorrente na história e também objeto de estudo de 

vários filósofos, ainda é um assunto que causa perplexidade. E sobre a perplexidade que os 

atos suicidas causam, observa Marx que “antes de tudo, é um absurdo considerar antinatural 

um comportamento que se consuma com tanta frequência; o suicídio não é, de modo algum, 

antinatural, pois diariamente somos suas testemunhas. O que é contra a natureza não 

acontece. Ao contrário, está na natureza da nossa sociedade gerar muitos suicídios...”261. 

                                                      
258DURKHEIM, Emille. O suicídio: estudo de sociologia. 2. ed. 2. tir. São Paulo: Martins Fontes, 2011-2013. 

p. 329. 
259CAMUS, Albert. O mito de Sísifo, p. 13 “Só existe um problema filosófico realmente sério: é o suicídio. 

Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o 
mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze categorias, aparece em seguida. São jogos. É 
preciso, antes de tudo, responder. E se é verdade, como pretende Nietzsche, que um filósofo, para ser 
confiável, deve pregar com o exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, já que ela vai preceder o 
gesto definitivo.” 

260CAMUS, Albert. op. cit., p. 5 
261MARX, Karl. Sobre o suicídio, cit., p. 25. 
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A reprovação social ao suicídio também pode ser demonstrada pela legislação 

inglesa, que, até 1970, determinava o confisco dos bens de um suicida e previa punição 

através de prisão da tentativa até 1961. Na França, onde hoje o número de mortes por suicídio 

supera acidentes de trânsito, “o suicida era amarrado pelos pés e arrastado pelas ruas. Seu 

corpo era queimado e atirado em um coletor de lixo localizado em via pública”262.  

Segundo dados da OMS263, em 2012, cerca de 804 mil pessoas cometeram suicídio 

em todo o mundo. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, e a cada três segundos 

uma pessoa atenta contra a própria vida. O número de vidas ceifadas pelo suicídio já 

ultrapassa, conforme a OMS, o número de mortes decorrentes de homicídio e guerra 

combinados. 

O Brasil é o oitavo país em número absoluto de suicídios. Em 2012 foram registradas 

11.821 mortes, cerca de 30 por dia, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres. Os números 

brasileiros devem, entretanto, ser analisados com cautela, porque pode haver uma 

subnotificação do número de suicídios, como também há uma grande variabilidade regional 

nas taxas264.  

Diante de números tão elevados de suicídios, o tema não pode ser tratado como tabu, 

mas sim como um problema de saúde pública.  

A doutora Margarida Barreto e Venco, ao tratarem do sentido social do suicídio, 

afirmam que “o suicídio se inscreve no campo dos transtornos mentais (angústias, depressão, 

alterações de comportamento, bipolaridade, dentre outros), adquirindo o status de 

patologia”265. Complementam citando que, na Antiguidade, o suicídio era relacionado à 

“morte voluntária”, enquanto, nos dias de hoje, “o suicídio continua sendo sustentado por 

crenças e mitos que se alimentam do corpo biológico para explicar o que nos angustia”. E 

trazem a importância de se averiguar as causas que envolvem um suicídio. 

A relação entre suicídio e trabalho é objeto de estudos recentes que se fizeram 

necessários com os casos de suicídios cometidos por empregados de empresas como Renault, 

Peugeot, France Telecom, Foxconn, dentre tantas outras. E também como nos casos de 

suicídio de assalariados das oficinas de Mermot266, que resultaram na obra “Suicídio e 

                                                      
262BARRETO, Margarida; VENCO, Selma. O sentido social do suicídio no trabalho. Revista do Tribunal 

Superior do Trabalho, v. 80, n. 1, p. 3, jan./mar. 2014. 
263ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. Suicídio: informando para prevenir, cit., p. 14-15. 
264Id. Ibid., p. 17. 
265BARRETO, Margarida; VENCO, Selma. Op. cit., nota 257, p. 3. 
266DEJOURS, Christophe; BÉNGUE, Florence. Suicídio e trabalho: o que fazer? Trad. Franck Soudant. 

Brasília-DF: Paralelo 15, 2010. “As grandes oficinas de manutenção do material aeronáutico de Mermot 
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Trabalho, o que fazer?”, de Christopher Dejours e Florence Bègue, psicóloga de formação, 

após a ocorrência de cinco casos de suicídios num período de um ano, sendo três por 

enforcamento. 

A questão é de difícil abordagem, pois todos os assuntos relacionados com a morte 

não são encarados com naturalidade, ainda mais quando a morte ocorre por provocação da 

própria pessoa, gerando questionamentos infinitos sobre a razão de um ato violento tão 

extremo contra si próprio. 

 

4.5. Suicídio nas relações de trabalho 

 

Segundo Dejours & Bègue267, as ocorrências de suicídios de empregados são 

consequências da nova organização do trabalho, porém, há uma grande dificuldade de se 

analisarem essas mortes como também o agente desencadeador de ato tão violento. 

Ainda, estando o suicídio relacionado também com distúrbios psíquicos, Dejours 

relata que, pelas razões psicopatológicas de cada um, os especialistas acabam minimizando 

o fator trabalho para o cometimento do suicídio. Entretanto, para Dejours, não se trata de 

mero detalhe que suicídios sejam cometidos no próprio local de trabalho. No seu 

entendimento, “os suicídios perpetrados no local de trabalho estão seguramente vinculados 

ao trabalho, pois, o suicídio, como toda conduta humana, está sempre endereçada. Ele 

participa da ordem de mensagem, mesmo se sua tradução integral é impossível”268. 

Para o psicanalista francês, o ato suicida perpetrado no local de trabalho revela “um 

estado de degradação muito avançado no tecido humano e social do trabalho onde tal evento 

se produz”269. 

Dejours ainda considera que suicídios cometidos fora do local do trabalho também 

podem estar relacionados com o trabalho e o nexo pode ser demonstrado através de algum 

outro indício, algum fato ocorrido, qualquer situação vinculada de alguma forma ao trabalho. 

                                                      
foram criadas em 1884, após a guerra de 1870. Amputada de quatro de suas oficinas da Bretanha e da 
Aquitania, a Compagnie de Mecanique Aeronautique de L´Ouest (Companhia de Mecânica Aeronáutica do 
Oeste) a escolheu no momento da construção de suas novas dependências no coração da Aquitania, em 
Mermot, esquina das redes de comunicação estratégica. Nesta época, quando o setor têxtil e os ofícios 
correlatos construíram a reputação de Mermot, havia na região um ` exército de reserva´ de mão de obra 
disponível, e isso em razão da decadência da indústria têxtil local.” Id. Ibid., p. 58. 

267DEJOURS, Christophe; BÉNGUE, Florence. op. cit. 
268Id. Ibid., p. 25. 
269Id. Ibid., p. 22. 
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Como já ressaltado anteriormente, o adoecimento psíquico pode ser favorecido em 

decorrência de uma (des)organização do trabalho, ou seja, quando esta se utiliza de formas 

de gestão assediosas ou abusa do seu poder diretivo a ponto de romper a dignidade do 

trabalhador. E em casos extremos, quando o trabalhador não consegue lidar com o 

sofrimento causado pela instabilidade causada em sua pessoa, comete o suicídio. A conduta 

suicida poder ser configurada como um risco psicossocial do trabalho, é o que afirmam os 

espanhóis Jose Luis Peres e Belen Insua270. 

É inegável que o suicídio é um fenômeno que pode ser derivado de múltiplas causas. 

Entretanto, vem sendo cada vez mais frequente e, em alguns casos, relacionado a algum fator 

de causa laboral, como, por exemplo, o assédio reiterado.  

 Pode estar relacionado ainda com ambiente de trabalho agressivo, risco iminente de 

desemprego, estresse laboral, síndrome de burnout, ou outros elementos derivados do 

trabalho. Essa complexidade de fatores vinculados à atividade laboral, ainda que com outras 

naturezas distintas, pode propiciar a conduta suicida do trabalhador. 

A OIT já advertiu em diversas declarações que as condições de trabalho precário ou 

inseguro estão favorecendo as enfermidades mentais e os riscos psicossociais no trabalho, 

que, em casos extremos, pode conduzir ao suicídio271. 

Uma interação negativa entre as condições de trabalho e os fatores humanos pode 

acarretar transtornos emocionais, conforme já elencado em tópicos anteriores, problemas 

comportamentais, mudanças bioquímicas e neuro-hormonais, ou seja, pressupõe riscos 

adicionais de enfermidades mentais ou físicas.  

Ao contrário, quando existe um equilíbrio entre as condições de trabalho e os fatores 

humanos, o trabalho produz uma sensação de domínio, elevando a autoestima do trabalhador e, 

consequentemente, sua motivação para o trabalho, gerando satisfação e até melhoras na saúde. 

Ainda que seja o suicídio um ato de foro íntimo de cada pessoa, não há dúvida de 

que o ato sofre influências de todo seu entorno social, das suas relações pessoais, sociais e 

também das relações profissionais, razão por que devemos atentar na investigação da sua 

causa. As notas, cartas, mensagens deixadas pelo suicida, quando existirem, podem auxiliar 

a esclarecer os motivos que levaram aquela pessoa à decisão de tirar a própria vida. 

                                                      
270MONERO PÉREZ, Jose Luis; LOPEZ INSUA, Belén Del Mar. op. cit. 
271SCHMIDT, Martha Halfeld Furtado de Mendonça. Trabalho e saúde mental na visão da OIT. Revista do 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 51, n. 81, p. 489-526, jan./jun. 2010. 
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Depois do caso Mermot272, Dejours analisou as mudanças ocorridas no modo de 

trabalhar, a fim de entender o porquê de tantos adoecimentos e até suicídios naquela empresa. 

Concluiu que os suicídios decorreram dos novos métodos de organização do trabalho 

introduzidos a partir dos anos 90, principalmente por eliminarem os laços de solidariedade 

que serviam de defesa para o trabalhador, de escudo para suportar o sofrimento no trabalho. 

 

4.6. Casos 

 

A seguir são descritos casos de suicídios relacionados a determinadas situações 

laborais, os quais serão analisados em item posterior. 

 

4.6.1. Mermot 

 

Em 1919 constrói-se a fábrica, bem como uma vila para que os operários pudessem 

viver em torno do seu local de trabalho. Foi construída também uma escola de aprendizagem 

para capacitar mão de obra para os diversos ofícios da fábrica, de carpinteiros a mecânicos. 

Para novos recrutamentos dava-se preferência a filhos e parentes dos funcionários. “A 

maioria é gente daqui, gente que sempre viveu em Mermot. Eles são frequentemente 

proprietários de suas casas e, ao ingressarem em um dos locais de trabalho, sabem que ali 

terminarão a sua carreira profissional – e quem sabe? – empregarão seus filhos.”273 Os 

operários de Mermot são reconhecidos pela qualidade do trabalho, de grande reputação.  

O trabalho realizado era basicamente de revisão de aeronaves de mesmo modelo. Ou 

seja, a organização era praticamente a mesma e as funções dos empregados bem definidas. Mas 

em maio de 1995 a organização foi alterada com a introdução de um novo modelo de aeronave 

para a manutenção que exigiu uma reestruturação, implantando-se o modelo flux tendu274, 

traduzida pela “mudança de uma lógica de manutenção de cada unidade para uma lógica de 

produção em série”275. Em 1996, mais um novo modelo de aeronave é inserido na manutenção.  

As duas mudanças ocorridas provocaram grande desarranjo na organização do 

trabalho ao aumentar os encargos exigidos de cada operário, exigindo uma reestruturação. 

                                                      
272Objeto da pesquisa de Dejours e Bèrge na obra DEJOURS, Christophe; BÉNGUE, F lorence. op. cit. 
273Id. Ibid., p. 60. 
274Just- in- time. 
275DEJOURS, Christophe; BÉNGUE, Florence. op. cit., p. 62. 
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“...reagruparam vários ofícios que não combinam entre si...a equipe está completamente 

dispersa.... Nossa! estamos fazendo uns troços realmente esquisitos.”276 

Em dezembro de 1997, houve uma grande alteração na diretoria da empresa e, no início 

de 1998, ocorreram três suicídios por enforcamento no local do trabalho. Em maio de 1997, já 

havia um caso de suicídio, que, na época, fora tratado como isolado. E em maio de 1998, o 

quinto caso de suicídio e mais dois casos de morte: um caso de úlcera e um caso de cardiopatia. 

 

4.6.2. France Telecom277 

 

O caso France Telecom atraiu enorme atenção para o fenômeno suicídio no trabalho 

em razão de, no período de três anos – 2006 a 2009, 60 empregados se matarem. 

Em 20 de outubro de 2006, ocorreu uma reunião da alta cúpula da antiga France 

Telecom, hoje Orange, para implantar uma reestruturação da empresa. A reestruturação 

previa a demissão de 22 mil empregados, e a mudança de função ou cargo para 14 mil. A 

mudança da organização do trabalho foi decidida em razão do alto endividamento em que a 

empresa se encontrava. 

Questionado sobre as milhares de demissões exigidas pela reestruturação, o 

presidente da empresa na época, Didier Lombard, teria dito: "essas pessoas sairão da empresa 

de qualquer jeito, pela porta ou pela janela"278.  

Mensagens explícitas que relacionavam o suicídio ao trabalho foram encontradas. 

Uma empregada de 32 anos escreveu ao pai: “o meu chefe não sabe, obviamente, mas serei 

a 23ª funcionária a se suicidar. Não aceito a nova reorganização do serviço. Vou mudar de 

chefe e, para passar por aquilo que eu vou passar, prefiro morrer. Deixo no escritório a bolsa 

com as chaves e o celular. Levo comigo a minha carta de doadora de órgãos, nunca se sabe. 

Não gostaria que você recebesse uma mensagem desse gênero, mas estou mais do que 

perdida. Quero-lhe bem, papai". Após a carta, jogou-se da janela do escritório. 279. 

                                                      
276DEJOURS, Christophe; BÉNGUE, Florence. op. cit., p. 63. 
277APÓS suicídio de 60 funcionários, empresa francesa é processada por assédio moral. RFI, as vozes do 

mundo, 07 jul. 2016. Disponível em: <http://br.rfi.fr/franca/20160707-apos-suicidio-de-60-funcionarios-
empresa-francesa-e-processada-por-assedio-moral>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

278Id. Ibid. Conforme apurado em Inquérito promovido pelo Ministério Público francês. 
279Id. Ibid. 
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O repórter inglês John Lichfield, no artigo Why are so many France Telecom workers 

dying?280 (Por que tantos trabalhadores da France Telecom estão morrendo?) traçou uma 

reflexão sobre os cometimentos do suicídio nessa empresa. 

A France Telecom era uma empresa de telefonia estatal que, a partir de 1996, foi 

reorganizada e tornou-se majoritariamente privada em 2004. Hoje, Orange S.A. Os 

trabalhadores mais antigos tinham o status de servidores públicos e detinham estabilidade. 

E a média de idade dos trabalhadores no ano de 2009 era de 48 anos. 

Com a revolução no campo das comunicações, declínio de linhas fixas, a empresa 

France Telecom se tornou um provedor de internet e telefonia celular. E muitas das funções 

antes desenvolvidas pelos empregados deixaram de existir. Os empregados estáveis 

continuaram. 

Milhares de instaladores e reparadores de linhas telefônicas que trabalhavam em 

equipes e externamente foram realocados em “call centers” com a função de atender 

telefones, vender e cumprir metas. Um ambiente totalmente despersonalizado e de muita 

pressão, sem contar as acusações de práticas assediosas propositais para que trabalhadores 

estáveis desistissem de seus empregos.  

Lichfield destaca que a grande maioria dos empregados que cometeram suicídio eram 

pessoas consideradas bem ajustadas, mas que sofreram uma reviravolta em suas vidas com 

o triunfo do telefone celular e da internet. Ilustra o caso de um empregado de 51 anos que se 

atirou de uma ponte e deixou uma mensagem para sua esposa atribuindo o ato às condições 

de trabalho. Esse empregado, até seis meses antes do suicídio, trabalhava em uma agência 

da France Telecom e lidava com clientes de grandes empresas, quando foi transferido para 

um “call center” para lidar com reclamações e vendas e metas. 

 

4.6.3. Peugeot- Citroen 

 

Em 2007 seis empregados da Peugeot-Citroen cometeram suicídio. Cinco deles 

trabalhavam na mesma unidade, a Mullhouse, e um dos suicídios foi cometido dentro do 

local de trabalho, por enforcamento. As investigações concluíram que esse suicídio se deu 

                                                      
280LICHFIELD, John. Why are so many France Telecom workers dying? Independent, 30 Sept. 2009. 

Disponível em: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/why-are-so-many-france-telecom-
workers-dying-1795171.html>. Acesso em: 09 out. 2018. 
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por “questões pessoais”. No primeiro episódio de suicídio de 2007, o empregado que se 

matou deixou uma carta de motivos para morrer, na qual denunciou a “pressão moral” que 

sofria no trabalho281. 

Consta que esse trabalhador que se enforcou trabalhava havia 29 anos na empresa. 

Noticiou o jornal Folha de S. Paulo que esse suicídio ocorreu  

após a primeira reunião da célula interna de reflexão da empresa 
constituída por psiquiatra e assistentes sociais, destinada a prevenir os 
suicídios e da qual participam a direção e os sindicatos. E duas semanas 
depois da implementação pela direção do grupo PSA de uma linha 
telefônica gratuita de escuta psicológica, que funciona 24 horas, sete dias 
por semana e permite que os empregados da montadora dialoguem282. 

 

De se destacar o que afirmou o representante do sindicato (CGT) no comitê da 

empresa:  

esse homem podia ter problemas pessoais, mas o fato de a morte ocorrer 
no local de trabalho basta para nos indagarmos sobre as condições de 
trabalho impostas pela PSA. Em nome da corrida pela rentabilidade, metas 
e prazos, as condições de trabalho são muito difíceis. Além disso, o plano 
de gestão provisional dos empregos e dos cargos vai agravar ainda mais a 
situação. Sem contar que, no fim de julho, 500 contratos provisórios não 
serão renovados283. 

 

E acrescentou em sua participação a necessidade com urgência de a empresa adotar 

providências a fim de evitar novos suicídios. 

 

4.6.4. Renault 

 

Entre os anos 2006 e 2007, a Renault vivenciou também inúmeros suicídios de seus 

empregados. Restou constatado à época que 31,2% dos executivos e engenheiros sofriam de 

estresse profissional. A partir de então, a Renault implantou um plano emergencial, com 

apoio psicológico, reciclagem na gestão, limitação das horas de trabalho284 e o anunciou em 

                                                      
281SOUZA, Cláudio de. Onda de suicídios em montadoras preocupa a França. UOL Carros, 01 ago. 2007. 

Disponível em: <https://carros.uol.com.br/ultnot/2007/08/01/onda-de-suicidios-em-montadoras-preocupa-a-
franca.jhtm>. Acesso em 10 de outubro de 2018. 

282BRAFMAN, Nathalie. Grupo Peugeot na França registra 6 suicídios neste ano. Folha de S. Paulo, 18 jun. 
2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1807200724.htm>. 

283LICHFIELD, John. op. cit. 
284LAUER, Stéphane. Chefe da Renault cria plano anti-suicídio para empresa. Tradução de Luiz Roberto 

Mendes Gonçalves. Folha de S. Paulo, 03 mar. 2007. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0303200730.htm>. 
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um encontro com 2.600 executivos, onde discursou o presidente da empresa, Carlos Ghosn, 

que enalteceu as relações humanas dentro da empresa. "A gestão é uma noção fundamental 

porque toca o principal recurso da empresa: as mulheres e os homens. Sem eles a empresa 

não tem futuro nem sucesso possível."285  

Em 2009, mais um empregado, um engenheiro, suicidou-se dias antes de ser 

transferido de função. Segundo Andrei Netto, “a transferência enquadrava-se no sistema de 

‘mobilidade preparada’, uma política de recursos humanos que significa a troca de posto de 

trabalho a cada cinco ou seis anos”286. 

Muito embora a empresa tenha implantado um plano para prevenção de suicídio, não 

parece que o ambiente laboral tenha melhorado, já que seus empregados apresentam 

sintomas nítidos de depressão, estresse e burnout e suicídios continuaram a ocorrer. 

A reportagem do Le Parisiense, Une-dizaine-de-suicides-chez-renault-en-quatre-ans 

(Uma dúzia de suicídios na Renault em quatro anos), aponta que, conforme dados dos 

sindicatos, entre o período de 2013 e 2017, dez empregados se suicidaram e seis tentaram se 

matar sem êxito287. 

Em 3 de abril de 2017, um empregado tentou se enforcar em uma oficina. Ele usava 

uma placa em volta do pescoço, na qual havia escrito os nomes de seus chefes com a menção: 

eles "me mataram". No Natal, outro funcionário tentou cometer suicídio nos banheiros da 

fábrica. "Para nós, essas tentativas estão relacionadas à Renault, diz o delegado do 

sindicato”. Em 2007, o foco foi colocado no desconforto dos executivos e “esquecemos os 

trabalhadores”288. 

Na planta da Renault especializada na fabricação de motores, em 22 de abril de 2013, 

um empregado de 35 anos, pai de duas filhas, se enforcou com uma carta dizendo: "Você 

vai explicar isso para minhas filhas, Carlos", o nome de Ghosn, o CEO da Renault289. 

Os relatórios de medicina do trabalho da Renault no ano de 2016, consultados pela 

reportagem, demonstram um alerta em razão do aumento de ocorrências de burnout. A 

Renault, em sua defesa, alegou que cada caso é único, é individual e está relacionado à 

                                                      
285LAUER, Stéphane. op. cit. 
286NETTO, Andrei. France Telecom sob pressão com onda de suicídios. O Estado de S. Paulo, 19 out. 2009. 

p. A25. 
287BENEZET, Erwan; VERIER, Vincent. Une dizaine de suicides chez Renault en quatre ans. Le Parisien, 25 

jul. 2017. Disponível em: <http://www.leparisien.fr/economie/une-dizaine-de-suicides-chez-renault-en-
quatre-ans-25-07-2017-7154895.php>. 

288Id. Ibid. 
289Id. Ibid. 
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história pessoal de cada empregado. Para a empresa, não se podem generalizar todos os casos 

de suicídio como decorrentes da deterioração das condições de trabalho. Destacou a 

implantação do diálogo social realizado pelo acordo assinado com os três maiores sindicatos, 

com a designação de comissões para discutir as questões laborais, inclusive sobre 

a qualidade de vida no trabalho.  

