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RESUMO 

 
O presente trabalho monográfico tem como objetivo principal, demonstrar as 
discussões jurídicas acerca da origem e os efeitos causados pela Síndrome de 
Burnout, abordando também, as possíveis responsabilidades que sobrecaem ao 
empregador quando constatado o nexo causal entre o local de trabalho e a doença 
desenvolvida pel empregado. Visto que a  Síndrome de Burnout surge quando, 
exposto a uma relativa e excessiva extensa carga de trabalho, o indivíduo passa a 
apresentar sinais de exaustão, resultado de intenso estresse, desgaste e frustração 
experimentados em meio à atividade exercida. Sendo  está síndrome reconhecido 
pela doutrina como uma doença do trabalho, equiparando-se ao acidente de 
trabalho, pode gerar uma estabilidade de emprego. Nesta seara, surge a 
responsabilidade de reparar do empregador que, incorrendo em dolo ou culpa, 
deverá ressarcir o empregado, não se limitando os casos de responsabilidade 
objetiva, trazidos pela lei brasileira. Analisando também as hipóteses previstas no 
ordenamento jurídico, onde se tem a previsão do afastamento da responsabilidade, 
desde que comprovada excludente. Portanto esta pesquisa justifica-se pela 
relevância do tema a ser tratado, bastante tratado no meio científico, porém ainda 
pouco discutido nos tribunais do trabalho. 
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ABSTRACT 
 
 

The present monographic work has as main objective, to demonstrate the legal 
discussions about the origin and the effects caused by the Burnout Syndrome, also 
discussing the possible responsibilities that the employer has when the causal link 
between the workplace and the disease is verified. The Burnout Syndrome arises 
when, exposed to a relative and excessive extensive workload, the individual starts 
showing signs of exhaustion, the result of intense stress, wear and frustration 
experienced in the midst of the activity performed. Being recognized by the doctrine as 
an illness at work, the worker who suffered the damage caused by the syndrome must 
be repaired. In this area, there is the responsibility to repair the employer who, incurring 
intent or guilt, should compensate the employee, not limited to cases of strict liability, 
brought by Brazilian law. Also analyzing the assumptions provided for in the legal 
system, where there is a provision for the removal of liability, as long as proven 
excluding. Therefore, this research is justified by the relevance of the topic to be 
treated, which is widely discussed in the scientific community, but still little discussed 
in the labor courts. 
 
Keywords: Burnout; Responsibility; Employer. 
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 1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho versa sobre doenças ocupacionais como a 

Síndrome de Burnout, e a responsabilidade do empregador frente a essas patologias, 

bem como seu conceito, e os efeitos legais do reconhecimento da Síndrome no 

trabalhador. 

As pessoas ficam doentes em seus ambientes de trabalho, muitas 

vezes por falta de aparato e assistência por parte dos empregadores. Com o presente 

trabalho de conclusão do curso analisaremos um pouco sobre a Síndrome de Burnout 

que é uma síndrome traduzida para o português que possui o significado “queimar por 

dentro”, conhecida ainda como a Síndrome do esgotamento profissional. 

 Essa Síndrome foi descoberta pela primeira vez pelo psicanalista 

Freudenberger, após constatá-la em si mesmo no inicio dos anos 70. Burnout se dá 

quando a pessoa se dedica de maneira exagerada a sua atividade laboral, uma 

característica marcante é a dedicação intensa a atividade profissional, e a 

despersonalização que a pessoa sofre devido à ocorrência da Síndrome de Burnout.  

Assim, a presente monografia é apresentada em quatro capítulos: no 

primeiro capítulo, trataremos a respeito do Meio Ambiente de trabalho e as 

consequências que podem ocorrer devido ao empregado estar exposto a péssimas 

condições de trabalho no ambiente laboral.  

No segundo capítulo serão abordadas a respeito das doenças do 

trabalho e doenças profissionais, onde faremos uma abordagem a respeito da 

patologia, atualmente, reconhecida como síndrome de Burnout, sua evolução histórica 

e inserção como “doença do trabalho” dentre as doenças ocupacionais, 

especificidades desta classificação, bem como reflexos na seara trabalhista. 

 trataremos da relação entre empregado e empregador, bem como os 

elementos jurídicos das relações que envolvem os mesmos.  

O terceiro capítulo aborda a respeito dos tipos de responsabilidade 

sujeitas ao empregador e os requisitos para sua aplicação,como o necessidade de 

nexo causal, verificando também os tipos de conduta e as terorias acerca do assunto. 

Sendo o quarto capítulo discutido sobre a responsabilidade 

indenizatória alicada pelos tribunais competentes, percebemos que a jurisprudência 

determina que é constitucional a imputação da responsabilidade civil objetiva do 
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empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho em atividades de risco.  

