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da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 
 

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. 
 



ARAÚJO, Patrícia Pires de. Violation des droits des travailleurs et suicide sur le lieu de 
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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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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