 

4.6.5. Caso Foxconn 

 

No artigo Life and death in Apple’s forbidden city290 (Vida e morte na cidade 

proibida), o repórter Brian Merchant do jornal inglês The Guardian revela a situação dos 

funcionários da empresa Foxconn em Shenzen, fabricante do Iphone da Apple e maior 

empregadora da China, com 1,3 milhão de pessoas em sua folha de pagamento divididas em 

várias plantas. Em 2010, os trabalhadores da linha de montagem Longhua começaram a se 

matar. Trabalhador após trabalhador se atiraram pelas janelas do edifício, alguns em plena 

luz do dia, em trágicas demonstrações de desespero, e em protesto contra as condições de 

trabalho. Houve 18 tentativas de suicídios relatadas apenas naquele ano e 14 mortes 

confirmadas.  

A proliferação do número de suicídios atraiu a atenção da mídia sobre as condições 

de trabalho na casa do iPhone. Algumas notas de suicídio foram encontradas, e sobreviventes 

apontaram o trabalho sob estresse imenso, as longas jornadas e a severidade dos 

administradores propensos a humilhar os trabalhadores por erros, multas injustas e 

promessas de benefícios não cumpridas.  

Acreditando na minimização do problema, a empresa obrigou os trabalhadores a 

assinar promessas afirmando que não tentariam se matar. E o CEO da Foxconn, Terry Gou, 

determinou a instalação de redes do lado de fora dos prédios da companhia para capturar 

corpos em queda.  

Um ex-funcionário, entrevistado pelo jornalista na reportagem, afirmou que a fábrica 

"não é um bom lugar para os seres humanos". O trabalho é de forte pressão, e ele e seus 

colegas regularmente registravam turnos de 12 horas. A administração é agressiva e dúbia, 

                                                      
290LIFE and death in Apple’s forbidden city. The Guardian, 18 jun. 2017. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/18/foxconn-life-death-forbidden-city-longhua-suicide-
apple-iphone-brian-merchant-one-device-extract>. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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repreendendo publicamente os trabalhadores por serem lentos demais e fazendo promessas 

que não cumprem. Contou ainda outro ex-empregado que trabalhou na fábrica por dois anos 

que lhe foi prometido pagamento dobrado por horas extras, o que não aconteceu. Segundo 

contou, na Foxconn a exploração é rotineira e a depressão e o suicídio se normalizaram. 

Como disse o entrevistado: “todo ano as pessoas se matam. Isso se tornou uma coisa 

normal”. 

Na linha de montagem de um Iphone, trabalham cerca de centenas de pessoas que 

criam, inspecionam, testam e empacotam cada dispositivo. Uma trabalhadora disse que 

1.700 iPhones passam por suas mãos todos os dias. Sua função era limpar um polimento 

especial na tela, um trabalho mais meticuloso, como prender placas de aglomerado e montar 

capas traseiras. Os trabalhadores têm um minuto para cada iPhone. Deixar de cumprir a meta 

ou cometer um erro pode atrair a repreensão vexatória na frente dos demais empregados. 

Um trabalhador diz ainda que a Foxconn promete moradia gratuita, mas depois cobra dos 

trabalhadores valores exorbitantes pelo uso de água e eletricidade. 

Descreveu ainda o jornalista a existência de menores trabalhando, negligenciados e 

machucados sob o controle de supervisores severos que dominam o ambiente e anulam a 

subjetividade de quem trabalha e conclui que é um ambiente que não leva somente à 

depressão, mas também à loucura. Diante do que viu e ouviu, desabafa: “quando olho para 

as fotos que eu tirei, não consigo encontrar uma que tenha alguém sorrindo. Não parece uma 

surpresa que pessoas submetidas a longas horas de trabalho repetitivo sob um regime severo 

possam desenvolver transtornos psicológicos”, escreveu Merchant. “Esse desconforto é 

palpável – está presente no próprio ambiente”, completou. 

Verificou-se ainda que as cargas horárias são tão desumanas que empregados 

dormem na própria empresa em dormitórios lotados. Essa cultura de trabalho de alto estresse, 

ansiedade e humilhação contribui para a depressão generalizada instalada na fábrica chinesa.  

Em 2012, 150 trabalhadores se reuniram no telhado da fábrica e ameaçaram pular 

caso não fossem concedidas melhorias nas condições de trabalho prometidas pela gerência. 

Entretanto, segundo as descrições de Merchant, as melhorias prometidas não foram 

implantadas.  

Em 2016, um grupo menor fez isso novamente. Sete ou oito trabalhadores se 

reuniram em um telhado e ameaçaram pular a menos que recebessem o salário devido, o que 

aparentemente havia sido retido.  
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Vemos que os trabalhadores da Foxconn, para negociar melhorias de trabalho e 

pagamento de salários, negociam suas próprias vidas, querendo parecer que até a morte é 

mais digna que o trabalho que exercem. Assim parece a mensagem transmitida. 

 

4.6.6. Fox News 

 

Em 2015, um ex-empregado da emissora Fox News cometeu suicídio em frente ao 

prédio da News Corporation em Nova York (EUA) disparando em seu peito um tiro de 

pistola. Antes de cometer o suicídio, distribuiu bilhetes com críticas ao seu chefe, alegando 

que o superior teria “acabado com sua carreira”.  

Esse ex-empregado chegou a ter um canal no YouTube com uma série de vídeos, 

dentre eles, “Como a Fox News acabou com a minha carreira", nos quais falava sobre os 

problemas no ambiente de trabalho”291. Um dos vídeos se inicia com a frase: “You can 

murder a man without killing him”292. 

 

4.6.7. Uber – EUA 

 

Em agosto de 2016, um engenheiro de software da Uber cometeu suicídio. Ele 

trabalhava há cinco meses na empresa e vinha se queixando do estresse que suportava 

causado pelo seu ambiente de trabalho. Poucos dias antes de atirar em si mesmo, escreveu a 

um amigo. “As palavras de um homem não podem descrever direito. Não estou morto, mas 

eu não me descreveria como Ok. A parte triste é que esse lugar (a Uber) me quebrou a ponto 

que eu não tenho forças para procurar outro emprego”293. 

A viúva, Zecole, responsabiliza a Uber pelas pressões e o estresse sofridos por Joseph 

enquanto trabalhou na companhia. Segundo ela, após o início do trabalho na Uber, “ele 

deixou de ser ele mesmo”. Falava coisas como “meu chefe não gosta de mim”. Ele estava 

                                                      
291REILLY, Jill. 'Fox News ruined my career': Former employee shoots himself dead outside News Corp HQ 

after being asked to leave. Dailymail, 16 Jan. 2015. Disponível em: 
<https://www.dailymail.co.uk/news/article-2926957/Man-protesting-Fox-News-shoots-outside-News-
Corp-headquarters-NYC.html>. Acesso em: 21 ago. 2018. 

292Id. Ibid. “Você pode assassinar um homem sem mata-lo”. 
293CUTHBERTSON, Anthony. Widow of Uber engineer who took his own life blames job stress. Newsweek, 

26 Apr. 2017. Disponível em: <https://www.newsweek.com/uber-engineer-suicide-work-culture-stress-
589967>.acesso em 21 de agosto de 2018. 
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sempre preocupado com o trabalho. Nas semanas que antecederam o suicídio, o engenheiro 

foi atendido por psiquiatras que confirmaram que ele estava sofrendo de ansiedade, pânico, 

insônia e dificuldade de concentração relacionados ao trabalho. 

A viúva solicitou o reembolso das despesas havidas com os psiquiatras, o que foi 

recusado pela Uber com base no inciso d, do artigo 3208.3 do Código do Trabalho da 

Califórnia, que afasta a obrigação de ressarcimentos referentes a doenças psiquiátricas 

quando o empregado tiver menos de seis meses de trabalho na empresa, que era o caso294. 

Diante da recusa, a viúva promoveu uma reclamação pleiteando indenização da 

Division of Workers' Compensation295, pendente ainda de julgamento. Muito embora a 

legislação da Califórnia afaste a obrigação de ressarcir danos com psiquiatras antes que o 

empregado complete seis meses de trabalho, o mesmo artigo apresenta uma exceção, ou seja, 

se o dano psiquiátrico for causado por alguma questão relacionada ao trabalho, súbita e 

extraordinária, deve ser ressarcido. 

O autor da reportagem descreve que especialistas atribuem à Uber uma "crise 

cultural". Em fevereiro de 2017, investidores da Uber descreveram-na em uma carta aberta, 

como uma “cultura destrutiva”, onde afirmam que  

o grande sucesso da Uber em termos de crescimento de participação de 
mercado, receita e valorização é impressionante, entretanto não se pode 
desculpar uma cultura atormentada por desrespeito, cliques excludentes, 
falta de diversidade e tolerância a assédio e bullying em todas as formas. 

 

4.6.8. Fruna – Chile 

 

Em abril de 2017, no Chile, correu a notícia de um caso de suicídio ocorrido numa 

fábrica de confeitos. E, duas horas após, um outro empregado teve um ataque cardíaco 

quando recebeu a notícia do enforcamento. 

                                                      
2943208.3 (d) “Notwithstanding any other provision of this division, no compensation shall be paid pursuant to 

this division for a psychiatric injury related to a claim against an employer unless the employee has been 
employed by that employer for at least six months. The six months of employment need not be continuous. 
This subdivision shall not apply if the psychiatric injury is caused by a sudden and extraordinary employment 
condition.” In CALIFORNIA. Labor Code – LAB. Division 4. Workers' compensation and insurance [3200-
-6002]. Disponível em: 
<https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=LAB&division=4.&title=&par
t=1.&chapter=1.&article=>. 

295EAMS case number ADJ10695460 Case location SFO-ADJ Date of injury 04/25/2016 JOSEPH THOMAS 
DECEASED UBER TECHNOLOGIES INC. Disponível em: 
<https://eams.dwc.ca.gov/WebEnhancement/CaseDetailFinder?arrayIndex=0&startIndex=0>.  
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Apurou-se que o empregado se enforcou nas dependências da empresa esteve em 

licença por um acidente laboral. Ao retornar da licença, foi trocado de cargo e acreditava 

que seria dispensado. Constatou-se também que o trabalhador vinha sendo vítima de assédio 

por um superior, e que seu trabalho era realizado com jornadas excessivas, de 12 horas 

diárias, de segunda a sábado.  

Foi encontrada uma carta do trabalhador que se suicidou direcionada a sua esposa na 

qual dizia296: “minha vida, me cansei desta fábrica por não valorizar o meu trabalho, lute 

pelos seus direitos. Perdoa esta decisão, por favor. Toda a culpa é de José Luis Flores y Juan 

Gonzalez. Todas as coisas que passaram nesta seção de moinho” (onde trabalhava).  

O empregado contava com mais de oito anos de trabalho na empresa, que já havia 

sido denunciada pelo sindicato em razão da prática de jornadas exaustivas. A empresa 

também conta com denúncias de péssimas condições de trabalho e já chegou a ser condenada 

por práticas antissindicais.  

 

4.7. Brasil 

 

No Brasil, que também possui números alarmantes de suicídios, cerca de 30 por dia, 

conforme dados informados no capítulo anterior, há mais do que indícios de que o suicídio 

e sua relação com o trabalho esteja presente. Todavia, poucos são os dados específicos dessa 

relação. O silêncio e o tabu prevalecem. As mortes por suicídio são tratadas como casos 

isolados e por questões pessoais.  

Apesar de os dados sobre suicídio e trabalho serem raros, encontramos a obra Um 

Minuto de Silêncio – Réquiem aos Bancários Mortos no Trabalho297, de 1998, que traz um 

estudo sobre o suicídio de bancários em consequência das condições de trabalho, apontando 

a ocorrência de 72 suicídios no período compreendido entre 1992 e 1995 nos 

estabelecimentos bancários de todo o País. “São destinos devastados de forma trágica tendo 

                                                      
296“Mi vida, me cancé de esta fábrica por no valoreme mi trabajo. Lucha por tu derecho perdona esta decisión 

por favor. Toda la culpa la tiene don: José Luis Flores y Juan Gonzalez. Toda las cosas que pasaron en esta 
sección de molino. Mi vida la plata esta en el velador esplicale a mis hijos los quiero muchos mi vida 
perdóname por esta dicicion. Te quiero mucho”. ROMERO SÁNCHEZ, Jonás. Estremecedora carta del 
extrabajador de Fruna que se suicidó: “Me cansé de esta fábrica”. The Clinic, 13 Sept. 2017. Disponível em: 
<http://www.theclinic.cl/2017/09/13/estremecedora-carta-del-extrabajador-fruna-se-suicido-me-canse-esta-
fabrica/>. 

297XAVIER, Ernani Pereira. Um minuto de silencio réquiem aos bancários mortos no trabalho. Edição do 
Sindicato dos bancários de Porto Alegre: Porto Alegre, 1998. 
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como cenário o próprio ambiente de trabalho, aquele mesmo cenário em que foram nutridas 

as mais legítimas expectativas de vida”298. 

A explicação para um grande número de casos de suicídio de bancários, segundo 

Finazzi-Santos e Siqueira299, é  

a pressão pelos resultados e o autoritarismo como instrumento de gestão 
que dão origem à depressão entre os bancários. Não bastasse sofrerem com 
o medo constante de assaltos, de doenças e demissão, a servidão voluntária 
(traduzida sob o conceito de empregabilidade), a deterioração dos 
sindicatos, a pressão pelo cumprimento de metas desafiadoras e, por fim, 
as ameaças sem limites que compõem o cenário em que a nulidade de si 
mesmo emerge como síndrome dos tempos contemporâneos. Não é sem 
motivos que as pessoas optam por matar-se em certas ocasiões, exatamente 
no mesmo ambiente em que vislumbraram construir uma vida feliz300. 

 

Outros fatores que atormentam e atormentaram os empregados do setor bancário são 

as fusões e reestruturações que forçaram o fechamento de inúmeros postos de trabalho, o 

surgimento de novas tecnologias que acarretaram a substituição de trabalhadores por 

máquinas e a ansiedade constante pela responsabilidade de lidar com valores de terceiros.A 

conclusão trazida por Finazzi-Santos e Siqueira se deu no estudo de um caso de suicídio de 

um bancário, ocorrido no ano 2000, que ateou fogo no próprio corpo. Destaca-se que os 

suicídios dos bancários englobam tanto as instituições públicas quanto as privadas.  

A recente reportagem de Saulo Araújo301 abordou o problema das doenças mentais, 

tentativas e cometimentos de suicídio em profissionais da segurança pública, tema segundo 

o autor “censurado pelas entidades”, trazendo dados alarmantes. Conforme apurado pela 

reportagem, os dados colhidos pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção 

(GEPeSP) da Universidade Federal do Rio de Janeiro302 em estudo que entrevistou 18.007 

policiais de diversas instituições em todo território nacional, 3.225 policiais já pensaram em 

                                                      
298XAVIER, Ernani Pereira. op. cit., p. 18-19. 
299FINAZZI-SANTOS, Marcelo Augusto; SIQUEIRA, Marcus Vinicius Soares. Considerações sobre trabalho 

e suicídio: um estudo de caso. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v.36, n. 123, p. 71-83, 
jun, 2011. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/rbso/v36n123/a07v36n123.pdf>. 

300Id. Ibid., p. 74. 
301ARAÚJO, Saulo. Quando a polícia adoece. Epidemia dentro de quartéis e delegacias, as doenças mentais 

são gatilho para suicídio de responsáveis pela segurança pública. . Metrópoles, 31 dez. 2018. Disponível em: 
<https://www.metropoles.com/materias-especiais/gatilho-para-suicidio-doencas-mentais-viram-epidemia-
entre-policiais?fbclid=IwAR03vCFKmCdi7-IxksxOJvEskr3hR7Nmlwf8EImDzq0neqYK6r03pvK3qKw>. 
Acesso em: 11 jan. 2019. 

302GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM SUICÍDIO E PREVENÇÃO (GEPeSP) da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – uma parceria entre o Laboratório da Análise da Violência (LAV) e a Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), na Universidade do Estado o Rio de Janeiro desde de 2013. Disponível 
em: <https://gepespensinoepesquisa.wordpress.com>. Acesso em: 12 jan. 2019. 
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suicídio e 650 efetivamente tentaram. Na Polícia Federal, 47 profissionais, de agentes a 

delegados se suicidaram entre 1999 e 2018. 

Dentre relatos de casos de suicídio, tem-se o caso de Francisco Antonio, policial civil 

de Brasília, que já sofria de depressão e teve seu quadro agravado quando sofreu processo 

administrativo, acusado de agressão a um cidadão, tendo sido inocentado. Entretanto, por 

um equívoco, sua exoneração foi publicada erroneamente no diário oficial, o que foi 

corrigido no dia seguinte. Franscisco Antonio, entretanto, decidiu pelo fim da sua vida antes 

de ter conhecimento da correção.  

Daqueles que tentaram suicídio, os motivos apontados eram “estresse, desestímulo, 

jornada excessiva de trabalho e perseguição”303.  

Dayse Miranda relata que “80% dos policiais não se sentem reconhecidos pela 

sociedade nem pelos seus superiores” 304. E também afirma que “as políticas de segurança 

pública não incluem a saúde mental dos agentes e militares”.  

Na mesma notícia foi exposto o caso do policial Eduardo, que, vestindo uma camiseta 

com os dizeres “SOS Policial”, atirou em si, dentro da unidade da Polícia Federal onde 

trabalhava em um shopping de Belo Horizonte. 

Entrevistada também por Saulo Araújo, a psicóloga Patricia Cruz, diante dos altos 

índices de transtornos mentais em policiais, afirmou que “Quando o profissional veste a 

farda, ele aumenta seu autoempoderamento, acha que é um super-homem e não fala dos 

problemas para a família. E, quando procura um médico, evita o psicólogo ou o psiquiatra, 

porque sente vergonha. Essas coisas, no dia a dia, podem potencializar o desejo de tirar a 

própria vida”305. Acrescenta a psicóloga que a gestão e organização das polícias contribuem, 

dentre vários fatores, para o seu adoecimento de policias, que trabalham em longas jornadas, 

sem equipamentos adequados e não sentem reconhecimento da sociedade e nem das suas 

instituições. E “ainda lidam diariamente com a injustiça e precisam prover a ordem 

social”306. 

                                                      
303ARAÚJO, Saulo. op. cit. 
304Id. Dayse Miranda - Coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção (GEPeSP) da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). [Entrevista a Saulo Araújo]. In: ARAÚJO, Saulo. Quando 
a polícia adoece. Epidemia dentro de quartéis e delegacias, as doenças mentais são gatilho para suicídio de 
responsáveis pela segurança pública, cit. 

305Id. Patrícia Cruz - Psicóloga especialista em saúde mental na segurança pública. [Entrevista a Saulo Araújo]. 
In: ARAÚJO, Saulo. Quando a polícia adoece. Epidemia dentro de quartéis e delegacias, as doenças mentais 
são gatilho para suicídio de responsáveis pela segurança pública, cit. 

306Id. Ibid. 
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Das entrevistas e dos estudos apresentados, temos que os dissabores e percalços da 

profissão podem incidir em transtornos mentais e, consequentemente, aumentar a 

predisposição para o suicídio. 
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5. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR E SUICÍDIO NO 

LOCAL DE TRABALHO: ACIDENTE OU FATO PROVOCADO? 

 

A discussão sobre a relação do suicídio com o trabalho ainda é tímida na doutrina 

brasileira apesar de já vir sendo enfrentada pelos nossos Tribunais há mais de uma década. 

Em que pesem as informações sobre as altas taxas de suicídio no Brasil, ainda que inferiores 

a França, Espanha e Portugal, faltam dados da relação dessas mortes com o trabalho e mesmo 

com campanhas públicas de prevenção, o assunto suicídio ainda é tabu. 

De se verificar através dos dados trazidos por Ernani Xavier307 que a despeito do 

número extravagante de suicídios de bancários nos anos 90, é raro encontrar notícias sobre 

o assunto. Isso se deve até em razão de uma forma de prevenção, pela possibilidade real de 

contágio da ideia suicida, que, segundo Durkheim308, pode acontecer. 

Na França, após os casos de suicídios ocorridos na France Telecom entre os anos de 

2006 e 2009 e outros de empresas famosas já mencionadas no capítulo anterior, um alerta se 

acendeu para o debate culminando com a publicação, em 2009, do livro de Christopher 

Dejours e Florence Bègue “Suicídio e trabalho – o que fazer?”, que se tornou referencial 

sobre o tema, por várias vezes já citado na presente pesquisa. 

Quando o suicídio é cometido no local de trabalho, entende Dejours como uma clara 

mensagem que está relacionado ao trabalho. Atribui como causa desse tipo de suicídio a 

depressão de origem laboral, desenvolvida após situações de sofrimento de assédio e também 

da organização do trabalho, ou seja, das novas formas de gestão do trabalho, baseadas em 

competitividade sem tamanho e ritmo acelerado que geram o isolamento do empregado, pois 

não há mais os vínculos de solidariedade.  

Segundo as correntes majoritárias da psicologia do trabalho, a pressão no trabalho e 

situações de tensão e assédios de todos os tipos sempre existiram. Entretanto, havia solidariedade 

entre as personagens da relação laboral, o que funcionava como um escudo de proteção para o 

empregado, que sempre tinha um colega para “repartir” os mal-estares sofridos. 

Os casos de suicídios ocorridos no local de trabalho trazidos no capítulo anterior 

não deixam dúvidas de que de alguma forma estavam relacionados ao trabalho e podem 

                                                      
307XAVIER, Ernani Pereira. op. cit. 
308DURKHEIM, Emille. O suicídio: estudo de sociologia, cit., p. 140. 
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ser compreendidos como consequentes de distúrbios psíquicos desenvolvidos pelo trabalho 

ou não. 

A questão é: pode o suicídio, ou sua tentativa, considerado um ato voluntário, 

deliberado, consciente e exclusivo da própria vítima, ser caracterizado como acidente de 

trabalho? 

Podemos afirmar que o suicídio praticado em local de trabalho, decorrente das novas 

formas de gestão de trabalho, é um fato provocado pelo empregador? 

O reconhecimento do suicídio como acidente de trabalho, por ter sido cometido em 

decorrência do descumprimento pelo empregador de suas obrigações em manter um 

ambiente de trabalho que preserve a higidez física, psíquica e social do empregado, já tem 

sido adotado por alguns tribunais estrangeiros e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

assim também já o reconheceu, quando demonstrado o nexo de causalidade entre o ato e o 

dano e a culpa do empregador309. 