 O presente trabalho utilizou a abordagem metodológica da revisão 

bibliográfica, através do qual foram utilizadas pesquisas em livros, artigos, sites 

jurídicos, bem como foram realizadas pesquisas jurisprudenciais dos casos 

analisados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e Tribunal Superior do 

Trabalho. 
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2 MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O meio ambiente de trabalho é o espaço onde as pessoas exercem 

rotineiramente suas atividades laborais. Nas palavras do autor Júlio César de Sá da 

Rocha, o meio ambiente de trabalho pode ser definido como: 

[...]a soma das influências que afetam diretamente o ser humano, 
desempenhando aspecto chave na prestação e performance do 
trabalho. Pode-se, simbolicamente, afirmar que o meio ambiente de 
trabalho constitui o plano de fundo das complexas relações biológicas, 
psicológicas e sociais a que o trabalhador está submetido. 
 

Neste sentido, verificado as inúmeras situações acerca do meio 

ambiente de trabalho, adiante será demonstrado de forma sucinta as definições 

previstas em lei, juntamente com o entendimento doutrinário.  

 

2.1 Conceito de meio ambiente 

 

Intimamente ligado as condições de trabalho e vida do indivíduo,o 

meio ambiente é um direito fundamental pertencente a todos. No contexto histórico, a 

palavra latim “ambiens” significa literalmente o que rodeia. Para o doutrinador José 

Afonso da Silva, o meio ambiente trata-se de: 

um conjunto de elementos não apenas resultado da interação destes, 
devendo assim o conceito ser mais amplo, abordando então toda 
natureza artificial ou natural. 
 

 Segundo o autor, o meio ambiente é conceituado como “A interação 

do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.”1 

O acesso, e o direito a este meio ambiente, está garantido na 

Constituição Federal de 1988, previsto em seu art. 225, no qual específica em seu 

caput: 

Art.225 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. 
 

                                                
1 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.20 
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Desta maneira, o artigo 225 dispõe que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado pertence a todos, incluindo aí as gerações presentes e 

as futuras, sejam brasileiros ou estrangeiros; dever de defender o meio ambiente e 

preservá-lo é imputado ao Poder Público e à coletividade; o meio ambiente é um 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Nas palavras de 

Darcanchy, o meio ambiente divide-se em categorias, tratando-se de: 

“um tema que comporta extensa interpretação e consequente divisão 
em categorias para melhor estudo, são elas: meio ambiente físico ou 
natural, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial e meio 
ambiente do trabalho.”2 
 

Tratando destas categorias, a atual constituinte organiza a proteção 

ambiental de acordo com uma visão global do objeto de tutela, voltando-se para a 

proteção imediata de processos e conjuntos constitutivos do meio ambiente. Desta 

maneira, cumpre definir qual o objeto de tutela jurídica ambiental. Nesse sentido 

José Afonso da Silva conceitua que: 

 
O objeto de tutela jurídica não é tanto o meio ambiente considerado 
nos seus elementos constitutivos. O que o Direito visa a proteger é a 
qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida. Pode-
se dizer que há dois objetos de tutela, no caso: um imediato, que é a 
qualidade do meio ambiente; e o outro mediato, que é a saúde, o 
bem-estar e a segurança da população, que se vem sintetizando na 
expressão ‘qualidade de vida.3 

 

Segundo o próprio autor, estando o conceito de meio ambiente 

estritamente vinculado ao metaprincípio da dignidade humana, não há como afastar 

de seu âmbito de incidência os locais de trabalho, já que lá as pessoas desempenham 

suas atividades em um contato diário com elementos naturais e artificiais.4 

 

2.2 Meio ambiente de trabalho 

 
Analisando o campo de incidência do direito ambiental, é necessário 

lembrar que o meio ambiente é reconhecido como um bem juridicamente autônomo.  

Assim, o meio ambiente deve ser caracterizado como um bem 

jurídico unitário, através de uma visão sistêmica e global, abrangendo os elementos 

                                                
2 DARCANCHY, Mara e Fernanda Olea do Rio, Assédio Moral no Meio Ambiente Acadêmico. Revista 
Justiça do Trabalho, nº 318, Jun./2010 p.39. 
3 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5 Ed.  São Paula: Malheiros. 2004. p. 20. 
4 Op. Cit. p.81. 
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naturais, como ambiente artificial, ambiente cultural e o ambiente laboral. 

É possível, portanto, analisá-lo como um assunto inserido e 

estruturado pela legislação no que tange a proteção do local onde o trabalhador 

exerce suas atividades laborais.5 

Nas palavras do autor Celso Antonio Pacheco Fiorillo, o meio 

ambiente de trabalho pode ser definido como:  

O que constitui o meio ambiente de trabalho é o local onde as 
pessoas desempenham suas atividades laborais relacionadas à sua 
saúde, sejam de forma remuneradas ou não, homens ou mulheres, 
cujo o equilíbrio está baseado na sua salubridade e na ausência de 
agentes que comprometam a incolumidade dos trabalhadores.6 
 

No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 1988, 

trata dos direitos e garantias fundamentais, em sem art. 7º, remete o ambiente de 

trabalho há um direito social, e em seu inciso XXII, ainda tratando do meio ambiente 

de trabalho, prevê a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 

de saúde, higiene e segurança”. 7 

Percebe-se no caput do art. 170º, que a constituinte ressalta a 

valorização do trabalho humano, e também de assegurar a todos uma existência 

digna, conforme os ditames da justiça social estabelecem.  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios [...] 
 

Neste sentido, a Consolidação das Leis do Trabalho, (CLT), através 

da portaria de nº 3.214/78, prevê-se diversas normas regulamentadoras (NR), a 

respeito de segurança e a proteção do trabalhador. Havendo diversos mecanismos 

de conservação do meio ambiente e prevenção de acidentes e doenças do trabalho, 

através de imposição e deveres aos empregadores, bem como aos órgãos da 

Administração Pública. 

No entendimento do autor José Cláudio Monteiro de Brito Filho:8 

Não há trabalho decente sem condições adequadas à preservação da 
vida e da saúde do trabalhador. Não há trabalho decente sem justas 

                                                
5 MELO, Neuza Vaz Gonçalves. Manual do Empregador. Direito do Trabalho. Goiânia: AB, 2000. 
6 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco, Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14 ed. P.77/78. 14 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
7 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível no site: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htmm - acessado em 01/04/2020. 
8 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração, trabalho forçado e 
outras formas de trabalho indigno. P.34.São Paulo: LTr, 2004. 
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condições para o trabalho, principalmente no que toca às horas de 
trabalho e aos períodos de repouso. (...). Trabalho decente, então, é 
um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que corresponde: à 
existência de trabalho; à liberdade de trabalho; à igualdade no 
trabalho; ao trabalho com condições justas, incluindo a remuneração, 
e que preservem sua saúde e segurança. 
 

Protegendo esta saúde, a convenção n. 155 da OIT, explica a 

relação entre saúde do trabalhador e meio ambiente de trabalho, ao especificar 

principalmente a questão da saúde e segurança dos trabalhadores, e define local de 

trabalho como: “todos os lugares onde os trabalhadores devem permanecer ou onde 

tem como comparecer, e que estejam sob o controle, direito ou indireto do 

empregador”.9 

Assim, após verificar o conceito acerca do meio ambiente do 

trabalho, a seguir será analisado as primeiras doenças provenientes deste meio 

ambiente do trabalho, e  também a evolução destas doenças para os dias atuais. 

 

2.3 Doença de Trabalho e doença profissional 

 

Desde os primórdios da humanidade até a Idade Média o trabalho 

sempre esteve aliado a um sentido negativo, de castigo e sofrimento. Aristóteles dizia 

que a “escravidão de uns é necessária para que outros possam ser virtuosos”. 10 

Em outras palavras, o homem deveria ser livre para se dedicar à 

própria perfeição. O trabalho o impede de consegui-lo. Só a vida contemplativa, e não 

a vida ativa leva o homem à dignidade. Percebemos então que a ociosidade era o 

valor e o trabalho, o desvalor. 

Somente a partir do Renascimento, a noção negativa associada ao 

trabalho vai aos poucos tomando uma feição positiva, quando surgiram as ideias de 

valorização do trabalho como manifestação da cultura, e este começou timidamente 

a ser visto como um valor da sociedade e do próprio homem. 

Sabe-se que a relação existente entre trabalho-saúde-doença já era 

percebida desde a Antiguidade. Porém, como somente os escravos trabalhavam 

(considerados não-cidadãos) eram eles que estavam expostos aos riscos do trabalho. 

                                                
9 Disponível no site: https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236163/lang--pt/index.htm - acessado em 
01/04/2020. 
10 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 182 
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Por este motivo, não havia uma preocupação efetiva no sentido de se garantir 

proteção ao trabalho, já que a mão de obra era abundante. 

 O pensamento só mudou com a chegada da Revolução Industrial, em 

meados do século XVIII na Europa Ocidental, a revolução foi um processo de grandes 

transformações econômicas, tecnológicas e sociais.11 

Entretanto, junto com o avanço tecnológico de trabalho, surgiram as 

doenças causadas nos operários devido a condição precária do local de trabalho.  

As doenças respiratórias causadas pelo carvão da fábrica, eram tão 

prejudiciais, que em grande parte dos casos ocasionavam a morte dos trabalhadores, 

indignados, reúnem-se e inicia-se a partir dali os primeiros sindicatos com o objetivo 

de defenderem os seus interesses. 12 

No Brasil, a primeira lei a tratar a tipificar acerca de doença laboral 

surgiu no ano de 1919, pelo Decreto-Lei 3.724, conforme expresso em seu art.1º: 

Art. 1º Consideram-se acidentes no trabalho, para os fins da presente 
lei: Ia) o produzido por uma causa súbita, violenta, externa e 
involuntária no exercício do trabalho, determinado lesões corporais ou 
perturbações funcionais, que constituam a causa única da morte ou 
perda total, ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade para 
o trabalho; I b) a moléstia contraída exclusivamente pelo exercício do 
trabalho, quando este for de natureza a só por si causa-la, e desde 
que determine a morte do operário, ou perda total, ou parcial, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.13 
 

Porém, conforme o entendimento da autora Daniela Negrini, essa lei 

visava apenas definir o que é acidente de trabalho, não considerando a doença 

profissional, fazendo desta maneira com que a interpretação da lei tornasse um 

conceito muito restrito.14  

Para o doutrinador Sebastião Geraldo de Oliveira: 