Ainda que existam entendimentos do TST apontando que a responsabilidade do 

empregador em caso de acidente de trabalho seja subjetiva, por exigir o elemento culpa, há 

precedentes também do próprio Tribunal admitindo responsabilidade objetiva para a 

caracterização de doença ocupacional, dependendo do enquadramento técnico da atividade 

exercida como sendo perigosa ou de risco.  

 

5.1. Suicídio e acidente de trabalho no entendimento jurisprudencial brasileiro 

 

Apesar de as discussões sobre o tema suicídio no trabalho não serem amplas e 

explícitas no ordenamento jurídico brasileiro, a questão não é recente. Em 1995, o Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul já havia reconhecido um caso de suicídio no local de 

trabalho como acidente laboral, uma vez que restou provado que o fato decorreu, dentre 

outras razões, pela excessiva jornada a que era submetido o empregado, em atividades que, 

                                                      
309TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. Agravo de instrumento em recurso de revista: AIRR 

4636-81.2010.5.02.0000 4636-81.2010.5.02.0000. 2ª Turma Publicação DEJT 11/05/2012 Julgamento 2 de 
Maio de 2012 Relator Guilherme Augusto Caputo Bastos. Disponível em: 
<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21616997/agravo-de-instrumento-emrecurso-de-revista-airr-
46368120105020000-4636-8120105020000-tst>. 
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pela importância, exigiam acentuada dedicação. Mostraram-se induvidosos o nexo causal e 

a culpa das empregadoras e, com isso, fez-se presente a obrigação a reparação310. 

Em 2006, a 4ª Turma do Tribunal Regional da 9ª Região enfrentou a questão. Tratou-

se de um caso em que o empregado, motorista de uma transportadora, provocou sua morte 

por enforcamento dentro de um caminhão da empregadora que estava na sede da empresa e 

durante o horário de trabalho. O tribunal, entretanto, decidiu por afastar o suicídio como 

acidente de trabalho, tendo em vista a configuração da culpa exclusiva do empregado e a 

ausência de nexo causal311. Constou dos autos que, na data do evento, uma testemunha viu 

o empregado chegando nervoso e dizendo "o que eu fiz não tem mais volta", "a gente bebe 

um pouco e é nisso que dá". Afirmou ainda a testemunha que o empregado disse que estava 

sendo perseguido e, por essa razão, o supervisor orientou a não liberação do caminhão. 

A decisão afastou o reconhecimento do suicídio cometido como acidente de trabalho 

por entender ter havido culpa exclusiva da vítima e, com isso, rompido o nexo etiológico. 

No caso específico, restou apurada, inclusive, a cautela adotada pela empregadora em 

preservar o empregado no estado emocional em que se encontrava. 

A Legislação brasileira define acidente de trabalho no artigo 19 da Lei 

8.213/91 como aquele decorrente do exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 

exercício do trabalho dos segurados especiais que provoque lesão corporal ou qualquer 

“perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, 

da capacidade para o trabalho"312. 

 Quando se fala em acidente de trabalho, são consideradas também as definições 

previstas no artigo 20 da Lei 8.213/91, que equipara as doenças profissionais e ocupacionais 

                                                      
310TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL - TJ-RS. Embargos Infringentes: EI 194166534 

RS –Processo EI 194166534 RS Órgão Julgador -Segundo Grupo de Câmaras Cíveis 20 de Outubro de 1995 
Relator Luiz Otávio Mazeron Coimbra. 

311TRT-PR-07-11-2006 ACIDENTE DE TRABALHO. SUICÍDIO DO EMPREGADO. EXCLUDENTE DO 
DEVER DE INDENIZAR. Não havendo elementos nos autos capazes de descaracterizar o suicídio praticado 
pelo empregado, não há falar em responsabilização do empregador por acidente de trabalho, uma vez que se 
configurou a culpa exclusiva da vítima quanto à morte, figura que rompe com o nexo etiológico, culminando 
na exclusão do dever de indenizar. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9° REGIÃO – TRT9. 
Processo n. 99522-2005-009-09-00-1-ACO-31373-2006 - 4A. TURMA - Relator: LUIZ CELSO NAPP - 
Publicado no DJPR em 07-11-2006. Disponível em: 
<https://www.trt9.jus.br/basesjuridicas/exibirJurisprudencia.xhtml>. 

312Lei 8213/91. Art. 19. § 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de 
proteção e segurança da saúde do trabalhador.§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar 
a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.§ 3º É dever da empresa prestar 
informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.§ 4º O 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe 
acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento. 
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aos acidentes de trabalho. O § 2º do mencionado artigo da Lei 8.213/91 é claro ao estabelecer 

que "em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos 

incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e 

com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do 

trabalho"313. Ainda é equiparado a acidente de trabalho, nos termos do inciso I do art. 21 da 

Lei 8.213/91, “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”314. 

Não obstante o conceito de acidente de trabalho na legislação brasileira seja extenso 

e não taxativo, o seu reconhecimento deriva de um dano propriamente dito e da necessidade 

de existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e o trabalho realizado. 

Seguindo esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em um caso 

de suicídio cometido por empregado no local de trabalho, entendeu também por não 

responsabilizar um empregador pelo fato de ter sido demonstrado que o ato suicida do 

empregado decorreu da conduta própria e exclusiva do trabalhador, que, após matar sua 

companheira, atentou contra a própria vida, fatalidade atribuída ao "seu inconformismo e 

desilusão amorosa" e à conduta "eivada de desespero e evidente descontrole emocional", 

                                                      
313Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 
determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social; II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação 
mencionada no inciso I. 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a 
inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por 
segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição 
ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. 

314Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: I - oacidente 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; II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de: a) 
ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; b) ofensa física 
intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho; c) ato de imprudência, de 
negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho; d) ato de pessoa privada do uso da 
razão; e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; III - a 
doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; IV - o acidente 
sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: a) na execução de ordem ou na realização 
de serviço sob a autoridade da empresa; b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe 
evitar prejuízo ou proporcionar proveito; c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando 
financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do 
meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; d) no percurso da residência 
para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado. § 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação 
de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no 
exercício do trabalho. § 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, 
resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.  
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conforme afirmado pelo órgão do Ministério Público. O acórdão destacou a inexistência de 

ato ilícito atribuído ao empregador, e a ausência de nexo de causalidade com o trabalho, 

tendo sido apurada a passionalidade do ato315.  

 Encontramos na jurisprudência dos tribunais brasileiros outras decisões que não 

reconheceram o suicídio como acidente de trabalho por não apresentarem nexo de 

causalidade com o trabalho316, ainda que tenham ocorrido no local do trabalho, uma vez que 

estavam vinculados aparentemente à vida pessoal das vítimas317 318. 

                                                      
315Preliminar de intempestividade do recurso. Não acolhida. Devolução de prazo recursal. Art. 3º, § 1º, do 

decreto judiciário/tjba, de nº 216, de 27/02/2015. Transformação dos autos do processo físico, para o meio 
eletrônico. Homicídio seguido de suicídio de empregado nas dependências da empresa. Indenização por 
danos morais e materiais. Inadmissibilidade. Crime passional sem qualquer relação com o trabalho. Ausência 
de nexo de causalidade. Responsabilidade da empresa não configurada. Recurso conhecido e provido. 
Sentença reformada. Processo: 0001484-88.2006.8.05.0078, Relator (a): Marcia Borges Faria, Quinta 
Câmara Cível, Publicado em: 22/03/2017. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJ-BA - 
Apelação: APL 0001484-88.2006.8.05.0078. Disponível em: <https://tj-
a.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/441772901/apelacao-apl-14848820068050078>. 

316EMENTA Acidente de trabalho. Inexistente o dever do empregador de indenizar quando não comprovada a 
ocorrência do alegado acidente de trabalho. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO – 
TRT-4. Processo nº 0021560-83.2015.5.04.0406 (RO) Relator: Denise Pacheco. 

317Sustenta ser devida a indenização por dano moral pleiteada, pois, no caso em tela, houve o desencadeamento 
de quadro nocivo no ambiente de trabalho, culminando na morte do trabalhador (suicídio); registra que o "de 
cujus", ao longo de sua vida profissional, laborou apenas para o Banco reclamado, ou seja, não há como 
deixar de se reconhecer que o "de cujus" adoeceu nos quadros do reclamado, desenvolvendo uma doença de 
causas múltiplas e desconhecidas, culminando em suicídio no momento de grave crise econômica e 
demissões em massa. Vejamos. O autor pretende, em síntese, indenização por danos morais, sob argumento 
de que o "de cujus", por consequência da pressão sofrida no trabalho, desenvolveu doença psíquica (quadro 
depressivo), o que culminou na morte deste por suicídio. Inicialmente, importante ressaltar que o nosso 
ordenamento jurídico não se estabeleceu, como regra, para a hipótese de acidente de trabalho (inclusive 
aqueles por equiparação), a responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade sem culpa. A Constituição 
Federal não deixa nenhuma dúvida quanto a isso, ao dispor, no art. 7º, inciso XVIII, que o trabalhador tem 
direito ao "seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este 
está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa". Só haverá responsabilidade objetiva naquelas atividades 
em que o risco à integridade física (pois aqui o foco é acidente/doença do trabalho) é verificável de plano, 
seja pelo senso comum, seja pela experiência, seja pela própria lei. Vale dizer que a responsabilidade do 
empregador por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho é, em regra, subjetiva, ou seja, 
pressupõe culpa ou dolo do empregador. E o caso em tela não foge à regra, ou seja, a responsabilização do 
empregador deve observar a modalidade subjetiva. Da análise dos atestados de saúde ocupacional 
apresentados pelo reclamado, ID. ID. 2bbdd4e - Págs. 1/8, os quais não foram impugnados especificamente, 
indicam que o "de cujus" encontrava-se apto ao trabalho e ao exercício de suas funções. Demais disso, ao 
longo do pacto laboral foram realizados exames ocupacionais e, de acordo com o resumo de prontuário 
médico - exames ocupacionais apresentado pela reclamada, ID. 6da7554, não existe qualquer referência de 
quadro depressivo ou qualquer outra doença psíquica, não havendo nos autos qualquer elemento de prova 
que nos conduza à conclusão de que o empregador, de fato, tenha concorrido com culpa ou dolo para o 
desenvolvimento da moléstia que desencadeou os inegáveis fatos trágicos relatados nestes autos. TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO - TRT-7. Processo nº 1000113-81.2017.5.02.0705- RO - 
Relator: Marcelo Freire Gonçalves. 

318Ementa-DANO MATERIAL E MORAL. SUICÍDIO DE EMPREGADO. CULPADO EMPREGADOR 
NÃO EVIDENCIADA. NÃO PROVIMENTO. Demonstrado nos autos que o empregador não concorreu 
para o suicídio cometido por empregado seu, não há como acolher reparação pecuniária postulada em razão 
de danos materiais e morais pelo infortúnio ocorrido. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª 
REGIÃO – TRT-10. Processo RO 929200600210000 DF 00929-2006-002-10-00-0 Órgão Julgador 3ª 
Turma-Publicação 21/08/2007 j. 27 de junho de 2007. 
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O Tribunal de Justiça do Paraná julgou uma ação movida pelas sucessoras de uma 

vítima de suicídio que pleiteavam indenização alegando que o empregado teve transtornos 

psicológicos por assédio sofrido decorrente de acidente do trabalho dois anos antes do 

suicídio. Apurou-se que a vítima não faleceu em decorrência de acidente de trabalho, bem 

como não ficou efetivamente demonstrado que o acidente de trabalho sofrido deu ensejo a 

transtornos psicológicos na vítima. No caso analisado, não foi possível identificar no 

comportamento do falecido nada que indicasse seu intenso sofrimento psíquico decorrente 

do acidente de trabalho nem tampouco possíveis constrangimentos a que fora supostamente 

submetido em ambiente laboral.  

Em carta “de despedida” escrita para sua esposa, o empregado ainda deixou claro 

que "gostava de trabalhar no hotel, das pessoas, mas não resisti após a demissão". 

De acordo com a própria mensagem do empregado, restou evidente que não havia 

qualquer queixa acerca do âmbito de trabalho e que o descontentamento e abalo sofridos, que 

inclusive o teriam levado a ceifar a própria vida, não tiveram ligação direta com o acidente 

sofrido e sim com sua demissão. E assim foi afastada a caracterização do suicídio derivado do 

trabalho, por não ter sido demonstrado efetivamente o dano sofrido e o nexo causal319. 

Nessa situação, é até possível, ao nosso leigo olhar, reconhecer como origem do 

sofrimento do indivíduo o trabalho em sentido amplo. Ainda assim, não se pode, contudo, 

atribuir à perda do trabalho, à dispensa – fato motivador do suicídio do empregado, mas, 

pelo que podemos deduzir do que foi apurado no processo, o trabalho era uma atividade 

prazerosa para o indivíduo – qualquer nexo com o trabalho efetivamente executado pelo 

empregado. Não há sofrimento causado devido à inobservância, pelo empregador, das 

normas que visam a garantir ao empregado um ambiente de trabalho saudável e a proteção 

de sua dignidade.  

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região também afastou a caracterização de 

acidente de trabalho em um caso de suicídio no local do trabalho, afirmando que: 

chega ao extremo de ser ele (o empregador) responsável pelo suicídio do 
empregado, em circunstâncias como a destes autos, em que não é possível 
estabelecer nexo causal algum entre o suicídio e o trabalho, como ocorre, 

                                                      
319TJ-PR - Apelação: APL 5808357 PR 580835-7 EMENTA: apelação cível – sentença que julgou 

improcedente a pretensão indenizatória -danos morais - acidente de trabalho - sequelas - alegada inabilitação 
para o exercício da profissão -aptidão laboral constatada - de "cujus" que permaneceu trabalhando na empresa 
depois do acidente - violação psíquica indenizável não configurada - suicídio que se deu após a demissão - 
sentença mantida. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ – TJ-PR. 8ª C. Cível - AC - 
580835-7 - Maringá - Rel.: Carvilio da Silveira Filho - Unânime - - J. 04.08.2016). Disponível em: <http://tj-
pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/380840681/apelacao-apl-5808357-pr-580835-7-acordao>. 
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por exemplo, no Japão, com a morte súbita por excesso de trabalho 
(karoshi). Afinal, se até mesmo a família do empregado morto, com quem 
ele mantinha relação saudável, conforme testemunho de sua própria irmã 
no inquérito policial, que afirma não ter ele nenhum desequilíbrio, a 
reclamada-recorrida não poderia prever e muito menos prevenir o 
suicídio320. 

 

A 6ª Turma do TRT da 9ª Região, num caso de tentativa de suicídio em que a vítima 

alegou transtornos psíquicos, de múltiplas origens, inclusive de discriminação sexual no 

ambiente de trabalho, entendeu por não caracterizar os males sofridos como de origem 

ocupacional e afastou a estabilidade acidentária pretendida ainda que o laudo pericial tenha 

apontado o labor como concausa dos danos, por ausência de outras provas.  

A fundamentação para a decisão do caso em questão foi a “etiologia multicausal” 

atestada para as doenças diagnosticadas (transtorno de personalidade e transtorno de humor 

com tentativa impulsiva de suicídio) pelo empregado. Para os julgadores, a regra geral sobre 

esses tipos de enfermidades 

não se equipara nem é suficiente para fins de estabilidade acidentária e 
indenização, à concausa referida no artigo 21, I, da Lei 8213/91, já que a 
concausa não dispensa a presença da causa de origem ocupacional, ou seja, 
a própria concausa deve ter uma relação direta e determinante ao 
aparecimento/desenvolvimento da doença...321. 

 

                                                      
320TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - TRT-8. 1ª. T. ACÓRDÃO /RO 0001124-

27.2012.5.08.0009 - 4 de outubro de 2013. Relator JOSÉ MARIA QUADROS DE ALENCAR. 
321TRT-PR-28-04-2017 TRANSTORNO DE PERSONALIDADE. TRANSTORNO DE HUMOR COM 

TENTATIVA IMPULSIVA DE SUICÍDIO. PATOLOGIAS DE ORIGEM MULTIFATORIAL. 
DISCRIMINAÇÃO SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. CONCAUSA CONDICIONADA À 
COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO EMPREGADO. A etiologia multicausal atestada para 
as doenças diagnosticadas (transtorno de personalidade e transtorno de humor com tentativa impulsiva de 
suicídio) - seguindo, pois, a regra geral sobre estes tipos de enfermidades - não se equipara nem é suficiente, 
para fins de estabilidade acidentária e indenização, à concausa referida no artigo 21, I, da Lei 8213/91, já que 
a concausa não dispensa a presença da causa de origem ocupacional, ou seja, a própria concausa deve ter 
uma relação direta e determinante ao aparecimento/desenvolvimento da doença, o que não se verificou na 
espécie, porquanto o laudo pericial, elaborado por perita médica psiquiatra, condicionou a conclusão de que 
o trabalho teria atuado como concausa à imprescindível comprovação do relato do empregado, acerca da 
discriminação sexual que disse ter sofrido, por parte de colegas e superiores, no ambiente de trabalho, fato 
que, contudo, não ficou comprovado pela prova oral trazida aos autos. Logo, diante da ausência de elementos 
concretos, relacionados ao contrato de trabalho mantido com a ré, que possam ter contribuído eficiente e 
diretamente para o processo causal, não se tem por caracterizada a natureza ocupacional das doenças 
diagnosticadas. Estabilidade acidentária ou indenização substitutiva indevidas. Sentença mantida. 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9° REGIÃO - TRT9. 25648-2015-001-09-00-0-ACO-13827-
2017 - 6A. TURMA Relator: SUELI GIL EL RAFIHI, Publicado no DEJT em 28-04-2017. TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO 9° REGIÃO – TRT9. Disponível em: 
<https://www.trt9.jus.br/basesjuridicas/jurisprudencia.xhtml>. 
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Nessa linha de entendimento, ainda que se admita a origem laboral dos fatos que 

possam ter culminado no suicídio ou a sua tentativa pelo empregado, deve a causa, ou mesmo 

a concausa, ser robustamente comprovada, ou seja, a relação direta do ato com o trabalho. 

Por outro lado, encontramos também o entendimento pela presunção de nexo de 

causalidade e suicídio laboral, quando for observada a culpa ou negligência da empresa no 

tocante à segurança do empregado. É o que se extrai da decisão da 2ª Turma do TRT da 9ª 

Região, em um caso de tentativa de suicídio de empregado que laborava com benzenos e 

hidrocarbonetos, os quais notória e comprovadamente provocam transtornos mentais, que 

entendeu pelo dever de indenizar reconhecendo o ato ilícito da empresa ao não observar a 

segurança necessária, tal como proceder à entrega de equipamentos de proteção individual 

(EPIs) e, assim, o nexo de causalidade presumido e o dano experimentado322.  

Essa presunção deriva da teoria do risco, por assumir o empregador o risco das 

consequências que podem advir do não cumprimento das obrigações legais. 

Considerando os inúmeros fatores que podem motivar um cometimento de suicídio e 

dada a característica de voluntariedade da vítima, a presunção do nexo de causalidade num caso 

de suicídio, ainda que a empresa não tenha observado as regras de segurança, como entendido 

no caso acima trazido, é relativa, pois o fato de o trabalhador trabalhar com benzenos e 

hidrocarbonetos pode até gerar a presunção da ocorrência de transtornos mentais, mas não pode 

presumir se a patologia desenvolvida, resultante do trabalho, é a causa ou concausa do suicídio.  

Todavia, quanto ao quesito voluntariedade, deve também ser avaliada a capacidade 

de discernimento do autor do suicídio quando da prática do ato, conforme observado pela 

decisão da 2ª Vara Federal de Campinas, nos autos do processo 0007238-20.2010.403.6105, 

em relação ao suicídio de um empregado em ambiente e horário de trabalho, mediante o uso 

de arma de fogo cedida pela empregadora: 

                                                      
322TRT-PR-30-11-2010 tentativa de suicídio. Transtorno mental. Trabalho com benzeno e hidrocarbonetos. 

Nexo técnico previdenciário. Ônus do empregador de afastar a presunção do nexo de causalidade. A 
exposição por anos ininterruptos às substâncias químicas benzeno e hidrocarboneto ocasiona transtornos 
mentais e de comportamento, sendo o nexo de causalidade entre a doença e o labor presumido, por força do 
Decreto 3.048/99 e da Instrução Normativa INSS/PRES nº 31. No caso concreto, ausente prova suficiente 
para afastar a presunção legal, bem como a existência de ato ilícito pela reclamada, qual seja, deixar de 
fornecer e fiscalizar o uso de EPIs, o que deveria ser observado com maior rigor, ante a natureza de risco da 
atividade. A opinião de perito não é suficiente para elidir a presunção, diante das provas robustas existentes 
nos autos em sentido contrário. Inteligência do art. 436, do CPC. Presentes, pois, o ato ilícito, o nexo de 
causalidade presumido e o dano (incapacidade para o trabalho) devida a responsabilização civil do 
empregador. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9° REGIÃO - TRT9. 07714-2008-664-09-00-3-
ACO-38157-2010 - 2A. TURMA Relator: RICARDO TADEU MARQUES DA FONSECA Publicado no 
DEJT em 30-11-2010. Disponível em: <https://www.trt9.jus.br/basesjuridicas/jurisprudencia.xhtml>. 
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O suicídio de pessoa acometida de profunda depressão não caracteriza ato 
propriamente volitivo. A premente necessidade de se libertar de tormento 
insuportável suprime o livre e consciente arbítrio do enfermo. 
Consideradas as circunstâncias em que ocorrido, o suicídio de José Carlos 
não pode pois, a fortiori, ser tomado como ato de livre manifestação de 
vontade consciente. Com efeito, a profunda depressão, associada 
determinantemente ao desempenho de atividade laboral que se via 
compelido a exercer e, sobretudo, o acesso, decorrente dessa relação e 
dessa atividade laborais, à arma de fogo cedida pela empregadora, atuaram 
decisivamente viciando a vontade do empregado323. 

 

Constou dos autos que a vítima já havia tentado suicídio mais de uma vez por 

ingestão de medicamentos, mas o “sucesso” das tentativas só se deu em razão do uso da 

arma de fogo cedida pela empregadora. O suicídio apenas teve o resultado morte com o uso 

da arma de fogo da empresa, e, por essa razão, entendeu o MM. Juízo estar presente a relação 

necessária entre a morte e a relação de trabalho, caracterizando-o como acidente do trabalho, 

nos termos dos artigos 19, caput, e 21, I e II, d, da Lei 8.213/1991324. 

No caso em tela, cabe destacar o conhecimento prévio da empregadora do estado 

psíquico do empregado, que já vinha sofrendo problemas e havia tentado o suicídio, e, 

mesmo assim, não teve a cautela de restringir o uso da arma de fogo. A decisão reconheceu 

que o suicídio ou a tentativa “constitui-se um tema grave e de difícil solução, ante a tendência 

de se atribuir este a situações prévias de transtorno mental do suicida; porque, quando tais 

situações derivam do trabalho, direta ou indiretamente de um acidente de trabalho (...) o 

próprio suicídio deve ser entendido como acidente do trabalho”325.  

A questão do suicídio cometido por empregado portador de doença psíquica com 

arma de fogo fornecida pela empregadora também já foi objeto de exame pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, que decidiu pela responsabilidade da empregadora, uma 

vez que esta tinha ciência dos transtornos sofridos pelo empregado326. Entretanto, conforme 

                                                      
323JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO. Processo 0007238-20.2010.403.6105 Diário Eletrônico da Justiça 

Federal da 3ª Região. Data de Divulgação: 12/09/2014, p. 79/1060. Disponível em: 
<file:///C:/Users/User/Downloads/de_JudIMSSP_2014_09_12_a.pdf>. 

324V. p. 95. 
325V. nota 304. 
326Ementa Depressão. Suicídio com arma de fogo da empresa. A empregadora, ao fornecer arma de fogo usada 

no suicídio de seu empregado, é responsável pelo desfecho, quando previamente tem ciência de ser este 
portador de transtorno psiquiátrico (alcoolismo e depressão grave), máxime havendo, no atestado de alta 
médica psiquiátrica, expressa referência de restrições no retorno ao trabalho.(...) TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO TRT-4. Recurso Ordinário: RO 0189600-08.2008.5.04.0201 RS 0189600-
08.2008.5.04.0201 J. 7 de Abril de 2010 Relator CARMEN GONZALEZ. Disponível em: <http://trt-
4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9160239/recurso-ordinario-ro-1896000820085040201-rs-0189600-
0820085040201>. 
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entendimento do TRT da 7ª Região, ainda que o suicídio tenha sido cometido com arma de 

fogo da empresa, faz se necessária a comprovação do nexo causal327. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais equiparou um suicídio cometido por um 

servidor, delegado de polícia, no desempenho de suas atividades laborais, que, sem qualquer 

motivo aparente, disparou contra si mesmo dentro do local de trabalho. E, por não ter havido 

premeditação ou qualquer outro ato que justificasse aparentemente o ato suicida, o Tribunal 

o caracterizou como acidente de trabalho, a fim de deferir aos herdeiros o direito à percepção 

da pensão acidentária328 329. Referida decisão abordou a questão que envolve também a 

constatação da observância, pela empregadora, das normas atinentes à segurança do 

trabalho, em especial a contida no artigo 16, inciso V, da Lei 7.102/1983330, entendendo que 

o Estado falhou ao não garantir a segurança para a vítima que estava em estado emocional 

abalado e permitir que continuasse com o porte de arma. 

Ao caracterizar um suicídio como acidente de trabalho, a 2ª Turma do TST, 

verificando a ocorrência do dano, do nexo etiológico e da culpa da empregadora, adotou 

também o risco da administração ao decidir: 

 

                                                      
327TRT-7 –Região. RO 0001600-48.2014.5.07.0001 Ementa - SUICÍDIO COM ARMA DE FOGO DA 

EMPRESA. TRANSTORNO MENTAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. O direito à indenização por danos decorrentes de acidente de 
trabalho pressupõe a ocorrência de três requisitos: o comprovado dano sofrido pelo requerente, a culpa do 
empregador pelo evento danoso e o nexo de causalidade entre o labor e o infortúnio ocorrido. Inexistindo 
prova quanto ao conhecimento do empregador em relação ao transtorno psicológico/psiquiátrico que 
acometia seu ex-empregado, bem como quanto ao fato de estar a causa do infortúnio relacionada a (s) 
condição (ões) de trabalho adversa (s), ressente-se de prova o liame causal arguido. Recurso não provido. J. 
3 de Fevereiro de 2016.Relatora MARIA ROSELI MENDES ALENCAR. TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 7ª REGIÃO - TRT-7 - Recurso Ordinário: RO 0001600-48.2014.5.07.0001. Disponível 
em: <https://trt-7.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/394714816/recurso-ordinario-ro-16004820145070001>. 

328TJ-MG – apelação cível : ac 0072491-63.2010.8.13.0342 mg reexame necessário conhecido de ofício – 
apelação cível - ação de cobrança - pensão acidentária - lei n. 9.683/88 - falecimento de servidor quando do 
desempenho das atribuições funcionais - suicídio não premeditado - equiparação do fato a acidente laboral - 
pensão especial - direito reconhecido – honorários de advogado - excessividade - redução - juros e correção 
monetária - novo entendimento firmado pelo superior tribunal de justiça na sistemática do artigo 543-c, do c. 
p. c. - alteração e fixação de ofício - possibilidade - sentença parcialmente reformada em reexame necessário 
conhecido de ofício – prejudicada a análise do recurso voluntário. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 
GERAIS - TJ-MG - Apelação Cível: AC 0072491-63.2010.8.13.0342 MG. Disponível em: <https://tj-
mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/120490775/apelacao-civel-ac-10342100072491001-mg3>. 

329LEI ESTADUAL Nº 9.683, de 12 de dezembro de 1988 - MG Dispõe sobre pensão acidentária para o 
servidor público estadual, civil ou militar. Art. 1º A pensão é acidentária quando o servidor público estadual, 
civil ou militar, falecer em conseqüência de acidente verificado no desempenho de suas funções, ou no estrito 
cumprimento do dever. § 1º Acidente, para os efeitos desta Lei, é o evento danoso que resulte de causa 
externa, imprevista ou fortuita, determinando, mediata ou imediatamente, a morte do servidor. BRASIL. Lei 
nº 9.683, de 12 de dezembro de 1988. Dispõe sobre pensão acidentária para o servidor público estadual, civil 
ou militar. Disponível em: <http://www.ipsm.mg.gov.br/arquivos/legislacoes/legislacao/leis/lei_9683.pdf>. 

330Lei n.º 7.102/1983.Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos: V 
- ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico. 
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O egrégio Tribunal Regional não alterou as premissas fáticas assentadas na 
sentença no sentido de que o ex-empregado foi mantido refém em duas 
rebeliões, tendo sofrido lesões físicas que desencadearam grave transtorno 
psicológico, do qual resultou o evento morte por suicídio. Restaram 
comprovados o dano, o nexo causal e a culpa da reclamada, ante as 
péssimas condições de segurança no local de trabalho e a reiteração das 
rebeliões, tendo a reclamada falhado no controle das medidas de 
segurança. Ademais, a sentença afastou qualquer forma de excludente da 
culpa da reclamada, tais como caso fortuito ou força maior, fato de terceiro 
ou culpa exclusiva da vítima. Frise-se que apesar de sobejamente 
demonstrada a responsabilidade subjetiva da reclamada pelos danos 
sofridos pelo de cujus, a decisão regional trouxe a teoria do risco 
administrativo331. 

 

Não obstante, em julgamento de Agravo de Instrumento contra decisão denegatória 

de Recurso de Revista não reconheceu que o suicídio de uma empregada fosse derivado de 

um quadro depressivo causado por assédio moral, uma vez que não restou provada nos autos 

a ocorrência de assédio, nem tampouco que o alegado assédio desencadeou o quadro 

depressivo da empregada que a levou a cometer suicídio, não tendo sido apresentadas provas 

concretas necessárias para o reconhecimento do ato ilícito patronal332. 

É de se salientar que nosso ordenamento jurídico admite em alguns casos a teoria do 

risco, na qual, em razão do desrespeito às normas de segurança e saúde, por ter sido cometido 

em decorrência do descumprimento, pelo empregador, de suas obrigações em manter um 

ambiente de trabalho que preserve a higidez física, psíquica e social do empregado, o 

acidente pode ser caraterizado por presunção, pois o empregador assume o risco das suas 

atitudes. 

Em alguns modos de gestão, como já analisado em capítulos anteriores, restou claro 

o modus operandi de algumas empresas fundamentado em práticas constantes e reiteradas 

de assédio que podem implicar, para muitos empregados, adoecimentos e transtornos 

psíquicos dos mais variados ou sob ameaças, estresse e humilhações. Outras empresas que 

abusam da capacidade física dos empregados exigem um sobrelabor insuportável para a 

existência humana.  

                                                      
331TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. Agravo de instrumento em recurso de revista: AIRR 

4636-81.2010.5.02.0000 4636-81.2010.5.02.0000. 2ª Turma Publicação DEJT 11/05/2012 Julgamento 2 de 
Maio de 2012 Relator Guilherme Augusto Caputo Bastos Disponível em: 
<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21616997/agravo-de-instrumento-emrecurso-de-revista-airr-
46368120105020000-4636-8120105020000-tst>. 

332TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. AIRR-91100-63.2009.5.09.0028 - UBIRAJARA 
CARLOS MENDES -Desembargador Convocado Relator. J. 13 de junho de 2018. 
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Não havendo dúvidas em toda a doutrina sobre as consequências desse tipo de 

assédio para a pessoa humana, podemos afirmar que as empresas que têm como modus de 

organização e gestão o assédio institucional assumem o risco dos danos psíquicos ao 

trabalhador.  

Esse é o entendimento trazido pelo ministro Mauricio Godinho Delgado em autos de 

Agravo de Instrumento contra decisão denegatória de recurso de revista para o reconhecimento 

de patologias psíquicas derivadas do trabalho provocadas por cometimento de assédio pelo 

empregador, conforme se depreende do fundamento que reconheceu a doença da demandante 

vinculada ao trabalho e o assédio moral sofrido nas dependências da empresa333.  

Delgado, ainda, em ocorrência semelhante, decidiu, em Recurso de Revista, que 

transtorno psiquiátrico desenvolvido por empregado após acidente de trabalho é doença 

desde que demonstrado o nexo causal e o trabalho334.  

Assim, entendemos que o suicídio pode ser caracterizado como acidente de trabalho, 

desde que comprovado o nexo causal, e podemos afirmar, ainda, que, comprovado o nexo 

causal com o modo de gestão empresarial, o suicídio do empregado pode ser “provocado” 

pelo empregador. 

 

5.2.Tendências doutrinárias na legislação de alguns países 

 

5.2.1. Na França 

 

A França, palco dos casos mais midiáticos de suicídios do trabalho como a France 

Telecom, descrito anteriormente, possui cerca de 400 suicídios relacionados ao trabalho por 

ano. Nos termos gerais, uma taxa de 17,6 suicídios por ano para cada 100 mil pessoas, quase 

que o triplo da Grã Bretanha, possuindo o número mais alto de suicídios entre as nações 

desenvolvidas335. 

O Code de la Sécurité Sociale (CSS) francês define o acidente de trabalho no seu art. 

L.411-1, considerando como acidente de trabalho aquele ocorrido por causa ou por ocasião 

                                                      
333TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. Processo Nº TST-AIRR-77-46.2016.5.08.0019 - Min. 

MAURICIO GODINHO DELGADO j. 28 de setembro de 2008. 
334TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST - Recurso de Revista: RR 671-46.2011.5.14.0091 671 - 

6.2011.5.14.0091 3ª Turma Publicação DEJT 08/11/2013 Julgamento 30 de Outubro de 2013 Relator 
Mauricio Godinho Delgado. 

335LICHFIELD, John. op. cit. 
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do trabalho que cause a morte ou a incapacidade permanente do trabalhador, qualquer que 

seja a sua causa. O art. L.411-2 amplia o conceito de acidente de trabalho incluindo o trajeto 

ao trabalho para fins de acidente do trabalho336. 

Em relação às doenças profissionais, o § 2 do art. L.461-1 prevê que se presumem de 

origem profissional todas as doenças constantes do quadro de doenças profissionais que se 

encontra no anexo ao Code de La Sécurité Sociale. Entretanto, o §4 do artigo L.461-1 do CSS 

reconhece também como doença profissional uma patologia não prevista no quadro de doenças 

profissionais, desde que esta tenha uma relação essencial e direta com a atividade habitual337. 

O conceito de acidente de trabalho vem sendo ampliado conforme a jurisprudência 

francesa. Nos idos de 1988, já havia entendimento da Cour de Cassation em caracterizar o 

suicídio como acidente de trabalho ao reformar uma decisão que entendeu o suicídio como 

um ato intencional da vítima, o que não vislumbraria qualquer benefício previsto na legislação. 

A conduta intencional implicava ato voluntário contra si com o objetivo de causar a lesão. 

Consta do caso que o empregado anunciou a decisão de se matar para seus colegas. E que foi 

morto pela ingestão de cianeto, um produto que o empregado sabia ser letal. Ou seja, 

apresentava todas as características de um ato intencional, que exclui qualquer benefício. 

A Corte, entretanto, entendeu em conferir o caráter de acidente de trabalho ao 

suicídio daquele empregado, ocorrido em hora e local de trabalho, pois lhe atribuiu um 

caráter de desespero. Um ato que se deu por um impulso brutal após receber de seu chefe 

reclamações, o que, para a Corte, retirou do fato o fator da intencionalidade do empregado-

vítima338. 

                                                      
336Code de la Sécurité Sociale Article L411-1 -Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, 

l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou 
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.Article L411-2 -Est également 
considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble 
des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de 
présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet 
d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de 
stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu 
du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre 
d'un covoiturage régulier; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu 
où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné 
pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant 
de l'emploi”. FRANCE. Code de la sécurité sociale. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20181014>. 

337No caso de doenças não listadas no quadro de doenças profissionais, a avaliação do nexo entre a doença e a 
atividade habitual é destinado ao Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.  

338SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute intentionnelle de la victime - Définition - 
Suicide Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour conférer un caractère professionnel au 
suicide d’un salarié survenu au temps et au lieu de son travail en absorbant une dose massive de cyanure, 
relève que le geste de désespoir de l’intéressé avait été le résultat de l’impulsion brutale qui s’était emparée 
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Também confirmou a Cour de Cassation a decisão proferida pela Cour d’Apell de 

Paris, que reconheceu como acidente de trabalho uma tentativa de suicídio ocorrida na 

residência do empregado que estava de licença médica em razão de distúrbios psicológicos 

em decorrência da deterioração da relação de trabalho e do comportamento do empregador. 

Entendeu a Cour de Cassation que o empregador deveria estar ciente do perigo a que o 

empregado estava exposto e que deveria tomar medidas a fim de protegê-lo, o que não fez. 

E assim condenou a empresa ao pagamento de $2.000 euros ao empregado339.  

A Cour d’Apell de Versalhes, em um dos casos de suicídios de um funcionário da 

Renault, caracterizou-o como derivado do trabalho, ainda que tenha sido cometido fora do 

local do trabalho.  

O empregado havia iniciado seu trabalho na Renault em 1992 e, desde 2006, exercia 

a função de projetista. Na época, trabalhava no projeto do veículo Laguna, em uma planta 

em Guyancourt, com quase 12.000 funcionários, sendo 8.500 sob a sua subordinação.  

 Em fevereiro de 2007, o empregado foi encontrado morto em sua casa, sendo a morte 

devido a asfixia mecânica por enforcamento. Os policiais encontraram perto de seu corpo e 

sobre uma mesa uma mensagem de despedida direcionada à sua esposa: "eu te amo. Você 

está lá para nada, não posso assumir nada, este trabalho é demais para mim, Se eu não me 

encaixar, eles vão me despedir e eu estou acabado. Eu não sei fazer melhor. Ghosn de merda, 

eu o perdoo, boa sorte".  

Como o suicídio não ocorreu no local e horário de trabalho, a empresa Renault não 

quis fazer uma declaração de acidente industrial, o Comunicado de Acidente de Trabalho 

                                                      
de lui après les remontrances qui venaient de lui être adressées par son employeur, en sorte qu’il s’était donné 
la mort dans un moment d’aberration exclusif de tout élément intentionnel. N° de pourvoi: 86-15690 Bulletin 
1988 V N° 241 p. 158. FRANCE. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 1988, 86-15.690, Publié 
au bulletin. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00000702
1155&fastReqId=38407045&fastPos=1>. 

339SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l’employeur - Conditions - 
Conscience du danger - Risque lié à la dégradation continue des relations de travail et au comportement de 
l’employeur - Détermination – Portée - Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve 
plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident de travail dès lors que le salarié établit qu’il 
est survenu par le fait du travail. Tel est le cas lorsque le salarié rapporte la preuve de ce que sa tentative de 
suicide, à son domicile, alors qu’il était en arrêt de maladie, était en lien avec ses conditions de travail. Les 
juges du fond, qui ont retenu que l’équilibre psychologique du salarié avait été gravement compromis à la 
suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur, ont caractérisé 
le fait que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’avait 
pas pris les mesures nécessaires, et ont pu en déduire qu’il avait commis une faute inexcusable N° de 
pourvoi/Processo n 05-13771. FRANCE. Ministère de la Justice. Décision attaquée Cour d'appel d'Angers, 
du 8 février 2005. Bulletin, II, n° 54, p. 45, 2007. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017636746>. 
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francês. Todavia, a esposa do falecido, ao dar entrada em pedido de pensão na seguradora, 

invocou a ligação direta entre a morte de seu marido e seu trabalho. Primeiramente o pedido 

foi indeferido. 

Uma investigação foi realizada pelo órgão de inspeção do trabalho e um outro estudo 

foi realizado a pedido do Ministério Público em Versalhes. Foram ouvidos vários colegas do 

empregado e todos os seus superiores e, em 9 de março de 2010, o Tribunal reconheceu o 

suicídio como acidente de trabalho, decisão recorrida pela Renault, que insistiu em 

desconstituir a caraterização do fato como acidente.  

A Renault afirmou em sua defesa que o empregado que tirou sua própria vida não 

acumulava funções relativas ao cargo, que, desde o final de setembro de 2006, as funções 

exercidas eram parte de um cenário de preparação para os cargos de gerência, incluindo 

treinamento. E não sobrecarga de trabalho. A Renault invocou que as motivações que levam 

uma pessoa a acabar com sua vida são complexas e difíceis de identificar e que é ilusório 

buscar a causa do gesto suicida de uma pessoa exclusivamente pela vida de trabalho, em que 

não havia nenhum tipo de assédio, apenas exercia as funções de acordo com a hierarquia de 

seu cargo. Afirmou ainda em sua defesa que o empregado sempre recebeu avaliações 

positivas, que sempre teve a confiança de seus superiores que o encorajaram a seguir o 

treinamento com vistas a acesso à posição de gerência. A Renault observa que a causa exata 

do suicídio deve ser buscada em um estado depressivo apresentado por LX. 

Em resposta, alegou a viúva que o estado de saúde de seu marido se deteriorou 

progressivamente a partir dos meses de setembro/outubro de 2006 até meados de fevereiro 

de 2007, ou seja, a partir do momento em que a empresa Renault aumentou 

significativamente a sua carga de trabalho, confiando-lhe outras funções que foram 

adicionadas às suas funções de líder técnico e treinamento. Que levava os assuntos da 

montadora para casa e se levantava à noite para trabalhar e, ultimamente, não conseguia 

dormir. Que colegas e até mesmo seus superiores notaram sua fadiga, especialmente depois 

de dezembro de 2006, quando ele não conseguiu cumprir todas as suas obrigações.  

A morte se deu em uma fase de exaustão física, com jornadas superiores a mais de 

12 horas por dia, e exaustão mental, devido a um sentimento de desvalorização e falta de 

apoio. Destacou ainda a viúva a falta de controle de jornada como incentivo para atingir os 

objetivos, no caso a promoção.  
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A sentença reconhecendo o acidente de trabalho foi mantida bem como condenou a 

Renault a uma indenização de $3.000 euros à família do empregado340.  

A sentença fundamentou sua decisão considerando primeiramente que o 

artigo L.411-1 do Código da segurança social considera acidente, por qualquer razão, o 

acidente de ou no curso do trabalho, independente do lugar que o fato ocorra. Para a decisão, 

considerou o resultado dos inquéritos administrativos e judiciais e em particular da oitiva 

dos colegas e dos superiores hierárquicos que demonstraram que, a partir do final de 2006, 

o empregado apresentou fadiga severa e, mesmo assim, havia de cumprir a carga de trabalho 

imposta de até 12 horas por dia, realizar de duas a três vezes por semana viagens e continuar 

com os estudos do treinamento para a gerência.  

Considerou também depoimentos de superiores que afirmaram que, na semana do 

acontecimento fatal, tinham notado que o empregado aparentava fraqueza e que havia 

evocado a sua incapacidade em realizar algumas tarefas corriqueiras, o que demonstra, 

segundo a sentença, intenso estresse profissional e uma impossibilidade cada vez maior para 

a solução das suas tarefas.  

A sentença ainda destacou que o empregado deixou uma mensagem referindo-se 

diretamente ao seu fracasso em atingir a meta estabelecida e que a Renault não apresentou 

qualquer prova que desse caráter voluntário ao ato praticado que não fosse relacionado ao 

trabalho. Por fim, entendeu a sentença que o suicídio foi a consequência de uma 

impossibilidade claramente manifesta de lidar com as restrições impostas pelo ambiente 

profissional341. 

                                                      
34002311 CA Versailles, 5e ch., 9 juin 2011, n° 10/02311. Lire en ligne: COUR d'appel de Versailles, 5ème 

chambre, 9 juin 2011, n° 10/02311. Processo/ N° de pourvoi: 05-1377 Cour de cassation chambre civile 2. 
Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017636746>. 

341Id. Ibid. “ Considérant en conclusion que Mme B C-X rapporte la preuve que le suicide de L X est survenu 
par le fait du travail, la société Renault n’apportant, en ce qui la concerne, aucun élément permettant d’établir 
que ce suicide a revêtu un caractère volontaire puisant son origine dans les difficultés privées et personnelles 
rencontrées par ce salarié et étrangères à son activité professionnelle ; qu’à cet égard, la dépréciation par L X 
de ses compétences et capacités professionnelles, telle que relevée par son entourage au début de l’année 
2007 et laissant même envisager par ce salarié l’hypothèse jamais formulée d’um licenciement possible, 
n’était pas la traduction d’um état dépressif mais la conséquence d’une impossibilité clairement manifestée 
de faire face aux contraintes imposées par l’environnement professionnel; Considérant que le jugement déféré 
doit donc être confirmé;PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée 
contradictoire,CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale 
des Yvelines,CONDAMNE la société Renault à verser à Mme B C-X la somme complémentaire de 3 000 
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Arrêt prononcé par mise à disposition au 
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 
alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina 
NIETRZEBA-CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.” 
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No caso em tela, diante do que foi apurado nesta pesquisa, restou inquestionável que 

o empregado chegou ao seu limite de exaustão diante da sobrecarga de trabalho, o que afetou 

de tal modo a sua saúde e culminou no seu suicídio. E, assim, o nexo do suicídio com o 

trabalho foi comprovado. 