Os acidentes ou as doenças ocupacionais podem decorrer de mais 
de uma causa (concausas), ligadas ou não ao trabalho desenvolvido 
pela vítima. Estaremos diante do nexo concasual quando, apesar da 
presença de fatores causais extra laborais, haja pelo menos uma 
causa relacionada à execução do contrato de trabalho que tenha 

                                                
11 Disponível no site:  http://genjuridico.com.br/2016/03/23/historia-da-seguranca-e-saude-no-trabalho-no-brasil-
e-no-mundo/ - acessado em 01/04/2020. 
12 Disponível no site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_ocupacional - acessado em 01/04/2020. 
13 BRASIL. DECRETO Nº3.724 DE 15 DE JANEIRO DE 1919.Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-janeiro-1919-571001-
publicacaooriginal-94096-
pl.html#:~:text=1%C2%BA%20Consideram%2Dse%20accidentes%20no,parcial%2C%20permanente%20ou%2
0temporaria%2C%20da  - Acessado em 15/04/2020. 
14 NEGRINI, Daniela Aparecida Flausino. Acidente do trabalho e suas consequências sociais. São Paulo: Ltr 
Editora Ltda, 2010, p. 19. 
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contribuído diretamente para o acidente ou adoecimento.15 
 

Neste sentido, atualmente, o assunto foi regulamentado através de 

norma regulamentadora, no qual especifica as orientações sobre procedimentos 

obrigatórios relacionados à segurança e saúde do trabalhador.  

A Norma Regulamentadora 4, cujo título é Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, estabelece a 

obrigatoriedade das empresas públicas e privadas que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de organizar e manter em 

funcionamento os Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT), com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 

trabalhador, no local de trabalho.  

A NR 4 tem sua existência jurídica assegurada, em nível de legislação 

ordinária, no artigo 162 da CLT.16 

 Desta maneira, após verificar a posição da doutrina e da norma 

jurídica acerca da doença do trabalho, a seguir passaremos a verificar os efeitos 

desta doença do trabalho quando equiparada ao acidente de trabalho. 

 
2.4 A doença do trabalho como um acidente de trabalho 

 

Para tratar do acidente de trabalho, é necessário antes compreender 

o seu conceito,  a doutrinadora Neuza Vaz de Melo, define como: 

aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, 
provocado por lesão corporal ou por perturbação funcional que cause 
a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho 
permanente ou temporário.17 
 

Com previsão na lei Nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras previdências, o artigo 19º, trata do 

                                                
15 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. 6.ed. 
São Paulo: LTr, 2011, p.156. 
16 BRASIL. DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 CLT. 
Art. 162 - As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas 
a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. 
Parágrafo único - As normas a que se refere este artigo estabelecerão: 
a) classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades;               
 b) o número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se 
classifique, na forma da alínea anterior;                  
 c) a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho;            
d) as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho, nas 
empresas.     
17 MELO, Neuza Vaz Gonçalves. Manual do Empregador. Direito do Trabalho. Goiânia: AB, 1996. 
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acidente do trabalho, primeiro no sentido restrito, depois, no sentido amplo ou por 

extensão.18 

Art. 19º Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 
segurados referidos no inciso VII do art. 1 desta lei, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.19 

 

Desta maneira, segundo o autor Antonio Lopes Monteiro, a 

conceituação de acidente de trabalho é lato sensu, pois abrange também as doenças 

ocupacionais ou profissionais que dependem das condições especiais do serviço, 

conforme definido pelo póroprio artigo. 

Ou seja, nas palavras do próprio autor, trata-se: 

 de um evento único, subitâneo, imprevisto, bem configurado no 
espaço e no tempo de consequências geralmente imediatas. Não é de 
sua essencia a viloência. Infortúnios laboriais há que, sem provacarem 
alarde ou impacto, redundam os danos graves e até fatais meses ou 
anos depois de sua ocorrência. O que exige é o nexo de causalidade 
e a lesividade.20 
 

Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade pelas condições 

perigosas do trabalho da qual é submetido o empregado, recai ao empregador, do 

qual deve ter o discernimento que o bem mais importante que há na sua empresa é 

a saúde de seus empregados. 

 Portanto, para que os empregados possam produzir, é necessário 

um ambiente propício para o desenvolvimento de seu trabalho, na qual possa ser 

resguardado seu conforto físico e mental. 21 

Este conforto físico e mental é direito do empregado, e neste sentido, 

o Tribunal Superior do Trabalho, TST, vem mantido as condenações por danos 

materiais em casos onde se verifica a concausa, conforme aduziu a relatora Maria 

das Graças: 

Relatora Maria das Graças Silvany Dourado Laranjeira, manteve a 
decisão que condenou a empresa Penasul Alimentos Ltda. ao 
pagamento de indenização por danos morais e materiais a uma 
trabalhadora diagnosticada com esquizofrenia. O caso foi 