É de se questionar, porém, a participação da vítima no evento danoso. Não sabemos 

aqui se a promoção foi uma imposição da Renault ou se o treinamento para um cargo mais 

alto era uma opção. Em caso de opção, é de se refletir o porquê de o empregado ter aceitado 

a promoção. Melhores salários? Ego? Vaidade? A sobrecarga foi imposta pela empresa ou 

assumida voluntariamente em razão da competividade com outros empregados pela 

gerência? Sobre a sua incapacidade de cumprir as metas – eram tangíveis? De acordo com o 

seu cargo, certamente de nível elevado com 8.500 subordinados?  

Já extraímos da doutrina que nem sempre altos cargos e bons salários são sinônimos 

de satisfação no trabalho, mas sim uma opção do indivíduo por um bom estilo de vida, 

segurança material. Contudo, nem sempre esse seria um projeto de vida e vem o sofrimento, 

que não pode ser imputado à organização ou à gestão do trabalho.  

Situação diferente ocorre no caso da France Telecom. O Ministério Público, após 

quatro anos de investigação, concluiu pela existência de frequentes situações que tinham 

como objetivo desestabilizar os empregados, por meio de uma gestão por pressão, criando 

um clima de ansiedade no espaço laboral com o intuito de “incentivar” pedidos de demissão. 

Isolar empregados em prédios já desativados, transferi-los para locais de trabalhos muito 

distantes das residências eram práticas comuns. Foram interrogados dezenas de empregados 

de distintos cargos, e a conclusão foi: denunciar sete dirigentes da France Telecom por 

assédio moral342 343. O assédio moral é tipificado como crime na legislação francesa. 

Considerado o primeiro caso legal de assédio organizacional, dois executivos, no 

caso dos suicídios na France Telecom, foram condenados, entendendo a Cour d’Appel que, 

mesmo na ausência de um vínculo hierárquico direto com algumas vítimas, são cúmplices, 

na implementação de uma política geral decidida por seus líderes seniores. Em suas 

alegações, o Ministério Público de Paris lembra que, embora o assédio moral institucional 

ou organizacional "não exista na lei", restou verificada uma política de gestão deliberada 

                                                      
342MP francês denuncia ex-executivos da France Telecom por suicídios. O Estado de S. Paulo, 08 jul. 2016. 

Disponível em: <http:/economia.estadao.com.br/noticias/negocios,mp-frances-denuncia-ex-executivos-da-
france-telecom-por-suicidios,10000061648>. 

343APÓS suicídio de 60 funcionários, empresa francesa é processada por assédio moral, cit. 
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para “criar uma ansiedade climática" e a desestabilização do pessoal para fazê-lo querer 

desistir de seus trabalhos sem recorrer a métodos legais e habituais. 

A câmara criminal da Cour de Cassation, no processo 17-87524, em 5 de junho de 

2018, manteve a condenação dos executivos da France Telecom344. 

Tratou-se de um processo derivado da denúncia apresentada em dezembro de 2009 

pela Federação Sindical do Sul das Atividades Postais e de Telecomunicações contra a 

empresa France Telecom e seus líderes, denunciando o estabelecimento por práticas 

assediosas como parte dos planos NEXT (Nova Experiência em Telecomunicações) e ACT 

(Antecipação e Habilidades para a Transformação), após o anúncio, durante a Convenção de 

20 de outubro de 2006, de uma nova política de gestão de recursos humanos visando à 

dispensa de 22.000 empregados, com efeitos de desestabilizar o pessoal, criando um clima 

de ansiedade e causando muitos suicídios e paralisações no trabalho.  

Um inquérito preliminar foi iniciado para apurar o assédio moral. Os executivos 

buscaram anulação da acusação, alegando que algumas vítimas das ocorrências não eram ou 

não estavam sob sua autoridade hierárquica. A decisão invocou o artigo 222-33-2345, que 

não determina a existência de um poder hierárquico ou um elo de autoridade entre a pessoa 

processada e a vítima. Além disso, na ausência de uma ligação pessoal com a vítima, a 

acusação pode ser imputada sob a qualificação de cumplicidade, entendendo a Corte 

Francesa que os executivos condenados por assédio moral organizacional têm contribuído 

para os atos em prejuízo dos empregados do grupo, de forma consciente. 

Assim decidiu a Cour de Cassation pela condenação dos executivos, 

independentemente do papel específico de direção exercido, por ajuda e assistência, e por 

contribuição ativa para a eficiência do plano ACT, o que criou um clima de insegurança 

permanente, facilitando as formas de assédio para todo o pessoal da France Telecom. 

A condenação por assédio moral na França implica prisão por dois anos e multa de 

30 mil euros. 

 

                                                      
344FRANCE. Cour de cassation. Chambre criminelle, 5 juin 2018, 17-87.524. Inédit n. de pourvoi: 17-87524. 

Disponível em: <https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/JURITEXT000037077959>. 
345Art. 222-33-2 Códe Penal Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour 

objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux 
ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. 
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5.2.2. Na Espanha 

 

No ordenamento jurídico espanhol, os acidentes de trabalho estão previstos no artigo 

115º 346 da Ley General de La Seguridad Social e são conceituados como qualquer lesão que 

o trabalhador sofra na ocasião ou por consequência do trabalho executado para outra pessoa, 

incluindo o que ocorre no trajeto ao trabalho.  

Pela legislação espanhola, todos os danos sofridos pelo trabalhador durante o tempo 

e no local de trabalho são presumidamente acidente de trabalho, salvo prova em contrário, 

exceto os taxativamente previstos no item 4347 do artigo 115º da LGSS, tais como a culpa 

exclusiva do empregado, ou causados por força maior da natureza do trabalho.  

A jurisprudência espanhola, muito embora o suicídio esteja expressamente 

enquadrado como causa excludente para a configuração de acidente de trabalho no inciso b) 

do item 4 do artigo 115 da LGSS, tendo em vista em princípio o dolo do próprio trabalhador 

em praticar tal ato, reconhece a possibilidade de o suicídio ser caracterizado como acidente 

de trabalho, superando o conceito e exclusões da lei 348.  

                                                      
346Ley General de la Seguridad Social de 1994 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio. Artículo 115. 

Concepto del accidente de trabajo 1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 2. Tendrán la 
consideración de accidentes de trabajo: a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. b) 
Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter 
sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos 
cargos. c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su 
categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente 
en interés del buen funcionamiento de la empresa. d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de 
naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. e) Las enfermedades, no incluidas 
en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que 
se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. f) Las enfermedades o defectos, 
padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del 
accidente. g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad 
o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso 
patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo 
medio en que se Ley General de la Seguridad Social de 1994 haya situado el paciente para su curación. 3. Se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el 
trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.  

3474. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de trabajo: 
a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza 
que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se 
considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. 
b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 5. No impedirán la 
calificación de un accidente como de trabajo: a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio 
habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o 
criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde 
relación alguna con el trabajo. 

348BARRUTIA, Mikel U. Suicidio e accidente del trabajo: comentarios a la STS de 25 de septiembre de 2007. 
Revista de Derecho Social, n. 41, ene. 2008. 



118 

Certo é que, a Espanha, através da Resolucion de la Direccion General de Ordenacion 

y Assistencia Sanitaria de La Seguridad Social de 22 de setembro de 1976349, explicitamente 

incluiu o suicídio ou sua tentativa como compreendidos no âmbito dos benefícios 

previdenciários, no qual é irrelevante a voluntariedade, salvo se o ato suicida se dê 

exclusivamente com o objetivo de obter uma prestação pecuniária350.  

Para a caracterização de acidente de trabalho, nos termos da legislação espanhola, é 

necessário observar a existência de uma relação de trabalho assalariado, uma lesão corporal 

(consequências de um evento súbito ou enfermidades e transtornos psíquicos) e o nexo de 

causalidade.  

Algumas sentenças qualificam o suicídio como uma conduta voluntária, sendo certo 

que o elemento intencional ou voluntário do suicídio elimina o nexo causal entre o trabalho 

e suicídio. Contrariando esse entendimento, cabe aqui destacar o que restou afirmado na 

decisão 1630/2006 pela STSJ Castilla Leon351, ou seja, que o ato de suicídio a priori não pode 

ser considerado como um ato voluntário simplesmente, porque, para haver a vontade, deve 

haver plena possibilidade de decidir, inclusive a nível psíquico, e, do ponto de vista médico, 

diferentes patologias podem alterar ou influenciar o entendimento e a vontade do sujeito.  

As primeiras sentenças que passaram a aceitar o suicídio como acidente de trabalho 

na Espanha são dos idos dos anos 1970, quando os tribunais passaram a admitir que o 

suicídio era resultado de uma enfermidade mental, por exemplo, uma depressão derivada de 

um prévio acidente de trabalho.Em 29 de outubro de 1970, reconheceu o Tribunal Supremo 

Espanhol o suicídio como acidente de trabalho do caso de um trabalhador hospitalizado por 

um longo tempo em razão de um grave acidente de trabalho e que se atirou da janela do 

hospital provocando sua morte352. 

                                                      
349ESPAÑA. Resolución de la Direccion General de Ordenacion y Assistencia Sanitaria de la Seguridad Social 

de 22 de setembro de 1976. Disponível em: <https://www.boe.es/boe/dias/1977/08/10/pdfs/A17859-
17859.pdf>. 

350Id. Ibid. 
351STSJ Castilla Leon, Valladolid, 1630/2006 de 16 de octubre - EL concepto de accidente de trabajo no puede 

remitirse al concepto vulgar o lingüístico de accidente pues quedarían fuera de él múltiples posibilidades de 
accidente que hoy en día de manera indiscutida se consideran tales y que como tales recoge la ley general de 
la seguridad social, es decir ha de partirse más bien de un concepto jurídico. Por otra parte debe sentarse 
igualmente que en tanto no es la forma de terminación habitual de la vida el acto del suicidio a priori no 
puede considerarse como un acto voluntario sin más pues para que haya voluntad ha de haber plena 
posibilidad a nivel psíquico de decidir y muchas veces dicho acto viene condicionado por el propio hecho de 
sentirse incapaz de decidir o de actuar. ESPAÑA. Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Superior de 
Justicia. Sala de lo Social. Nº de Recurso: 1630/2006. Valladolid, 16/10/2006. Disponível em: 
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference
=688079&links=%221630%2F2006%22&optimize=20061116&publicinterface=true>. 

352STS de 29 de octubre de 1970. 
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Não obstante o posicionamento da doutrina na época fosse limitado a reconhecer 

como acidente de trabalho os casos de suicídios precedidos de acidente de trabalho 

propriamente definidos, com o tempo o entendimento foi sendo ampliado, juntamente com 

a aceitação dos riscos psicossociais no trabalho, como estresse laboral, assédio moral e 

burnout353. 

Tem-se ainda, como afirmou Burritia354, uma outra linha de entendimento, a que 

reconhece a presunção de acidente de trabalho para suicídios ocorridos no tempo e lugar do 

trabalho. Assim aplica a presunção, o que não exigirá do trabalhador (em caso de tentativa) 

ou de sua família uma prova robusta do nexo causal e da ausência de voluntariedade do ato. 

Tendo em vista que a presunção não é absoluta, admite-se o contraditório, aplicando-se a 

inversão do ônus probatório para afastar a presunção.  

A decisão do Tribunal Supremo, de 25 de setembro de 2007355, nos autos do processo 

5452/2005, trouxe à baila a evolução jurisprudencial. O caso apresentado foi o de Gabino, 

oficial de manutenção que, de 1995 a 1997, trabalhava para a empresa Abengoa, quando foi 

sucedida pela empresa Ferrovial Servicios S.A. Gabino trabalhou até 1999, quando se 

demitiu. Após a rescisão dessa relação de emprego, foi novamente contratado em 2 de janeiro 

de 2003, exercendo funções semelhantes às que exercia no período anterior. Eram ainda o 

mesmo gerente e os mesmos colegas de trabalho, com exceção de alguém que foi contratado 

durante o período em que ele não estava na empresa. Gabino era considerado um bom 

profissional, perfeccionista em seu trabalho e reservado em sua vida pessoal e no trabalho 

também, sem grandes proximidades com os colegas. Participou do almoço de confraternização 

no final daquele ano somente por insistência de deu chefe, pois não pretendia ir. 

Constou do processo que, em agosto de 2003, Gabino esteve em um Centro de Saúde 

relatando ao médico que teve pensamentos suicidas, diagnosticando o psiquiatra um episódio 

depressivo grave. Foi descrito como marginalizado por pessoas com pouca capacidade de 

empatia e que não se encaixava em trabalho em equipe. Consta ainda que Gabino foi tratado 

com medicamentos e psicoterapia e melhorou completamente. Em junho de 2004, teve outro 

episódio depressivo com gatilho proveniente do trabalho, com muito baixa autoestima, 

insegurança, ruminações obsessivas sobre trabalho e referindo-se a um mau relacionamento 

                                                      
353BARRUTIA, Mikel U. op cit. STSJ Cassdtilla Leons, Valladoid (Recurso 744/1997) de 30 de septiembre. 
354Id. Ibid. 
355ESPAÑA. Poder Judicial. Tribunal Supremo Sala de lo Social. Madrid. Nº de Recurso: 5452/2005. 25 de 

setembro de 2007. Disponível em: <https://supremo.vlex.es/vid/suicidio-trabajador-tiempo-trabajo-
34433295>. 
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com alguns colegas. Ele foi diagnosticado com depressão recorrente e iniciou novo 

tratamento. Há relatos no processo que um tio materno cometeu suicídio saltando em um 

poço e que uma irmã também sofre de depressão. Também consta que Gabino sempre teve 

problemas de relacionamento social, afirmado ao psiquiatra ser assim desde a infância. 

Em 5 de agosto de 2004, no local de trabalho e durante o seu expediente, o 

trabalhador pôs fim à sua vida. A causa da morte foi asfixia mecânica por enforcamento. Ele 

deixou uma mensagem escrita. Com o falecimento, a viúva, autora do processo, solicitou a 

pensão por morte relacionada a acidente do trabalho, não tendo sido esse o entendimento da 

seguradora, mantida pelo órgão previdenciário. A seguradora também negou pensão para a 

filha menor do falecido. Ainda que tenha sido negado o benefício como acidente do trabalho, 

o órgão previdenciário reconheceu o direito à pensão por morte de viúva e filha, já que o 

suicídio não afasta a pensão nos termos da lei espanhola.  

A pretensão da autora em ver o suicídio reconhecido como acidente de trabalho se 

deu pela diferença entre o valor da pensão, em torno de 200 euros a mais mensalmente, e foi 

acolhida pelo Judiciário. Empregadora e seguradora, em suas apelações questionaram a 

presunção em razão do suicídio do trabalhador bem como invocaram as excludentes do 

artigo 115 da LGSS carregando aos autos julgados divergentes. 

Para a discussão, conforme extraído da fundamentação do acórdão, foram levados 

em conta dados normativos e jurisprudenciais acerca do conceito jurídico de acidente de 

trabalho. Também foram observadas circunstâncias concretas dos casos semelhantes, 

inclusive o entendimento pela exclusão da caracterização do suicídio como acidente de 

trabalho quando a causa for um fator humano voluntário não relacionado ao trabalho ou um 

transtorno mental também estranho ao ambiente de trabalho. 

Constou do acórdão que uma das primeiras discussões sobre o assunto se deu em 

uma decisão de 31 de março de 1952, em que a qualificação de um suicídio como acidente 

de trabalho foi negada, apesar do imediatismo entre o suicídio do trabalhador e uma acusação 

contra o mesmo de roubo de material de trabalho. Lembrou a decisão um outro caso, de 29 de 

março de 1962, argumentando que no suicídio de um trabalhador preso em um hospital por 

causa de um acidente de trabalho anterior não houve, no caso, uma relação de causa e efeito 

"direta" e exclusiva entre o transtorno mental sofrido pelo trabalhador (obsessão por ser inútil 

para o trabalho) e a decisão de cometer suicídio. Ainda em 1963 (STS 1963/2/19), outro sinal 

negativo ao entender como voluntária a morte sofrida e a inexistência de nexo de causalidade.  
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Apontou o acórdão que, desde 1970, as decisões jurisprudenciais nem sempre foram 

no sentido de afastar o suicídio da relação de trabalho, conforme já demonstrado em 

parágrafos anteriores. Mister se faz analisar os elementos determinantes do ato, certos fatores 

circunstanciais que quase sempre se referem a alguma conexão de causalidade entre o 

trabalho e o comportamento suicida356. 

Menciona o acórdão o julgamento de 15 de dezembro de 1972, que não reconheceu 

a existência do nexo de causalidade com o trabalho de um suicídio, concluindo que "a 

privação intencional da vida" é "prova em contrário" que impede, em princípio, a 

implantação dos efeitos usuais de tal presunção legal. Também excluiu a classificação de 

acidente de trabalho o julgamento de 9 de março de 1987, em relação a um trabalhador que 

se suicidou pulando do alto da fábrica por reconhecer que o empregado sofria transtornos 

mentais não produzidos por meio do trabalho. 

O acórdão destacou que o reconhecimento do suicídio no tempo e lugar do trabalho 

dependem das circunstâncias de cada caso específico. Do caso Gadino em julgamento restou 

comprovado o tratamento da depressão grave, tendo sido relatado pelo médico que o 

trabalhador não se sentia confortável em seu ambiente de trabalho, e no segundo episódio 

foi diagnosticado com episódio depressivo recorrente com gatilho laboral. As decisões 

comparativas trazidas pela empregadora e seguradora, conforme a decisão, apresentaram 

fatos distintos, em que um suicídio por ferimento com arma de fogo por um guarda, causado 

por manipulação imprudente da arma, e o suicídio de um trabalhador, derivado conforme 

apurado como de sua situação a condição de "alcoolismo crônico" e uma situação de 

"deterioração sociofamiliar". 

Assim, conclui o acórdão que a legislação não estabelece uma automática exclusão 

de acidente de trabalho do suicídio do trabalhador desde os anos 1970, e que a própria 

                                                      
356ESPAÑA. Poder Judicial. Tribunal Supremo Sala de lo Social. Madrid. Nº de Recurso: 5452/2005. 25 de 

setembro de 2007, cit. “Las sentencias del Tribunal Supremo dictadas hasta finales de los años sesenta Suelen 
descartar automáticamente la calificación a efectos de Seguridad Social del suicidio del trabajador como 
accidente de trabajo, cualesquiera que sean sus circunstancias, incluido el suicidio consumado en tempo y 
lugar de trabajo. A partir de 1970 las decisiones jurisprudenciales no tienen siempre el mismo signo. En 
ocasiones se estima la reclamación de las indemnizaciones de accidente de trabajo solicitadas por los 
familiares sobrevivientes, y en ocasiones se llega a la conclusión contraria. Ello no significa, sin embargo, 
falta de criterio uniforme sobre el enjuiciamiento de estos litigios. Se trata más bien de la consideración como 
elementos determinantes de las decisiones adoptadas de ciertos factores circunstanciales y contingentes, que 
concurren unas veces y están ausentes otras en los casos enjuiciados. Tales factores determinantes se refieren 
siempre o casi siempre a la conexión de causalidad entre el trabajo y la conducta de suicidio, concretándose 
en la existencia o no de trastorno mental del suicida y en la etiología laboral o no de dicho trastorno mental 
o de la enfermedad mental que conduce a la decisión suicida.” 



122 

doutrina jurisprudencial determina que se deve considerar a conexão existente em cada caso 

concreto entre o comportamento suicida e as circunstâncias do trabalho realizado. 

José Fernando Lousada Arochena357, magistrado espanhol, em seus comentários no 

caso da morte de Manoel, que se suicidou por enforcamento quando estava em alto mar 

prestando serviços como lubrificador em um navio pesqueiro, objeto do Processo 

482/1999358, concluiu pela caracterização do suicídio como acidente de trabalho, tendo como 

entendimento que não se pode equiparar o suicídio a um ato doloso.  

Segundo o magistrado, um ato doloso é sempre voluntário ou essencialmente 

voluntário, pois prevalece o elemento da vontade. Já no suicídio a vontade, como faculdade 

mental ligada à vida, é submetida a uma intenção suicida, destruidora da vida e da própria 

vontade. Assim, entende que o suicídio não é um ato voluntário.  

Lousada Arochena também afirma que é comum, a fim de afastar a presunção da 

caracterização do suicídio como acidente de trabalho, a alegação de fraude, pois quem já 

estivesse decidido a suicidar-se o faria em local e horário de trabalho para favorecer os 

beneficiários de pensões por morte.  

Extraímos da jurisprudência mais um caso concreto, no qual o suicídio de um 

empregado restou caracterizado como acidente de trabalho, mesmo o ato não tendo sido 

praticado no local e hora do trabalho conforme proferido pelo Tribunal Superior de Justiça 

(TSJ) da Catalunia359. O TSJ considerou que o suicídio de um guarda florestal foi um 

acidente de trabalho, causado pelo estresse laboral sofrido com o trabalho. Segundo a 

decisão, a origem foi um incêndio ocorrido cerca de um mês antes do ato suicida. A 

existência de notas manuscritas encontradas perto do corpo do empregado culminou na 

decisão. Uma das notas era dirigida aos seus superiores e demonstrava sua preocupação 

                                                      
357LOUSADA AROCHENA, José Fernando. O suicídio como acidente de trabalho: comentários ao processo 

STSJ Galícia de 4 de abril de 2003. Actualidad Laboral, n. 24, 2000. 
358Esta sentença está publicada em Actualidad Laboral, número 24/2000, com a referência 993/2000, sob o 

título "Suicídio e acidente de trabalho. Presunção legal. "Stress" laboral. 06 de novembro de 1999. 
359TSJ dol da Catalunha, n º 2848/2014, de 11 de abril - Y partiendo de esos presupuestos fácticos, como quiera 

que el suicidio no aconteció en el lugar y tiempo de trabajo, es necesario demostrar que el estado de ánimo 
que sufría el fallecido y que fue el desencadenante de la autolisis, tenía su causa última a consecuencia de su 
trabajo y responsabilidad respecto del incêndio de Calvinyà, de forma que si la causa de la sintomatología 
ansiosa moderada es laboral estaremos ante un accidente de trabajo, como declaró la STS de 29/10/1970 , y 
si, por el contrario, ese cuadro no puede imputarse directamente al trabajo o, al menos, estimarse agravado 
por la situación laboral, no sería procedente la calificación de accidente laboral, como también expuso el 
Tribunal Supremo en STS de 28/01/1969. ESPAÑA. Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Superior 
de Justicia. Sala de lo Social. Nº de Resolución: 2848/2014. Barcelona, 11/04/2014. Disponível em: 
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference
=7087320&links=%222848%2F2014%22&optimize=20140604&publicinterface=true>. 
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sobre sua atuação no combate àquele incêndio e a possibilidade de se tornar um “bode 

expiatório”. 

Restou comprovado um quadro de ansiedade do empregado após o incêndio, sendo 

certo que o trabalhador jamais havia tido qualquer episódio de transtornos mentais e até 

mesmo físicos. Também restou comprovado que o empregado sempre teve um alto grau de 

profissionalismo e se tornou obcecado com a questão do incêndio ocorrido e das suas 

responsabilidades na tarefa de combate ao fogo.  

Assim, entendeu o Tribunal em considerar o quadro ansioso desenvolvido pelo 

empregado antes do suicídio como de origem reativa, desencadeado em decorrência do 

incêndio, e, assim, que o suicídio teve origem no trabalho. 

Com entendimento diverso, porém fundamentado em caso concreto, o  

TSJ do País Basco, na Decisão 145/2017 de 17 de janeiro360 afastou o suicídio de um 

trabalhador de ser enquadrado como acidente do trabalho ainda que em horário e local de 

trabalho, uma vez que não houve evidência de qualquer estresse decorrente do trabalho, ou 

qualquer situação conflitante relacionada com a prestação de serviços que poderiam ter 

alterado o estado mental ou o humor do falecido, induzindo o suicídio.  

Temos, portanto, conforme já demonstrado pela análise do acórdão de 25 de setembro 

de 2007, que a tendência dos tribunais espanhóis, nos casos de suicídios ocorridos no tempo e 

local de trabalho, é descartar o enquadramento genérico do suicídio no trabalho como causa 

excludente de acidente ou presunção de acidente e, cada vez mais, buscar a decisão na análise 

concreta dos fatos, a fim de considerar ou não um suicídio como acidente laboral. 

 

                                                      
360TSJ do País Basco, na decisão nº 145/2017 de 17 de janeiro - En el caso que nos ocupa, la pretensión de la 

demandante es que se declare que el fallecimiento de su esposo por suicidio fue un accidente de trabajo. 
Pretensión que, a la luz de la doctrina jurisprudencial referida, ha de ser desestimada. En efecto, el fallecido 
carecía de antecedentes psiquiátricos personales, si bien dos miembros muy cercanos de su familia ¿ su madre 
y un hermano ¿ habían fallecido también por suicidio. Pero lo cierto es que él no tuvo ningún atisbo de 
problema psiquiátrico ni en el marco de su prestación de servicios en la Ertzaintza ¿ ni en las pruebas de 
ingreso ni posteriormente, pese a que existe un control importante de la salud mental en los términos 
expresados por la Sentencia recurrida ¿ ni fuera de tal marco, pues no consta tampoco en su historia clínica 
dato alguno al respecto. Además, no consta ningún tipo de estrés o tensión emocional derivada del trabajo ni 
situación conflictiva alguna ni otros factores de la prestación de servicios que hubieran podido alterar el 
estado mental o de ánimo del fallecido. En consecuencia, no puede concluirse que hayan sido factores 
relacionados con la prestación de sus servicios como Ertzaina los que hayan llevado al Sr. Braulio a decidir 
su suicidio, por lo que su fallecimiento, aunque se produjo en tiempo y lugar de trabajo, no puede ser 
declarado como derivado de accidente de trabajo. ESPAÑA. Consejo General del Poder Judicial. Tribunal 
Superior de Justicia. Sala de lo Social. Nº de Resolución: 145/2017. Bilbao, 17/01/2017. Disponível em: 
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference
=7972085&links=%222518%2F2016%22&optimize=20170327&publicinterface=true>. 
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5.2.3. Em Portugal 

 

A desembargadora Manuela Fialho noticia a ocorrência de 15 suicídios em novembro 

de 2015 dentre membros das forças de segurança, e um desses membros fez menção a 

“dureza dos turnos de patrulha, os picos de estresse e a incompreensão da exaustão no fim 

do turno”361. Noticia ainda que entre os anos de 2007 e 2015, 87 casos de suicídio ocorreram 

envolvendo membros das forças de segurança. Tal qual a França, o suicídio é a principal 

causa de morte em Portugal. 

Muito embora o número de casos de suicídio seja alarmante, não se têm registros de 

processos que enfrentem o suicídio laboral nos tribunais portugueses, salvo um único caso, 

que, submetido à apreciação do Supremo Tribunal, teve afastado o enquadramento do suicídio 

como acidente de trabalho anteriormente reconhecido pelo Tribunal do Trabalho de Coimbra362. 

A qualificação das doenças derivadas do assédio como acidente de trabalho também não é 

tendência dos tribunais portugueses, que lastreia seu posicionamento na subitaneidade, apontada 

como a característica fundamental ao conceito de acidente de trabalho. 

A autora propõe então uma reflexão sobre o assédio sofrido pelo empregado e o 

suicídio, uma vez que o assédio pode provocar danos ao trabalhador na sua integridade física 

e psíquica e, consequentemente, ao “conceito de acidente de trabalho, mais concretamente 

aos pressupostos caracterizadores do conceito”363. 

A legislação portuguesa define o acidente de trabalho como aquele que se “verifique 

no local e no tempo de trabalho e produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação 

funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a 

morte”364. 

E tendo o acidente ocorrido no local e no tempo de trabalho ou nas demais 

circunstâncias previstas na Lei 98/2009, são presumidos de origem laboral. Dispõe ainda o 

artigo 10º da lei em comento “que se a lesão não tiver manifestação imediatamente a seguir 

                                                      
361FIALHO, Manuela. Do assédio laboral ao suicídio. In: ROXO, Manuel M. (Coord.). Trabalho sem 

fronteira? O papel da regulação. Coimbra: Almedina: 2017. 
362TRIBUNAL DO TRABALHO DE COIMBRA. Processo 196/06.8TTCBR.C1. Relator: Felizardo Paiva. 

Data do Acordão: 28/01/2010. Disponível em: 
<http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/bf554e1ab3be2b28802576d20056811c
?OpenDocument&Highlight=0,196%2F06>. 

363FIALHO, Manuela. op. cit., p 169. 
364Art. 8., Lei 98/2009. PORTUGAL. Lei n.º 98/2009 de 4 de setembro. Regulamenta o regime de reparação 

de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais. 
Disponível em: <https://www.ugt.pt/SST_Lei_98_2009_de_4_de_Setembro.pdf>. 
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ao acidente, compete ao sinistrado ou aos beneficiários legais provar que foi consequência 

dele”365. 

A legislação não exclui de direito a reparação a predisposição ao acidente do próprio 

acidentado, salvo se tiver sido ocultada. Nos termos do artigo 14 da referida lei, 

descaracteriza acidente de trabalho, excluindo a responsabilidade de indenização do 

empregador quando houver dolo ou negligência do acidentado no ato que provocou o 

acidente, ou ainda a violação de regras de segurança e privação do uso da razão imputáveis 

ao acidentado, apontando como exceção a privação da razão derivada da própria prestação 

do trabalho.  

Segundo Manuela Fialho,  

aceita-se que o que caracteriza um evento como acidente de trabalho é, por 
um lado, a subitaneidade no respectivo aparecimento, por outro, a 
imprevisibilidade na sua verificação. Além do acontecimento súbito – 
repentino e inesperado e da imprevisibilidade, para a caracterização de 
acidente de trabalho, segundo a doutrina portuguesa é necessário um dano 
específico associado ao evento e o triplo nexo causal (fato e prestação de 
trabalho, fato e lesões, lesões e dano)366. 

 

Em regra há o dever de reparar, em razão da responsabilidade do empregador, e as 

exceções são limitadas e devem ser provadas por quem as provocar. 

O acidente de trabalho, portanto, está configurado “como o evento que ocorre durante 

a execução do contrato de trabalho e por causa dessa execução, assentando não só a ideia de 

risco profissional como também a de risco de autoridade ou risco de ter trabalhadores”367. 

Os tribunais portugueses julgaram um único caso onde se discutiu o suicídio como 

derivado do trabalho, cuja caracterização foi afastada pela corte superior. Tratou-se do caso 

de um trabalhador que desenvolveu um quadro depressivo após um acidente de trabalho, 

quando foi atingido por chamas provenientes de uma lata com materiais inflamáveis que 

explodiu provocando-lhe queimaduras de 2º e 3º graus, que atingiu sua face, couro cabeludo, 

região cervical inferior, tórax, dorso abdômen, coxa esquerda, num total de 

aproximadamente 15% da superfície corporal. Em razão das lesões sofridas, ficou internado 

durante várias semanas. As queimaduras tiveram uma forte influência negativa na 

autoimagem do trabalhador bem como no seu comportamento pessoal, pois evitava todas as 

                                                      
365Art. 10, 
366FIALHO, Manuela. op. cit., p. 168. 
367Id. Ibid., p. 170. 
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situações de exposição corporal, mesmo em sua intimidade conjugal. Consta da decisão que 

também em nível profissional teve seu comportamento alterado, evitando obrigações e 

abandonando a vontade de progredir. Buscou isolamento, pois não conseguia lidar com suas 

cicatrizes e passava tempo a se depreciar.  

Passou a receber acompanhamento psiquiátrico apresentando quadro depressivo, até 

que, um ano e quatro dias após o acidente de trabalho propriamente dito, pôs termo à própria 

vida em consequência do quadro depressivo resultante do acidente sofrido.  

Em juízo, buscaram os dependentes legais a reparação em consequência da morte do 

trabalhador, tendo entendido o Tribunal de Relação de Coimbra que “a morte por suicídio 

não pode ser caracterizada como acidente e muito menos como de trabalho”, pois ainda que 

a morte tenha ocorrido no local de trabalho, por outro, no suicídio a morte não ocorre de 

modo não intencional ou involuntário368. 

O acórdão partiu da ideia de que o suicídio é um ato intencional ou cometido por 

estar a pessoa privada do uso da sua razão, sendo assim, causa excludente de acidente do 

trabalho. Entretanto, a questão não seria a caracterização do suicídio como acidente, mas sim 

da questão de nexo de causalidade entre o acidente e a ocorrência da morte e, no caso, essa 

causalidade no entendimento do Tribunal de Relação de Coimbra restou demonstrada. 

A vontade, nesse caso de suicídio estava mascarada pelo quadro depressivo originado 

pelo acidente e pelas lesões físicas dele resultantes, ou seja, certamente não haveria o suicídio 

se não se tivesse verificado o acidente. 

Para Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, por seu lado, o dano, qual seja, a morte 

ocorreu por ato próprio do lesado que pôs termo à própria vida por enforcamento. E tem seu 

enfoque em analisar o nexo causal entre a morte por enforcamento e as lesões decorrentes 

do acidente de trabalho que a vítima sofrera, ou seja, se o dano surgiu como decorrência 

típica ou adequada das mencionadas lesões. Para o Supremo Tribunal o fato é a morte por 

enforcamento decorrente do quadro depressivo, no qual a vítima se deixou influenciar, na 

prática do ato voluntário, pelo quadro clínico depressivo decorrente do anterior acidente.  

O acidente, a explosão, resultou para a vítima em lesões – as queimaduras e, bem 

assim, o quadro depressivo – e que dessas lesões – as que estritamente se referem às 

queimaduras – resultou em incapacidade parcial permanente. O Supremo Tribunal entende 

                                                      
368TRIBUNAL DO TRABALHO DE COIMBRA. Processo 196/06.8TTCBR.C1. Relator: Felizardo Paiva. 

Data do Acordão: 28/01/2010, cit. 
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que por falta de suporte fático, já não se poderá afirmar que o quadro depressivo tenha sido 

causa adequada da sua morte, posto que a morte não decorre de tal lesão, e sim de ato 

praticado pela própria vítima.  

O Supremo Tribunal ainda afirma em contraposição às alegações de que o estado 

depressivo do sinistrado o impediria de avaliar os seus atos e, daí, que a sua decisão de 

colocar termo à vida surgisse destituída de uma vontade livre. Nesse contexto, a 

incapacidade de livre determinação implicaria concluir que o ato praticado derivava do 

quadro depressivo, entretanto nos autos, segundo os julgadores, não havia nada que 

demonstrasse que o estado depressivo da vítima a impedia de avaliar o seu ato. E por essas 

razões, afastou o enquadramento do suicídio como consequência de seu trabalho369.  

                                                      
369Ementa: I - No âmbito da LAT, a noção de acidente de trabalho reconduz-se a um acontecimento súbito de 

verificação inesperada e origem externa, que provoca directa ou indirectamente lesão corporal, perturbação 
funcional ou doença de que resulte a morte ou redução na capacidade de trabalho ou de ganho do trabalhador, 
encontrando-se este no local e no tempo de trabalho, ou nas situações em que é consagrada a extensão do 
conceito de acidente de trabalho. II - O acidente de trabalho, enquanto noção ou conceito normativo, 
comporta outros elementos para além do evento naturalístico, ou seja, configura uma realidade complexa 
composta por aquele evento e pelo necessário nexo a estabelecer entre ele e as lesões quer para a vítima 
advenham e entre estas e a incapacidade de ganho ou a morte. III - Estando demonstrado que o evento 
naturalístico causador das lesões sofridas pelo sinistrado consistiu na explosão de uma lata com materiais 
inflamáveis que viria a, imediatamente, provocar no mesmo várias queimaduras que foram causa adequada 
das lesões e que determinaram lhe fosse atribuída uma incapacidade permanente parcial, o suicido do 
sinistrado – enquanto acto conducente à morte – não pode ser subsumível ao conceito de lesão ou seu 
agravamento, por consistir, ele próprio, num acto idóneo à produção da morte. IV - A descaracterização de 
acidente de trabalho, nos termos do disposto no art. 7.º, n.º 1, al. a) da LAT – que não prescinde da sua 
eclosão, no tempo e lugar de trabalho, e da produção de lesões que sejam causa adequada à perda de 
capacidade de ganho ou à perda da vida – determina a não reparabilidade dos danos que do mesmo provenham 
em razão de a conduta assumida pelo sinistrado ser a causa desse acidente, pelo que, a conduta deste tem que 
se situar a montante da ocorrência do acidente, o que não sucede, no caso de um suicídio. V - A obrigação 
de indemnizar só tem cabimento quando existir um nexo de causalidade entre o acto ilícito do agente e o 
dano produzido, exigindo a lei, para fundamentar a reparação, que o comportamento do agente seja abstracta 
e concretamente adequado a produzir o efeito lesivo. VI - A afirmação do nexo causal entre o facto e o dano 
comporta duas vertentes: - a vertente naturalística, do conhecimento exclusivo das instâncias, porque contido 
no âmbito restrito da matéria factual, que consiste em saber se o facto praticado pelo agente, em termos de 
fenomologia real e concreta, deu origem ao dano; - a vertente jurídica, já sindicável pelo Supremo, que 
consiste em apurar se esse facto concreto pode, em abstracto, ser havido como causa idónea do dano 
ocorrido.VII - Estando provado que a morte do sinistrado ocorreu por acto próprio do mesmo quando pôs 
termo à própria vida por enforcamento, é de afirmar a quebra do nexo causal entre as lesões decorrentes do 
acidente que o sinistrado anteriormente sofrera e o dano (a morte) que sobreveio em momento ulterior pois 
esse dano não surgiu como decorrência típica ou adequada daquelas lesões.VIII - Tanto mais quando não está 
demonstrado que o quadro depressivo de que o sinistrado padecia resultante daquele acidente tenha sido 
causa adequada da sua morte, posto que esta não surge como desenvolvimento causal de tal lesão, antes 
decorre de acto praticado pelo próprio lesado e, nessa medida, insusceptível de ser imputado à Ré, no quadro 
da sua responsabilidade infortunística. TRIBUNAL DO TRABALHO DE COIMBRA. Processo 
196/06.8TTCBR-A.C1.S1. Relator: Sousa Grandão Data do Acordão: 16/12/2010. Disponível em: 
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/750142c2b60fc3438025781800336f1d?
OpenDocument&Highlight=0,196%2F06>. 
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Ainda que por um lado o suicídio seja um ato intencional e estando os atos dolosos 

excluídos do dever legal de reparação pelo empregador, o entendimento adotado pelas 

instâncias anteriores está mais condizente com a realidade do trabalho. 

Na interpretação de Manuela Fialho, não devem ser descaracterizados como 

acidentes de trabalho suicídios que sejam resultados da própria prestação de trabalho e que 

ocorram no tempo e local de trabalho, como apontam também os entendimentos franceses e 

espanhóis.  

Não se pode garantir que todos os suicídios ocorridos no local de trabalho são 

acidentes de trabalho, mas também não se pode afastar liminarmente a sua qualificação como 

tal e nem tampouco a reparação do dano, afirmando a desembargadora que “considerar um 

suicídio acidente de trabalho é uma tarefa para se fazer caso a caso, cabendo à jurisprudência 

um importantíssimo papel de análise dos fatos subjacentes ao ato e na construção de 

conceitos ainda inexplorados”370. 

De se verificar que tanto na jurisprudência brasileira, como na francesa, espanhola e 

portuguesa, há possibilidade da caracterização do suicídio do trabalho quando cabalmente 

comprovado o nexo causal.  

Para tanto devem ser investigados todos os aspectos que envolveram o ato, inclusive 

o meio ambiente do trabalho e também todo o histórico do empregado suicida – em suas 

relações sociais, pessoais e profissionais. 

Para atribuir a responsabilidade do suicídio à organização, é necessário que se 

verifique se de fato impera o assédio organizacional que ataca os empregados de forma vil, 

como se vê na gestão por medo, vexatória, humilhante e que extrapole os limites do poder 

diretivo ou se os transtornos se dão porque o trabalho moderno assim exige. De se lembrar, 

por exemplo, que a imposição de metas (atingíveis) não é assédio.  

Ainda que a organização do trabalho por toda a pressão do trabalho possa acarretar 

danos físicos e psíquicos ao trabalhador, é necessário que se investigue também a 

participação do empregado naquele ato, desde sua condição de discernimento quando sofrer 

algum transtorno mental, até, como no caso do executivo da Renault, quando desejou um 

cargo de gerência, acreditando que seria bom, importante de alguma forma.  

                                                      
370FIALHO, Manuela. op. cit., p. 176. 
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Quando falamos do trabalho por excesso de jornada, exaustão, síndrome de burnout 

que implique ou não suicídio, também devem ser amplamente apuradas suas causas. Não é 

novidade que muitas pessoas, a exemplo dos brasileiros que vão para o Japão com o único 

intuito de “fazer dinheiro”, estão dispostas a trabalhar o máximo de horas que conseguirem 

a fim de receberem as horas extras e seus adicionais. Obviamente que é diferente de a 

empresa exigir o labor à exaustão sem a devida contraprestação. 

Em razão da etiologia multicausal do suicídio, somente após a investigação de todos 

os aspectos que envolvam o trabalho, sua execução, seu meio, bem como dos aspectos 

físicos, psicológicos e todas as relações, pessoais e profissionais do indivíduo, a 

caracterização do suicídio como acidente de trabalho pode ser possível. 

 

5.3. A caracterização do suicídio como acidente de trabalho – imprescindibilidade de 

existência do nexo causal 

 

Com base em todo o debate ora enfrentado, podemos admitir a caracterização do 

suicídio ou sua tentativa como acidente de trabalho, o que já é amplamente reconhecido pela 

jurisprudência, conforme demonstrado nos itens anteriores, desde que cabalmente 

comprovado o nexo causal do ato com o trabalho exercido. 

Embora o suicídio seja um evento singular, súbito, inesperado e imprevisto, ocorrido 

no tempo e lugar do trabalho e que venha a provocar a morte do empregado, não sendo 

decorrente da execução do contrato de trabalho, não pode, assim, ser considerado acidente 

de trabalho, o que dispara brutalmente contra o afirmado por Dejours: “quando as pessoas 

se matam no local de trabalho, não há dúvida de que o trabalho está em causa”371. 

A análise singela dos casos ora apresentados, nos quais os suicídios cometidos no 

local de trabalho não foram reconhecidos como acidente de trabalho, com evidências de 

motivação de cunho pessoal e individual, o que afastou o nexo causal, nos faz discordar com 

a generalidade apresentada pelo psicólogo francês. 

                                                      
371Um suicídio no trabalho é uma mensagem brutal. Entrevista de Christopher Dejours onde afirma que “O 

facto de as pessoas irem suicidar-se no local de trabalho tem obviamente um significado. É uma mensagem 
extremamente brutal, a pior do que se possa imaginar – mas não é uma chantagem, porque essas pessoas não 
ganham nada com o seu suicídio. É dirigida à comunidade de trabalho, aos colegas, ao chefe, aos subalternos, 
à empresa. Toda a questão reside em descodificar essa mensagem.” GERSCHENFELD, Ana. op. cit. 
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O suicídio, conforme já discorrido anteriormente, pode ser cometido por uma 

infinidade de fatores que levam o indivíduo a uma situação de desesperança, de desespero, 

de desânimo e que não são, necessariamente, ligados ao local onde é cometido.  

Assim, para verificar se a ocorrência de um suicídio no local de trabalho pode ser 

caraterizada como acidente de trabalho, há de se verificar a existência do nexo causal entre 

o trabalho exercido e o suicídio, conforme regula a Instrução Normativa INSS/PRES 

31/2008372, ao afirmar que a caracterização de acidente de trabalho se dará “mediante o 

reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo”. 

Reiteramos que, embora o conceito de acidente de trabalho na legislação brasileira 

seja extenso e não taxativo, para o seu reconhecimento deve haver um dano propriamente 

dito e a necessidade de existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e o trabalho 

realizado. 

Dada a particularidade da vontade da vítima e concebendo os inúmeros fatores que 

podem motivar um cometimento de suicídio complexo e o entendimento de admitir a 

presunção do nexo de causalidade num caso de suicídio, ainda que a empresa não tenha 

observado as normas de segurança, conforme alguns entendimentos dos nossos Tribunais, 

trazidos em item anterior. 