                                                
18 MONTEIRO, Antônio Lopes; BERTAGNI Roberto Fleury de Souza. Acidente de Trabalho e Doenças 
Ocupacionais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 11. 
19 BRASIL. LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm - Acessado em 15/04/2020. 
20  Ibid. 
21 MELGAREJO SILVA, Maria Elisa. Da Responsabilidade Civil do Empregador em Trabalho Insalubre. 
Revista Justiça do Trabalho, nº 318, Jun./2010 p.110/111. 
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considerado doença ocupacional, e a empresa foi condenada ao 
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 
28.000,00 (vinte e oito mil reais). A patologia é conhecida como 
transtorno esquizoafetivo, e foi diagnosticada em 2004. Os sintomas 
incluem delírios, alucinações, humor expandido e depressão. 
Estudos recentes mostram que o meio ambiente laboral pode ser 
fator originário ou desencadeante dessa e de várias outras 
enfermidades. De acordo com a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), estima-se que surgem a cada ano mais de 160 
milhões de casos de doenças relacionadas ao trabalho. No topo das 
enfermidades estão os transtornos mentais. 
Segunda a defesa da trabalhadora: 
Além da perseguição desde o período de contrato de experiência, 
havia constantes ameaça de ser transferida para o setor de 
evisceração, considerado um dos mais penosos e forçados da 
empresa. "Havia agressão física por parte do superior hierárquico, 
que retirava cortes de peito de frango que vinham pela esteira em 
alta rotação e que a empregada não conseguia dar conta e os jogava 
fisicamente contra ela", informou a defesa. 
A empresa por sua vez se defendeu dizendo que “as situações ali 
vivenciadas eram enfrentadas por qualquer homem médio, e que 
qualquer causa pode ter desencadeado a doença, não 
necessariamente o ambiente de trabalho”. No entanto, para o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), o ambiente de 
trabalho teve sim relação direta com as sucessivas crises e 
internações da trabalhadora, o que caracterizaria o nexo causal. A 
relação direta entre a culpa da empresa, por ilicitude ou negligência, 
e o dano sofrido pelo trabalhador é o elemento necessário para que 
fique configurada a responsabilidade civil da empresa, conforme trata 
o Artigo 927 do atual Código Civil. No TST, a empresa não conseguiu 
reformar a decisão do TRT gaúcho, e a decisão foi mantida por 
unanimidade pela Segunda Turma, com a condenação por danos 
morais no valor de R$28.0000,00 (vinte e oito mil reais). 
A relatora aduziu que: 
“Em que pesem as considerações de que a doença psiquiátrica não 
tem como primeira origem o trabalho, o TRT concluiu que houve a 
chamada concausa - ou seja, embora o trabalho não seja a única 
causa, ele contribui para o surgimento ou agravamento do quadro”. 
Destarte a Consolidação Trabalhista prevê um corolário de deveres 
do empregador para com o empregado, sendo que um dos principais 
deveres é o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), para os empregados, conforme preleciona o Artigo 166 da 
CLT, na qual afirma que “A empresa é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual 
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à 
saúde dos empregados”.22  
 

Percebe-se desta maneira que o ambiente de trabalho teve sim 

                                                
22 Tribunal Superior do Trabalho. Segunda Turma. Recurso de Revista n. 1206-85.2011.5.04.0403, Relatora: 
Maira das Graças Silvany Dourado Laranjeira. Julgado em 15/05/2013. Disponível em: 
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23298279/recurso-de-revista-rr-12068520115040403-1206-
8520115040403-tst - Acessado em 25/05/2020. 
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relação direta com as sucessivas crises e internações da trabalhadora, ocasionando 

desta maneira a concausa, a relação da doença ocupacional com o ambiente de 

trabalho.  

Desta forma,adiante será analisado os efeitos legais de quando se 

reconhece a Síndrome de Burnout, ou como também é chamado Síndrome do 

esgotamento como  uma doença do trabalho, conforme já vem sendo reconhecido 

nos acórdãos. Discorrendo também, como decorrer essa reparação para com o 

trabalhador,visando evitar esse tipo de dano moral conforme na empresa reclamada. 

 

3 CONCEITO DE SÍNDROME DE BURNOUT  

 

O conceito deve a  origem da composição gramatical de duas palavras 

inglesas “burn” e “out”, traduzindo em nosso idioma, seria uma expressão como 

“queimar por completo”, ou “combustão completa”, ambos associado a ideia de 

esgotamento.23 

Também conhecida como Síndrome do Esgotamento, segundo o 

entendimento de Isabel Vieira, trata-se de “uma reposta que o trabalhador tem do seu 

sistema emocional quando ele perde o interesse, á vontade, a motivação e o 

entusiasmo para trabalhar.”24 

O conceito de Burnout, foi rapidamente aceito e tem sido tema de 

inúmeros artigos científicos, livros e de apresentações em congressos de psicologia, 

psiquiatria e educação médica. Tornou-se, assim, um conceito praticamente 

inquestionável.  