Ainda que se admita a presunção, esta é relativa, pois o fato de a empresa não atender 

a normas de segurança e preventivas de riscos psicossociais, pode até implicar a presunção 

da ocorrência de transtornos mentais, mas não pode presumir se a patologia desenvolvida, 

resultante do trabalho, é a causa ou concausa do suicídio.  

A questão da vontade do suicida também deve ser sopesada, ainda que que o agente 

sofra de transtornos mentais, uma vez que não basta que a pessoa sofra de depressão para se 

concluir pelo suicídio. Para afastar o quesito da voluntariedade do ato suicida, deve-se 

comprovar o vício da vontade. 

As decisões que reconheceram o suicídio como acidente de trabalho – pela teoria do 

risco, em razão de a empresa não restringir o uso de arma de fogo por empregado portador 

de depressão e que já havia tentado suicídio mais de uma vez – relevaram o quesito da 

voluntariedade. Ainda que a teoria do risco se aplique ao empregador que assume o risco das 

suas atitudes, o suicídio envolve também a vontade do empregado – e somente após ser 

                                                      
372INSS - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 31/2008 - Art. 2º A Perícia Médica do INSS 

caracterizará tecnicamente o acidente do trabalho mediante o reconhecimento do nexo entre o trabalho e o 
agravo. 
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constatado um vício de vontade, causado pelo trabalho, poderia ser reconhecido o suicídio 

como acidente de trabalho.  

A psiquiatra Carmita Abdo admite que “quanto mais adversidades no ambiente de 

trabalho, maior é a incidência de doença mental e, consequentemente, a predisposição para 

o suicídio”. E acrescenta as vivências de estresse pós-traumático decorrentes da profissão 

como agravantes de transtornos psíquicos. Afirma, entretanto, que essas situações 

decorrentes do trabalho, “associadas a outros fatores, isso pode evoluir para a vontade de 

querer se matar”.373  

No presente trabalho, verificamos altos índices de suicídio no Brasil e em alguns 

países da Europa, tais como França, Espanha e Portugal, que têm o suicídio como a maior 

causa mortis da sua população.  

Nas análises de Emille Durkheim, “se o vínculo que liga o homem à vida se solta, é 

porque o próprio vínculo que o liga à sociedade já se afrouxou”374, derivado de seu labor ou não.  

Albert Camus atesta que, quando a esperança morre, surge a perda do sentido e “um 

homem sem esperança e consciente de si não pertence mais ao futuro”375. 

De que modo caracterizar o suicídio de um “workaholic” contumaz como acidente 

de trabalho em uma empresa que tenha investido em medidas preventivas contra isso? A 

companhia pode até impedi-lo de trabalhar nas suas dependências, mas não tem como 

evitar que esse trabalhador vare noites e noites e noites em um determinado projeto porque 

ele próprio assim o deseja para até mesmo se autopromover e ser o melhor dentre os 

colegas, ainda que a empresa não tenha uma cultura que imponha competitividade entre 

seus empregados. 

Como pode uma empresa lidar com a ameaça de suicídio coletivo caso não acate 

alguma reivindicação dos trabalhadores?  

De que maneira reconhecer como acidente de trabalho o suicídio de um médico 

que sofre de síndrome de burnout, quando este, por conta própria, acumula plantões 

sucessivos em diferentes instituições visando a um ganho para eventualmente garantir uma 

vida mais glamorosa? 

                                                      
373ARAÚJO, Saulo. Carmita Abdo [Entrevista a Saulo Araújo]. In: ARAÚJO, Saulo. Quando a polícia adoece. 

Epidemia dentro de quartéis e delegacias, as doenças mentais são gatilho para suicídio de responsáveis pela 
segurança pública, cit. 

374DURKHEIM, Emille. O suicídio: estudo de sociologia, cit., p. 266. 
375CAMUS, Albert. op. cit., p. 42. 
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Partimos do pressuposto de que essas reflexões não se aplicam, por óbvio, para 

empresas que extrapolem seu poder diretivo e que “em nome da crise econômica, 

implantam-se modalidades de prestação de serviços desgarradas de sua matriz original, com 

todo desprezo a valores irrenunciáveis, como a dignidade do trabalhador”376, segundo 

conclusão do Professor Nelson Mannrich. 

Por que países como França, Espanha e Portugal, desenvolvidos, cultos, têm o 

suicídio como sua maior causa mortis? As organizações do trabalho estão doentes em 

razão das novas formas de trabalho ou estão doentes como reflexo de uma sociedade 

doente, assim reconhecida pela Convenção pelo bem-estar e saúde mental de Bruxelas377? 

Nas palavras de Mago Graciano, “hoje em dia, a sociedade é de tal modo 

competitiva que vale tudo. Custe o que custar, o que é importante é cada um atingir o seu 

objetivo econômico imediatamente”378. Não importa se isso lhe custe a vida.  

Durkheim afirmou que a ideia suicida pode contagiar, virar modismo ou mesmo 

implicar um tipo de nivelamento de consciência em que as pessoas passam a pensar ou 

sentir de forma parecida. Obviamente que o indivíduo deve ter uma predisposição. 

Cada ser humano possui seu sentido da vida, que, para ser tolerável, deve ter uma 

razão de ser. E, para cada um, essa razão é única. E quando a pessoa perde esse sentido ou 

não consegue lidar com determinadas situações que a ferem, atingindo um desespero que 

não aparenta fim, comete o suicídio. Podemos dizer que o suicídio muitas vezes reflete não 

a vontade de morrer, mas sim de ver aplacada uma dor imensa.  

Para caracterizarmos um suicídio como acidente de trabalho, é primordial 

identificarmos na motivação um caráter laboral. Alguns fatores são essenciais e devem ser 

apreciados em cada caso concreto. Não basta que o suicídio seja cometido no local de 

trabalho para ser automaticamente compreendido como acidente de trabalho. É uma decisão 

influenciada por todo o entorno psicossocial do indivíduo.  

As mensagens “de despedida” deixadas pelo suicida podem ser um indício de 

motivos que venham a ser usados como provas em caso de se perquirir o reconhecimento do 

suicídio como acidente de trabalho. O componente vontade deve ser profundamente 

                                                      
376MANNRICH, Nelson. A modernização do contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 1998. p. 16. 
377UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu. Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de fevereiro de 2009, 

sobre saúde mental (2008/2209(INI)). 2010/C 76 E/05. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:52009IP0063>. 

378PACHECO, Mago Graciano de Rocha. O assédio moral no trabalho: o elo mais fraco. Coimbra: Almedina, 
2007. p. 25. 
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analisado para saber a intenção do agente em de fato provocar sua morte ou se a perturbação 

era tanta a ponto de romper com seu discernimento. E também o histórico médico. 

A relação entre suicídio e trabalho deve ser claramente demonstrada, só assim o 

suicídio poderá ser caracterizado como acidente de trabalho.  

Tentar encontrar um respaldo no meio ambiente do trabalho para todos os casos de 

suicídios ocorridos no tempo e local do trabalho como uma mensagem “brutal” contra o 

trabalho ou sua organização é desafiar a lógica, não podendo ser admitida a presunção por 

se tratar da subjetividade do ser humano. Mesmo quando se atribui o número elevado de 

doenças psíquicas à organização do trabalho, a análise da subjetividade deve ser realizada. 

Já foi apresentado exemplo no decorrer da presente no qual restou comprovada a 

intenção passional do empregado que, antes de se matar, matou sua mulher.  

No item 4.6, destacamos o teor de algumas “mensagens suicidas” que atribuíam a 

culpa do seu ato a algum superior, como nos casos da Renault e Fox-News. As mensagens, 

porém, não revelam se os atos de seus superiores respeitavam o limite de seu poder diretivo, 

que consiste na faculdade de determinar o modo pelo qual a atividade do empregado deve 

ser exercida, tendo em vista o poder de mando da direção. 

Por essa razão, considerando ser o suicídio um fato sui generis e multifatorial, para 

a caracterização de acidente de trabalho, além do fator etiológico, primordial se faz a 

apuração da culpa do empregador.  

Os estudos de Xavier379 destacaram a mensagem de um bancário que se matou em 

uma agência de Fortaleza e deixou uma nota ao seu lado que dizia ser a causa mortis a 

“fracassomania”, cujos vírus eram “Collor, FHC e cia.”. Ainda que tenha o ato suicida sido 

cometido dentro da agência e a mensagem importe em fracasso e crise econômica, não 

conseguimos enxergar a caraterística de acidente de trabalho.  

Para sua caracterização, há de se entender necessário que um ambiente degradado 

impulsione o ato, como no caso de assédio organizacional, em que a gestão se dê de forma 

violenta e perversa e a empresa promova práticas em detrimento da dignidade do 

trabalhador. 

                                                      
379XAVIER, Ernani Pereira. op. cit., p. 25. 
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A insatisfação com o trabalho nem sempre tem como causa a organização do 

trabalho. É, muitas vezes, provocada pelo próprio trabalhador ao se submeter a uma 

atividade desprazível mirando apenas a recompensa material. É do ser humano.  

Ainda que a organização do trabalho adote todas as medidas preventivas para 

diminuir o estresse e minimizar os riscos psicossociais do trabalho, o ser humano é um ser 

complexo, individual, cuja base emocional sofre influências de todas suas relações, desde 

sua concepção. 

A psicologia já desenvolveu vários métodos por meio de questionários para a 

avaliação de riscos psíquicos e bem-estar no trabalho, o que é de extrema importância, uma 

vez que há empresas que de fato extrapolam os limites de direção. Um destaque a esses 

métodos é a possibilidade de o empregado enfrentar uma reflexão sobre seu mundo laboral.  

Às vezes, o estresse e o mal-estar não estão naquela organização e sim na 

expectativa de cada indivíduo que nem sempre são atendidas. No trabalho ou na sua vida.  

Uma frustração profissional a ponto de impactar a saúde mental do empregado 

pode ser derivada de condutas assediosas de uma organização de trabalho, como também 

pode ser causada por fatores estranhos à organização. Um empregado que almeja um cargo 

mais elevado e o deixa de conseguir por não falar um determinado idioma. Sim, ficará 

frustrado com seu trabalho, poderá desenvolver transtornos psíquicos e até cometer 

suicídio caso não consiga superar sua frustração. Todavia, o fato estará relacionado à 

atividade trabalho, que independe da organização do trabalho. 

Todos os assuntos relacionando saúde mental e trabalho merecem ser tratados com 

uma abordagem global e multifatorial.  

São vários também os fatores que podem atenuar o sofrimento de uma pessoa em 

crise de transtornos mentais. A fé, a família e uma base sólida na formação de sua 

personalidade. As novas formas de organização do trabalho – muito embora possam não 

estimular o estreitamento de vínculos no ambiente laboral a ponto de se quebrarem redes 

de solidariedade em consequência de todas as transformações que vemos ocorrer em nossa 

sociedade – não podem substituir outros aspectos que envolvem a formação da 

personalidade do indivíduo.  

Fala-se tanto na necessidade de estreitamento das relações pessoais como forma 

de o indivíduo defender-se de situações adversas, enquanto, no trabalho, cresce a extrema 

individualização, causando risco psicossocial. Ao mesmo tempo, vivemos em uma 
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sociedade na qual as pessoas vêm optando por desenvolver vínculos virtuais (além do 

trabalho) como as redes sociais. 

Na sua obra O Suicídio380, Karl Marx faz uma importante reflexão sobre a sociedade, 

“que se encontra na mais profunda solidão no seio de quantos milhões em que se pode ser 

tomado por um desejo implacável de matar a si mesmo sem que ninguém possa prever. Essa 

sociedade não é uma sociedade. É, como diz Rousseau, uma selva habitada por feras 

selvagens”. 

De fato, vivemos uma crise em que se vê uma epidemia de transtornos mentais 

atribuídos, em muitos casos, pela doutrina e jurisprudência, às novas formas de trabalho. Nas 

palavras de Xavier381, “mudam as formas dos tempos modernos, mas o trabalho não muda 

de cara, persistem, entretanto, a dureza e hostilidade nas relações de trabalho”. 

E uma vez que não encontra o trabalhador um sentido no seu trabalho que lhe cause 

prazer, deparamo-nos com uma anomia laboral que mais uma vez nos remete a Sísifo382. 

O suicídio é a medida mais drástica que um ser humano pode tomar contra si mesmo, 

levado por um sofrimento difícil de suportar. Um fenômeno corriqueiro, muito embora cause 

um grande choque aos que estão no seu entorno, e que representa uma das primeiras causas 

de morte ao redor do mundo, associado a multifatores, inclusive o laboral.  

Destacando Antonio Bonival Camargo383:  

[...] o trabalhador é o investimento mais nobre da empresa. Nele que a 
empresa deve volver todo o arsenal de sua capacidade, pois do momento 
em diante em que ela contar, no quadro de seus trabalhadores, elementos 
técnica e moralmente formados, a produção, a preponderância de sua 
atividade já não será o seu objetivo, que será o objetivo do próprio 
trabalhador. 

 

Por todo o exposto, podemos concluir, portanto, que, para a caracterização do 

suicídio como acidente de trabalho, faz-se necessária a identificação do nexo causal e 

também a investigação da conduta do empregador, pois o suicídio relacionado ao trabalho 

não implica necessariamente ser causado pelo trabalho exercido ou por sua organização que, 

representando seu papel social, deve garantir a dignidade do trabalhador não só como 

                                                      
380MARX, Karl. Sobre o suicídio, cit., p. 28. 
381XAVIER, Ernani Pereira. op. cit., p. 32. 
382CAMUS, Albert. op. cit. 
383CAMARGO, Antonio Bonival. A dinâmica dos princípios na relação de emprego. 1998. Tese (Doutorado) 

– Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1998. p. 193. 
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determinação legal, mas como investimento em material humano, uma vez que “sem saúde 

e felicidade, não poderá haver boa produtividade”384. 

 

5.4. Medidas preventivas e reparatórias 

 

O ordenamento jurídico e a doutrina admitem que diversas atividades laborais podem 

provocar consequências danosas à pessoa do trabalhador, e, por esse motivo, vários deles 

preveem a necessidade de implementação de programas de medidas preventivas, a fim de 

preservar a dignidade e integridade do trabalhador, o que trazemos como esclarecimentos.  

Quanto à questão das medidas reparatórias em caso da caraterização do suicídio ou 

sua tentativa como acidente de trabalho, serão abordados, a título de ilustração, alguns 

aspectos legais e gerais da responsabilidade do empregador. 

 

5.4.1. Medidas preventivas 

 

Considerando a possibilidade da caracterização do suicídio como acidente do 

trabalho quando cabalmente constatado o fator etiológico, a questão é identificar elementos 

causadores de danos para refrear suas nefastas consequências. 

Acreditamos que um dos maiores desafios da organização do trabalho enquanto 

poder diretivo nos dias de hoje seja enfrentar as questões dos riscos psíquicos que podem 

advir do trabalho, principalmente os atribuídos ao estresse da atividade exercida. 

Profissionais das áreas de saúde, segurança, educação, serviços, financeira, executivos, 

operários, enfim, encontramos pessoas de todas as atividades que afirmam sofrer algum 

sintoma de estresse, fadiga, exaustão, tristeza, ou tenham até desenvolvido depressão 

imputada ao trabalho.  

Segundo apurado pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-

OSHA, na sigla em inglês)385, cerca de 50% dos europeus reputam o estresse no trabalho 

como algo usual. A agência classifica o estresse como risco psicossocial do trabalho, uma 

                                                      
384MONERO PÉREZ, Jose Luis; LOPEZ INSUA, Belén Del Mar. op. cit., p. 139. 
385RISCOS psicossociais e stresse no trabalho. Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. 

Disponível em: <https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stress>. 
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vez notório o grande número de pessoas que dia após dia desenvolvem transtornos psíquicos 

atribuídos ao trabalho e à sua organização. 

A OIT define que os fatores psicossociais no trabalho se referem, de um lado, a 

interações entre ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, condições organizacionais; e, 

de outro, a capacidades, necessidades, cultura do trabalhador e considerações pessoais 

extralaborais386.  

Para a EU-OSHA387, são riscos psicossociais “todos os aspectos relativos ao 

desempenho do trabalho, assim como à organização e gestão e aos seus contextos sociais e 

ambientais, que têm o potencial de causar danos de tipo físico, social ou psicológico”. 

São apontados como elementos dos riscos psicossociais o cotidiano do trabalho, seu 

conteúdo, ritmo e excesso, as jornadas, o controle, os equipamentos utilizados, o meio 

ambiente de trabalho, incluindo-se a cultura institucional, as relações pessoais, até o plano 

de carreira do indivíduo.  

O Pacto Europeu para a Saúde Mental e Bem-Estar, firmado entre as nações 

integrantes na Conferência de Alto Nível de Bruxelas388 de 2008, reconhece que as 

abundantes transformações no mundo do trabalho, derivadas da introdução de novas 

tecnologias, globalização e (re)organização da forma de produção, podem impulsionar 

pressões no local de trabalho e no desenvolvimento de inúmeros transtornos.  

Importante destacar que o fator motivador dessa conferência foi a preocupação 

com a saúde mental dos europeus, que, conforme o pacto, estimava-se à época abalada 

para 50 milhões de pessoas, ou seja, 11% da população europeia, sendo a depressão a 

doença mais recorrente e o suicídio a maior causa de morte, com uma média de 58.000 

por ano, 75% deles cometidos por homens. 

Qualificando a saúde mental como um direito humano e considerando que o bem-

estar no trabalho é substancial para o rendimento da produção, clamaram os signatários 

                                                      
386ILO/WHO Committee on Occupational Health. Psychosocial factors at work: recognition and control. Report of 

the Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health Ninth Session Geneva, 18-24 September 1984. Geneva: 
International Labour Office, 1986. (Occupational Safety and Health Series No. 56). Disponível em: 
<https://www.who.int/occupational_health/publications/ILO_WHO_1984_report_of_the_joint_committee.pdf>. 

387RISCOS psicossociais e stresse no trabalho. Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, cit. 
388UNIÃO EUROPEIA. Conferência Europeia de Alto-Nível “Juntos pela Saúde Mental e Bem-estar”. Pacto 

Europeu para a Saúde Mental e o Bem-Estar. Conferência de alto nível da UE. Juntos pela Saúde Mental e 
pelo Bem-Estar. Bruxelas, 12-13 de junho de 2008. Disponível em: 
<https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/mhpact_pt.pdf>. 
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do pacto aos governos e parceiros sociais pela implantação de medidas que visassem à 

melhoria da organização do trabalho e da cultura institucional. 

Sugeriram a introdução de programas com avaliação de risco e de prevenção para 

as atividades sugestivas de provocar impactos na saúde mental e no bem-estar do 

trabalhador.  

É possível, segundo a EU-OSHA, prevenir os danos psicossociais, inclusive o 

estresse, desde que por meio de uma eficiente gestão de riscos. 

A administração do estresse no ambiente de trabalho é não somente um princípio 

a ser seguido como também uma meta com vistas ao bem-estar mental de todos; é, 

inclusive, uma obrigação do empregador. A Diretiva-Quadro 89/391/CEE389, relativa a 

saúde e segurança no trabalho, preceitua a garantia de condições mínimas aceitáveis em 

toda a Europa, não excluindo a soberania de cada ordenamento em fixar normas mais 

rígidas no tocante ao tema com atenção, além das situações de estresse no trabalho, ao 

assédio e à violência no âmbito laboral.  

 Sugere a Diretiva que as empresas controlem adequadamente os riscos junto com 

os trabalhadores, que, muitas vezes, possuem maior compreensão do trabalho realizado, 

isto é, do trabalho real, e não daquele prescrito.  

No ordenamento jurídico brasileiro, é previsto o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), instituído por meio da Norma Regulamentadora (NR) 9 pela Portaria 

3214/78, “visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 

ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 

consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais”390. 

Todas as empresas brasileiras, públicas e privadas, devem implementar o PPRA, 

como também conservar um documento-base de registro das ações implementadas, que 

compreendem levantamento de risco, planejamento anual com estabelecimento de metas 

e prioridades, cronogramas, estratégia e metodologia de ação, forma do registro, 

                                                      
389UNIÃO EUROPEIA. Comunidade Europeia. Directiva 89/391 - «Directiva-quadro» de SST, de 12 de junho 

de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho - «Directiva-quadro». Disponível em: 
<https://osha.europa.eu/pt/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-
introduction>. 

390MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE. NR 9 - Norma Regulamentadora 9. Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA. Guia Trabalhista. Disponível em: 
<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr9.htm>. 
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manutenção e divulgação dos dados e periodicidade e forma de avaliação do 

desenvolvimento do programa. 

Além do PPRA, as companhias devem observar outras normas regulamentadoras 

previstas na Portaria 3214/78, tais como a NR7– Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), cujo objetivo consiste em “promover e preservar a saúde do 

conjunto dos seus trabalhadores e pelo qual se implementarão a prevenção, o rastreamento 

e o diagnóstico precoce dos danos à saúde relacionados ao trabalho, além de verificar a 

ocorrência de casos de doenças ocupacionais ou que tenham acarretado danos irreversíveis 

à saúde dos trabalhadores” 391. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), instituída pelo Artigo 163 da 

CLT e regulamentada pela NR5392 da Portaria 3214/78, tem como finalidade a prevenção de 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho, a fim de garantir a saúde do trabalhador, de 

maneira a proporcionar conciliáveis o trabalho e a vida digna do trabalhador. 

Visando à minimização de riscos que possam ameaçar a saúde do trabalhador, a 

NR6393 regulamentou o Equipamento de Proteção Individual (EPI), qual seja, todo 

dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador com intuito de 

protegê-lo dos riscos que ameacem sua integridade física ou psíquica no âmbito laboral. 

Além das normas específicas dos programas de prevenção, as NRs da Portaria 

3214/78394 regulamentam como deve ser o local físico em que o trabalho é exercido, suas 

instalações, as regulamentações de ergonomia, salubridade e insalubridade e outras que 

visem a saúde e segurança do trabalhador395. 

                                                      
391MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE. NR 7 - Norma Regulamentadora 7. Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional. Guia Trabalhista. Disponível em: 
<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr7.htm>.  

392MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE. NR 5 - Norma Regulamentadora 5. Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes – CIPA. Guia Trabalhista. Disponível em: 
<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr5.htm>. 

393MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE. NR 6 - Norma Regulamentadora 6. Equipamento de Proteção 
Individual – EPI. Guia Trabalhista. Disponível em: 
<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm>. 

394MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE. Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 1978. Aprova as Normas 
Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a 
Segurança e Medicina do Trabalho Disponível em: 
<http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/Portaria/P3214_78.html>. 