No entendimento de Luiz Roberto Millan, ao examinarmos 

atentamente as três dimensões básicas do burnout, observa-se que todos os sintomas 

descritos, sem exceção, estão presentes na depressão. Por exemplo, na dimensão 

exaustão emocional o indivíduo sente-se esgotado e com a sensação de que não será 

possível recuperar sua energia; na despersonalização há um distanciamento 

emocional e uma indiferença diante do sofrimento alheio; na dimensão 

comprometimento da realização pessoal o indivíduo sente-se impotente, frustrado, 

                                                
23 Rev. Assoc. Med. Bras. vol.53 no.1 São Paulo Jan./Feb. 2009. P. 13. 
24 VIEIRA, Isabel: Conceito. Conceito(s) de Burnout: Questões Atuais da Pesquisa e Contribuição da 
Clínica. Revista brasileira saúde ocupacional. São Paulo. P. 270. 
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infeliz e com baixa auto-estima.25 

Verifica-se  que através do conceito clínico apresentado pelos 

autores, o Burnout acarreta diversos danos físicos e mentais ao empregado, algo que 

é lastimável  e gera consequencias severas. Desta maneira, para compreender mais 

a fundo acerca do tema, a seguir iremos analisar históricamente como a síndrome de 

Burnout chegou as condições em que se encontra nos dias de hoje. 

 

3.1 Evolução histórica 

 

Históricamente a saúde do trabalhador é tratada como algo supérfluo, 

algo substituível. Segundo Sebastião de Oliveira, a relação entre trabalho e doença, 

surgiu inicialmente com a civilização romana. 

A Revolução Industrial agravou ainda mais as condições de saúde do 

trabalhador, conforme o cenário de trabalho se modernizou com maquinários e 

equipamentos industriais, os problemas de sáude dos trabalhadores tornaram-se 

graves devido as condições expostas nestes ambientes de trabalho. Nas palavras do 

autor: 

“o incremento da produção em serie deixou a mostra a fragilidade do 
homem na competição desleal com a máquina; ao lado dos lucros 
crescentes e da expansão capitalista aumentavam paradoxalmente 
a miséria, o numero de doentes e mutilados, dos órfãos e das viúvas, 
nos sombrios ambientes de trabalho”.26 
 

Se por um lado, o crescimento econômico trazia o desenvolvimento 

da indústria e enriquecimento, até mesmo do próprio estado, por outro cuidou de 

provocar a degradação do meio ambiente laboral, ao adotar praticas selvagens e 

desenostas do capitalismo. Preocupados em produzir em grande escala seus 

produtos, buscando sempre obter vantagens na negociação contra concorrência, 

não atentaram para a preservação da qualidade de vida. 

Em 1970, o médico psicanalista Herbert Fredenberger,  utiliza a o 

termo “Burnout” pela primeira vez em seus artigos publicados. O autor relata em seu 

artigo que vivera uma vida profissional muito desgastante e frustrante, o médico 

psicanalista utilizou este termo, pois se sentia exausto, com falta de energia, 

                                                
25 Disponível no site: https://doi.org/10.1590/S0104-42302007000100004 - Acessado em 25/05/2020. 
26 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica a saúde do trabalhador, 6° ed. são Paulo 2011. Pag. 
52/56. 
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decepcionado e sem nenhuma vontade de trabalhar, principalmente com os 

pacientes que exigiam um contato diário e continuo.  

Nas palavras do autor, ele definiu a doença como sendo: 

“Um sentimento de fracasso e exaustão em decorrência de um 
excessivo desgaste de energia, resultando em esgotamento, 
decepção e perda de interesse pelo trabalho, principalmente aqueles 
que exigiam um contato diário, intenso e contínuo com usuários de 
serviços.”27 
 

Segundo o entendimento da autora Isabel Vieira, em relação as 

pesquisas da época, é de que: 

“esta síndrome desenvolvia-se em profissionais cuja carga de 
estresse emocional era elevada em função de peculiaridades 
concernentes aos seus respectivos ambientes de trabalho, os quais, 
em regra, incluíam relação intensa e direta com outras pessoas, 
também considerado um elemento estressor.  
 

Ainda no mesmo artigo, a autora relata que as palavras-chave que 

permeiam todo o estudo da síndrome de Burnout são: exaustão, fadiga, frustração e 

despersonalização.28 

Chega-se a conclusão de que é impossível o empregado 

desempenhar normalmente suas atividades uma vez que diagnosticado com 

síndrome. Desta maneira, o empregado não pode ser prejudicado financeiramente 

enquanto está sob tratamento, nem ser descartado no retorno de sua recuperação, 

assm a seguir passaremos a analisar os direitos previstos na norma jurídica. 