395NR1 – Disposições Gerais; NR2 – Inspeção Prévia; NR3 – Embargo e Interdição; NR4 – Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT; NR5 – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa); NR6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI); NR7 – Exames Médicos; NR8 – 
Edificações; NR9 – Riscos Ambientais; NR10 – Instalações e Serviços de Eletricidade; NR11 – Transporte, 
Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR12 – Máquinas e Equipamentos; NR13 – Vasos 
sob Pressão; NR14 – Fornos; NR15 – Atividades e Operações Insalubre; NR16 – Atividades e Operações 
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A NR17 regulamenta a saúde no trabalho em teleatendimento e telemarketing396, 

área de trabalho na qual se considera alto o nível de estresse, e prevê que é dever das 

empresas reduzir as imprecisões nas atribuições de obrigações, demonstrando claramente 

o que deve ser executado e proporcionando uma maior autonomia aos empregados no 

desenrolar de suas atividades, inclusive no tocante a transferências de ligações para os 

superiores, quando necessário. 

Outra medida de redução de nível de estresse consta no item 5.15 da NR17, que 

determina a atualização constante dos sistemas de tecnologia, a fim de que os 

trabalhadores não enfrentem problemas com a deficiência tecnológica e fiquem 

sobrecarregados por atividades substitutas de um sistema informatizado precário, que, na 

área de telemartketing e teleatendimento, é essencial ao exercício da atividade.  

A capacitação dos trabalhadores também é prevista no item 6 da NR17, que 

estabelece que todos os trabalhadores de operação e de gestão, ainda que temporários, 

devem ser capacitados para que fiquem cientes dos riscos de doenças conexas ao trabalho 

desenvolvido, sua conformação e prevenção.  

Jose Luis Monereo e Belén del Mar Lopez397 noticiam que, em Portugal, atende-se à 

Diretiva 89/391, que reconhece a responsabilidade dos empregadores na avaliação dos riscos 

para estabelecer medidas preventivas. Embora a determinação legal não se utilize do termo 

“riscos”, dispõe que o trabalho deve ser adaptado ao indivíduo naquilo que se refere ao local 

e também aos métodos de execução, aos equipamentos e toda a forma de produção.  

Na Espanha, já existem unidades especializadas da Seguridade e Saúde Laboral que 

promovem a inspeção com objetivos específicos de prevenção ao suicídio no local de 

trabalho398. 

De Masi399 descreve como uma solução adotada em diversas empresas ao redor do 

mundo para manter um meio ambiente de trabalho digno o trabalhador realizar atividades 

                                                      
Perigosas; NR17 – Ergonomia; NR18 – Obras de Construção, Demolição, e Reparos; NR19 – Explosivos; 
NR20 – Combustíveis Líquidos e Inflamáveis; NR 21 – Trabalhos a Céu Aberto; NR22 – Trabalhos 
Subterrâneos; NR23 – Proteção Contra Incêndios; NR24 – Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho; 
NR25 – Resíduos Industriais; NR26 – Sinalização de Segurança; NR27 – Registro de Profissionais; NR28 – 
Fiscalização e penalidades. 

396MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE. NR 17 - Norma Regulamentadora 17. Ergonomia. Anexo II: 
Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing (Aprovado pela Portaria SIT n.º 09/2007). Disponível em: 
<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17_anexoII.htm>. 

397MONERO PÉREZ, Jose Luis; LOPEZ INSUA, Belén Del Mar. op. cit., p. 153. 
398Id. Ibid., p. 148. 
399DE MASI, Domenico. op. cit., p. 241. 
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que lhe causem estranhamento ao trabalho e, portanto, rompam com as rotinas e, 

consequentemente, com os automatismos e a mecanização que provocam estresse no dia a 

dia do trabalho. 

Nessa dinâmica, um operário deve fazer algo diferente do trabalho no tempo livre, 

como ir ao cinema; e um publicitário, acostumado a não separar os tempos de lazer e de 

trabalho, deve envolver-se em atividades que observem as barreiras entre as atividades 

pessoais e laborais400. 

As intenções preventivas, nacionais e internacionais, visam à minimização de riscos 

psíquicos como o estresse, no intuito de promover a saúde mental do trabalhador.  

Destaque-se que a Peugeot chegou a implantar uma “célula interna” destinada a 

prevenir os suicídios constituída por psiquiatra e assistentes sociais e representantes de 

sindicatos. O grupo PSA também implantou um sistema telefônico para atendimento 

psicológico que funciona 24 horas, sete dias por semana e permite que os empregados da 

montadora dialoguem. Entretanto, isso não foi suficiente para impedir casos de suicídio, 

conforme já descrito aqui no capítulo 4.  

Encontramos diversos manuais editados por organizações governamentais e não 

governamentais, nacionais e internacionais orientando sobre a prevenção ao suicídio e 

alertando para sinais identificadores de uma crise suicida. Todavia, não existe nenhum 

indicador ou uma “fórmula segura” para se detectar uma tendência suicida. 

Problemas comportamentais como isolamento social, manifestações verbais 

recorrentes sobre a morte, falta de esperança no futuro e na vida, demonstrações de culpa, 

falta de autoestima podem ser sinais de que uma pessoa está vivenciando uma crise que a 

pode levar ao cometimento do suicídio.  

No Brasil, a política nacional em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores401 

e o meio ambiente de trabalho tem como objetivo prevenir os acidentes e os danos à saúde 

que forem consequências do trabalho, tenham relação com a atividade de trabalho, ou se 

apresentem durante o trabalho, a fim de reduzir ao mínimo, na medida que for razoável e 

possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho. 

                                                      
400DE MASI, Domenico. op. cit., p. 40. 
401MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Brasília-DF, nov. 
2004. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_seguranca_saude.pdf>. 
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Ainda em relação ao suicídio no Brasil, a campanha Setembro Amarelo, iniciada em 

2015 pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), promove maior visibilidade para o assunto 

e orienta as pessoas sobre a importância de falar a respeito do suicídio, uma vez que as taxas 

no país e no mundo crescem a cada dia, conforme índices já apresentados nesta pesquisa.  

 

5.4.2. Medidas reparatórias 

 

Soa um pouco inusitado pensar em medidas reparatórias dos danos causados pelo 

suicídio no trabalhador, já que, salvo se sobreviver, não terá seu sofrimento reparado, e sim 

seus dependes e sucessores.  

A Constituição Brasileira estabelece que a responsabilização por acidente de 

trabalho dependerá da culpa do empregador, ao determinar em seu art. 7º inciso XXVIII402 

o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem prejuízo de indenização 

ao trabalhador, quando for verificado o dolo ou a culpa. 

Nos termos dos artigos 22 e seguintes da Lei 8212/91, o seguro contra acidentes de 

trabalho (SAT) ou contra os riscos ambientais do trabalho (RAT) é calculado de acordo com 

o riscos ambientais, sendo a alíquota de 0,8% (zero vírgula oito por cento) para 

empregadores domésticos e 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade 

preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; 2% (dois por cento) 

quando esse risco seja considerado médio; e 3% (três por cento) para as empresas cujos 

riscos sejam graves. 

Muito embora a Constituição Federal, nos termos do artigo 7º, tenha estabelecido 

a responsabilidade subjetiva do empregador em caso de acidente de trabalho, a questão 

ainda envolve certa polêmica. A matéria não é pacificada no ordenamento jurídico 

brasileiro ao encontrarmos várias decisões dos Tribunais do Trabalho, até mesmo já 

trazidas na presente, nas quais a responsabilidade do empregador pode ser atribuída 

                                                      
402Art. 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. 
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objetivamente com base nos riscos da atividade, o que tem amparo na Instrução Normativa 

do INSS 31/2008403. 

Nessa linha, existindo o nexo etiológico entre o labor exercido e o acidente, haverá 

o dever de indenizar. Parte da doutrina que defende esse posicionamento se funda no 

entendimento de que o empregador deve assumir todos os riscos da atividade. 

Acidente, conforme sua própria etimologia, implica uma concepção daquilo que é 

casual, fortuito, imprevisto. A definição encontrada no dicionário é traduzida, dentre outros 

sentidos que ora não se aplicam, como um “acontecimento infausto que envolve dano, 

estrago, sofrimento ou morte; desastre, desgraça”404.  

Ora, se imprevisível o acidente, imputar sua responsabilidade objetivamente ao 

empregador é de fato um entendimento drástico, pois, até por questão de equilíbrio e bom 

senso, a responsabilidade deve derivar de um ilícito do empregador.  

Em se tratando de casos nos quais o suicídio seja reconhecido como acidente de 

trabalho, entendemos de importância primordial a apuração de dolo ou culpa. Tendo o 

empregador adotado todas as medidas de prevenção para garantir um meio ambiente sadio e 

digno, não é de se vislumbrar qualquer responsabilidade da empresa. 

São muitos os casos em que o acidente se dá por culpa exclusiva do empregado que 

se nega, por exemplo, a cumprir as normas de segurança e até mesmo usar os EPIs. 

De se invocar, nos termos das diretrizes nacionais e internacionais que visam à 

garantia de um meio de trabalho digno e o bem-estar físico e mental do trabalhador, a 

cooperação necessária entre empregado e empregador em vista de um ambiente sadio de 

trabalho.  

Isso posto, somente em caso de constatação de culpa ou dolo do empregador, este 

deverá ser responsabilizado pelos danos causados ao trabalhador.  

Vale ressaltar que o evento suicídio não é previsto como exclusão de pensionamento 

por morte na Legislação Previdenciária Brasileira405. A Espanha também não exclui a pensão 

                                                      
403MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL -MDS. Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. 

Instrução Normativa Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS - Presidente INSS nº 31 de 
10.09.2008. Disponível em: <http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/38/INSS-PRES/2008/31.htm>. 

404ACIDENTE. In: Michaelis. Dicionário brasileiro da língua portuguesa. Disponível em: 
<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/acidente>. 

405BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>; 
BRASIL. Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htme>. 
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por morte por suicídio, a menos que seja comprovada a premeditação ou algum tipo de 

fraude. O auxílio-doença também não é excluído em caso das consequências de uma 

tentativa de suicídio, por exemplo, derivada de depressão. Mas somente em caso caraterizado 

como acidente de trabalho o empregado teria direito ao auxílio acidentário em razão da 

tentativa de suicídio.  

Expressamente prevê o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 798, ao tratar do 

seguro de vida, que é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por 

suicídio do segurado, admitindo-se tão somente a carência de dois anos prevista pela lei. 

Após esse período, portanto, a seguradora será obrigada a indenizar, mesmo diante da prova 

mais cabal de premeditação. 

Em julgamento de Recurso Especial, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino explica 

que o “Código Civil adotou critério objetivo temporal para determinar a cobertura relativa 

ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação”406. 

Assim, tem-se que os dependentes do empregado suicida, ainda que não se 

caracterize como acidente de trabalho o suicídio, não ficarão desamparados. 

Na Espanha, a caracterização do suicídio como acidente de trabalho implica uma 

majoração na pensão por morte, a ser paga pelo empregador. Na França, implicará a 

condenação do empregador a uma indenização, sem prejuízo de responsabilização 

criminal. 

 

  

                                                      
406SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REsp 1626133-sp, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Segunda Seção, julgado em 21/2/2017. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/442920111/recurso-especial-resp--2016-0241444-4/decisao-
monocratica-442920121>. 
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CONCLUSÕES 

 

Quando o exercício de uma atividade laboral é realizado em equilíbrio com o fator 

humano, o trabalho produz uma sensação de domínio e eleva a autoestima do trabalhador, 

desperta sua criatividade, aumenta sua produtividade, garante sua satisfação, e tudo isso 

impacta positivamente sua saúde física e mental.  

Um diálogo negativo entre as condições de trabalho e os aspectos humanos, por sua 

vez, acarreta transtornos emocionais, problemas comportamentais, isto é, alterações que 

podem propiciar o desenvolvimento de enfermidades físicas ou mentais de toda ordem, 

principalmente a depressão, que, em seu mais alto grau, pode levar a pessoa ao cometimento 

de suicídio.  

A doutrina, a jurisprudência nacional e a internacional, assim como a OIT e a OMS, 

vêm atribuindo às novas formas de organização do trabalho, nas quais muitas vezes se 

estabelece uma gestão na base do estresse e da pressão, a razão para o aumento de doenças 

psíquicas no trabalho, inclusive casos extremos que chegam ao suicídio do trabalhador. 

Nesse sentido, o incremento que se vem observando no número de casos de suicídio, 

principalmente no local de trabalho, justifica a importância de darmos especial atenção a eles.  

Além das formas de gestão e do ritmo acelerado de trabalho, a produção, a 

individualização excessiva do trabalhador e a falta de vínculos de solidariedade produzem 

no indivíduo um resultado semelhante a ser desligado da sociedade, e essa desassociação 

pode desencadear transtornos mentais, dentre os quais o suicídio.  

É direito fundamental de todo trabalhador um meio ambiente de trabalho digno, e é 

dever do empregador a preservação do ambiente laboral e a implementação de medidas 

preventivas a fim de manter um ambiente equilibrado, afastando, na medida do possível, os 

riscos psicossociais. 

Imputam-se às atuais maneiras de organização do trabalho novos contornos nas 

formas de adoecimento. A transformação do trabalho retira do cenário o esforço físico e 

passa a englobar a saúde mental. 

Já são considerados riscos psicossociais do trabalho aqueles relacionados à 

intensidade e ao ritmo, como o trabalho realizado em turnos, pois implicam maior 

dificuldade para o empregado desenvolver outras atividades estranhas ao trabalho bem 
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como para ter mais integração com a família. Há, ainda, as questões de prazo e ritmo. As 

questões do tempo de trabalho – superjornadas, horário noturno e mesmo o tempo 

percorrido em trânsito e a distância até o trabalho – também podem influenciar a saúde 

mental do trabalhador. Da mesma forma, fatores de exigências, como mudança de função, 

estão na mira como riscos psicossociais. Dentre outras questões do trabalho as quais 

também se apontam como geradoras de estresse profissional, estão as mudanças de tarefas, 

falta de clareza na definição das obrigações e insuficiência de autonomia do empregado 

para criar soluções.  

O uso das tecnologias de automação é outro fator que pode impactar a psique do 

trabalhador. A princípio há a falsa ilusão de redução do labor, mas aos poucos sente-se 

que o trabalho ganha tentáculos e ritmo mais intenso e toma conta de todas as horas. 

Quanto às relações pessoais no trabalho, a maioria vem se tornando desprovida de 

vínculos, não se enxerga um colega e sim um concorrente. O desequilíbrio entre o trabalho 

exercido e os rendimentos auferidos também é apontado como fator de estresse. 

O fenômeno, contudo, não atinge somente as relações subordinadas de trabalho, é 

percebido inclusive no trabalho autônomo, no qual na maioria das vezes o trabalhador se 

responsabiliza por sua remuneração e exacerba o limite de horas aceitáveis de trabalho.  

Não bastassem as novas formas de organização do trabalho por si só já serem 

consideradas fator de risco psicossocial devido à geração de estresse prejudicial à saúde do 

trabalhador, algumas empresas intensificam esse mal-estar impondo gestões à base de medo, 

ameaça de desemprego, humilhação, tratamento vexatório, exigência de labor exaustivo. A 

isso denominamos assédio moral organizacional ou institucional, que pode exacerbar as 

consequências e os danos à integridade e à dignidade do trabalhador, podendo levá-lo a um 

estado de depressão tão grave, a ponto de desistir da vida.  

No que se refere, entretanto, especificamente ao suicídio, devemos reconhecer que é 

incontestável tratar-se de um episódio que pode ser derivado tanto de uma multiplicidade de 

fatores, quanto, como apontam os estudiosos do tema, de fator nenhum. Não há uma resposta 

certeira para o cometimento do suicídio: depressão, desespero, desesperança, baixa 

autoestima, falta de crença no futuro, impulso, enfim, é um fato ainda não decifrado. 

No presente trabalho, verificamos altos índices de suicídio no Brasil e em alguns 

países da Europa, tais como França, Espanha e Portugal, que têm o suicídio como a maior 

causa mortis da sua população. 
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Jovens, idosos, empregados, desempregados, casados, solteiros, trabalhadores 

autônomos, aposentados suicidam-se. Nesse universo, é oportuno o conceito de anomia, para 

definir a falta de parâmetros das normas de comportamento e de credos em uma sociedade 

que se traduz para o indivíduo como um conflito íntimo, posto que encontra dificuldade para 

se ajustar às exigências dos imperativos sociais. Retrata uma condição em que violações de 

normas se tornam corriqueiras e banalizadas, o que atinge toda a comunidade. 

Interessante, nesse sentido, o comparativo que podemos fazer com algumas medidas 

preventivas de estresse no âmbito do trabalho justamente quando o empregado não se ajusta 

à ambiguidade das normas laborais.  

Se repisarmos os reiterados entendimentos de vincular o trabalho e todas suas 

adjacências como causa de insatisfação e mal-estares físicos e psicológicos – em razão dos 

riscos físicos e psíquicos atribuídos ao labor bem como das práticas de assédio 

organizacional como ameaças de desemprego, competitividade gigantesca, restrição da 

autonomia, metas e mais metas ou atos que impliquem assédio moral que podem ter como 

consequências enfermidades como burnout, problemas cardíacos, hormonais, ansiedade, 

depressão e suicídio do empregado –, atrevemo-nos a denominar esse caos no mundo 

organizacional do trabalho como uma anomia laboral. E nessa anomia laboral o trabalhador 

busca um sentido no seu trabalho que lhe cause prazer. 

A sociedade atual busca freneticamente felicidade e bem-estar – quase sinônimos de 

integridade e dignidade da pessoa humana. Essa é a expectativa nos relacionamentos 

pessoais, profissionais e sociais. As pessoas casam e não almejam um divórcio. Os 

profissionais apostam em contratos e anseiam pelo seu cumprimento. Todos querem 

segurança financeira, estabilidade, mas podem se deparar com frustrações diversas, inclusive 

um trabalho em uma sociedade “anômica” como a de hoje, em que as transformações 

derivadas das novas tecnologias são velozes e a globalização dos negócios é facilitada pelas 

inovações dos meios de comunicação. 

Como detectar o agente que de fato motivou a pessoa a decidir pela própria morte? 

Como avaliar os elementos vontade, desejo, querer do indivíduo, que advêm do mais íntimo 

do seu ser, quando não puder ser demonstrada sua incapacidade de discernimento? 

A definição recorrente do suicídio enquadra o agente suicida como vítima. Vítima? 

Sofredor? Mártir? Ou uma pessoa dotada de personalidade e liberdade que pode decidir 

sobre a sua própria vida ou própria morte?  
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Suicídio, pois, é um factum sui generis, que sempre existiu na história da 

humanidade e em cada época foi compreendido de uma forma. Até como crime. A sociedade 

sempre procura meios para preservar a vida que nem sempre o vivente quer viver.  

Cleópatra se suicidou. Freud se suicidou. Marilyn Monroe se suicidou. Kurt 

Cobain se suicidou. Santos Dumont se suicidou. Getúlio Vargas se suicidou. O executivo 

da Peugeot se suicidou. O engenheiro da Uber. O jornalista da Fox. O operário de Fruna. 

Dezenas de trabalhadores se suicidaram na France Telecom, na Foxconn, nas agências 

bancárias brasileiras. Centenas de pessoas já pularam do Viaduto do Chá, e milhares de 

indivíduos já romperam com suas existências da ponte Golden Gate em São Francisco nos 

Estados Unidos pelos mais variados motivos. 

Nesta pesquisa já se admitiu a hipótese de o suicídio ser caraterizado como 

acidente de trabalho quando devidamente comprovado o fator causal com a atividade 

exercida. E como fato sui generis que é, para sua caracterização faz-se mister a apuração 

da culpa do empregador, não devendo ser admitida sua presunção, ainda que o trabalho 

apresente riscos. Sim, o trabalho traz riscos, a vida também.  

Não podemos negar que a sociedade contemporânea sofre um mal-estar geral que 

lhe atinge como um todo, o que pode ser asseverado tão somente pela verificação do 

elevado número de mortes voluntárias decorrentes de perturbação psíquica, admitindo que 

a sociedade está vivenciando um estado de miséria emocional.  

Como reconhecer acidente de trabalho num caso de suicídio tão somente pelo fato 

de em um local de trabalho terem ocorrido vários suicídios, se o entendimento doutrinário 

entende que o suicídio é uma patologia que pode promover uma tendência à reprodução, 

à imitação?  

Para um suicídio ser caracterizado como acidente de trabalho é crucial que exista um 

caráter laboral na motivação.Não basta que o suicídio seja cometido no local de trabalho para 

ser automaticamente reconhecido como acidente de trabalho. É uma decisão influenciada por 

todo o entorno psicossocial do indivíduo e principalmente pelo nexo etiológico. 

A relação entre suicídio e trabalho deve ser claramente demonstrada, só assim o 

suicídio poderá ser caracterizado como acidente de trabalho.  

Por essa razão, considerando ser o suicídio um fato sui generis e multifatorial, para 

a caracterização de acidente de trabalho, além do fator etiológico, primordial se faz a 

apuração da culpa do empregador.  
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A insatisfação com o trabalho nem sempre tem como causa a organização do 

trabalho. É, muitas vezes, provocada pelo próprio trabalhador ao se submeter a uma 

atividade desprazível mirando apenas a recompensa material. É do ser humano.  

Ainda que a organização do trabalho adote todas as medidas preventivas para 

diminuir o estresse e minimizar os riscos psicossociais do trabalho, a busca pela plena 

satisfação e felicidade no trabalho cabe também ao empregado, que possui seus planos e suas 

próprias expectativas de vida. De se frisar que o estresse e o mal-estar nem sempre estão na 

organização do trabalho, mas sim nas expectativas pessoais de cada um que nem sempre são 

atendidas. No trabalho ou na sua vida.  

Atribui-se também o crescimento dos distúrbios psicossociais no trabalho à extrema 

individualização e competitividade. Nos deparamos, porém, com o crescimento exponente 

de relacionamentos virtuais, por meio de redes sociais, em que a interação social em alguns 

casos somente se dá virtualmente, imperando a individualidade. 

É fato que vivemos uma agravação de transtornos mentais atribuídos, em muitos casos, 

pela doutrina e jurisprudência, às novas formas de trabalho. Entretanto, para a caracterização 

do suicídio como acidente de trabalho, é imprescindível a apuração do nexo causal com o 

trabalho e também da conduta do empregador, pois o suicídio cometido no local de trabalho 

não implica necessariamente ser causado pelo trabalho exercido ou por sua organização.  
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