 

3.2 Síndrome de Burnout como doença do trabalho 

 

Tratando-se de uma doença ocupacional, o  INSS através do anexo 

II da lista de Doenças Ocupacionais do Decreto n. 3.048/99, dispõe sobre o grupo 

dos transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho, grupo V 

CID- 10, nesse anexo, por exemplo, são relacionados transtornos neuróticos como 

neurose profissional, “Síndrome de Burnout”, conhecida também como síndrome do 

esgotamento profissional.29 

                                                
27 FREITAS, Cláudio Victor de Castro; BOYNARD, Carolina Braga. A síndrome de Burnout: evolução social, 
doutrinária e jurisprudencial de uma doença ocupacional. Revista de Direito do Trabalho. Ano 38, n.146. 
Abril/Junho, 2012, p.47-74. 
28 VIEIRA, Isabel: Conceito. Conceito(s) de Burnout: Questões Atuais da Pesquisa e Contribuição da 
Clínica. Revista brasileira saúde ocupacional. São Paulo. P. 270. 
29 TOLEDO, Tallita Massucci. A saúde mental do empregado como direito fundamental e sua eficácia na 
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Segundo  Darcanchy;  

“isso é decorrente do extremo grau de estresse em virtude das 
condições como é tratado no meio ambiente laboral dos 
colaboradores.”30 
 

As doenças ocupacionais são decorrentes da exposição do 

trabalhador aos riscos que a desenvolvem, e de acordo com a autora Liliana Pena 

algumas profissões sofrem mais exposição: 

De forma geral, toda e qualquer atividade pode vir a desencadear um 
processo de Burnout, no entanto, algumas profissões têm sido 
apontadas como mais predisponentes por características peculiares 
das mesmas. As ocupações cujas atividades estão dirigidas a pessoas 
e que envolvam contato muito próximo, preferentemente de cunho 
emocional, são tidas de maior risco ao Burnout. Assim sendo, têm-se 
encontrado um número considerável de pessoas que se dedicam à 
docência, enfermagem, medicina, psicologia, policiamento, etc.31 

 

Segundo a autora, as péssimas condições de ambiente de trabalho 

que nas quais muitas vezes o empregado é submetido, podem acarretar :  

“queda de eficiência, absenteísmo elevado, insegurança nas 
decisões, sobrecarga voluntária de trabalho, uso abusivo de 
medicamentos, irritabilidade constante, alto nível de tensão etc”. 
 

O perfil de quem sofre dessa enfermidade é a perda de 

responsabilidade com as tarefas desenvolvidas, e ausência de motivação para realizar 

as atividades profissionais. 32 

A autora afirma ainda que: 

 “a Síndrome de Burnout tem uma estreita relação com profissões em 
que é exigido um alto grau de responsabilidade. Em face disso, os 
profissionais tendem a se esvaziar com facilidade, pelo esgotamento 
em vista do excesso de exigências”.  

 
Conforme entendimento doutrinário, devido a síndrome ter sua 

causalidade ligada diretamente ao local de trabalho, equipara-se ao acidente de 

trabalho, e segundo o autor Marcelo Mascaro Nascimento, o acidente de trabalho 

pode gerar três consequências distintas para o empregado acidentado. A primeira é o 

seu afastamento provisório ou permanente do serviço, com o recebimento do auxílio-

                                                
relação empregatícia. São Paulo: LTr, 2011. p. 75. 
30 DARCANCHY, Mara e Fernanda Olea do Rio, Assédio Moral no Meio Ambiente Acadêmico. Revista 
Justiça do Trabalho, nº 318, Jun./2010 p.37. 
31 Disponível no site:  https://wecareon.com/sindrome-de-burnout-em-professores/ - acessado em 05/06/2020. 
32 CANDIDO, Helena. Assédio moral acidente laboral. São Paulo: LTr, 2011.pg. 233/236. 
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doença conforme previsão expressa no art. 86º da lei nº 8.213/91;33 

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de 
acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem 
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.34 

 

Para o recebimento desse benefício previdenciário pelo INSS, não 

condicionado o fato de quem tenha sido a culpa pelo acidente. 

Protegendo o empregado de uma provável dispensa no término do 

afastamento, a referida lei previu também estabilidade de 12 meses ao empregado 

em seu artigo 118º; 

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, 
pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de 
trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, 
independentemente de percepção de auxílio-acidente.35 
 

Desta maneira, quando o empregado que sofre acidente do trabalho 

e recebe o auxílio-doença, tem direito também a estabilidade no emprego por um ano 

a contar de seu retorno ao serviço.  

O acidente de trabalho sofrido pelo empregado gera danos,o que gera 

direito a uma indenização, que pode ser tanto patrimonial quanto extrapatrimonial.  

No Brasil, vale ressaltar que de acordo com pesquisa realizada 

recentemente pelo Isma-BR (International Stress Managemet Association no Brasil) a 

Síndrome de Bornout afeta cerca de 30% dos profissionais brasileiros. 

A mesma pesquisa aponta que ente os sintomas do Burnout, 93% dos 

afetados alegam sentir exaustão, 86%, irritabilidade, 82%, falta de atenção e 74% têm 

dificuldade de relacionamento no ambiente profissional. Além disso, outros 47% 

sofrem de depressão.36 

Com o intuito de evitar um afastamento em massa, o olhar do 

empregador, sociedade ou daquele que contrata, tem de estar necessariamente 

voltado para questões desta relacionadas a prevenção de tal doença. Afora todo o 

                                                
33 Disponível em: https://exame.com/carreira/quais-os-direitos-de-quem-sofre-acidente-de-
trabalho/#:~:text=O%20empregado%20que%20sofre%20acidente,aux%C3%ADlio%2Ddoen%C3%A7a%20aci
dent%C3%A1rio%20pelo%20INSS.  - Acessado em 15/04/2020. 
34 BRASIL. LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm - Acessado em 15/04/2020. 
35 Ibid. 
36 Artigo disponível no site - http://www.administradores.com.br/informe-se/administracao-e-negocios/burnout-
afeta- 30-dos-profissionais-brasileiros-diz-pesquisa/36994- acessado em  09/08/2020. 
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dano imaterial do empregado e o impacto na economia que o crescente afastamento 

destes trabalhadores representa.37 

Assim, é notório que o empregador tem responsabilidade direta ao 

dano causado ao empregado, adiante será analisado as formas de reponsabilidades 

previstas para a reparação deste dano. 

 

4    DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR 

 

Segundo os doutrinadores José luiz Dias Campos e Adelina Bitelli 

Dias, preceituam que a responsabilidade civil tem duplo efeito qual seja de 

restabelecer o equilíbrio econômico jurídico rompido, em beneficio daquele que 

sofreu prejuízo, e o de aplicar medidas que obriguem o responsável a reparar as 

causas do evento lesivo.38 

Sendo assim, será apresentada a relação desta responsabilidade 

com a Síndrome de Burnout juntamente com seus efeitos, sua obrigação 

indenizatória, abordando também entendimento da jurisprudência e da doutrina, bem 

como as medidas hábeis à contenção de vítimas de tal doença ocupacional. 

Diante do exposto, ao longo do cápitulo será feito considerações 

gerais acerca da responsabilidade do empregador vinculada às doenças 

ocupacionais, elementos, teorias, até a construção dos requisitos atuais para a 

responsabilização do empregador. 

 

4.1  Requisitos e tipos de responsabilidade 

 

O estudo da Responsabilidade Civil é de suma importância, segundo 

o autor Cairo Júnior, pois ela é a base para definição, dos limites do dever de 

indenizar do empregador, em virtude de dano sofrido pelo empregado, vitima de 

acidente de trabalho; sendo assim, “para se reparar algo, é necessário que esse algo 

exista incólume antes da ocorrência de algum evento que altere sua essência”.39 

                                                
37 TRIGO, Telma Ramos; TENG, Chei Tung; HALLAK, Jaime Eduardo Cecílio. Síndrome de Burnout ou 
estafa profissional e os transtornos psiquiátricos. Rev. Psiquiatr.clin., São Paulo, v.34, n.5, 2007. 
38 VÁLIO, Marcelo Roberto Bruno. Síndrome de Burnout e a Reponsabilidade do Empregador. São Paulo. 
LTR. 2018. pg. 48. 
39 CAIRO JÚNIOR, José. O Acidente do trabalho e a responsabilidade civil do empregador. 5. Ed. São 
Paulo 2009. p. 27. 
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Seguindo o entendimento do autor, e também a norma constituinte,a 

indenização da parte do empregador é previsto no art.7º da Constituição Federal, 

inciso XXVIII. Onde é garantido o direito de indenização por acidente do trabalho 

contra o empregador, desde que incorra em dolo ou culpa.40 

Por sua vez, os arts. 186,187,927 e 950 do Código Civil preveem a 

responsabilidade civil geral, na qual o ofensor está obrigado a indenizar o dano do 

ofendido, inerente aos infortúnios da vida em sociedade.41 

Assim, incorrerá em responsabilidade o empregador que, quando da 

sua ação ou omissão resultar em um dano ao empregado, essa incorreção poderá 

advir do não cumprimento das obrigações contratuais por parte do empregador, até 

as obrigações relativas às medidas preventivas de segurança, higiene e medicina 

do trabalho. 

Segundo os ensinamentos doutrinários, as teorias que fundamentam 

a Responsabilidade Civil, são: a Teoria Subjetiva baseada na culpa do agente 

causador do dano, e a Teoria objetiva do Risco que prescinde a culpa do ofensor do 

dano, quanto a natureza jurídica da responsabilidade civil, citamos duas espécies 

asseveradas pela doutrina, a responsabilidade contratual e a extracontratual ou 

aquiliana ou delitual. 

Adiante, será abordado de maneira simples objetiva cada uma das 

teorias citadas acima. 

 

4.2 Teoria da subjetividade ou da culpa 

 

Segundo o entendimento do Marcelo Roberto Bruno Válio, conceitua-

se como culpa: 

                                                
40 Art. 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; 
41 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem. 
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Uma conduta positiva ou negativa segundo a qual alguém não quer o 
que o dano aconteça, mas ocorre pela falta de previsão daquilo que é 
perfeitamente previsível.42 
 

O autor conclui que os atos culposos são praticados por negligência, 

imprudência ou imperícia. Segundo o mesmo, os conceitos de tais atos culposos são 

definidos da seguinte maneira: 

NEGLIGÊNCIA é a omissão voluntária de diligência ou cuidado, falta 
ou demora no prevenir ou obstar um dano. IMPRUDÊNCIA é a forma 
de culpa que consiste na falta involuntária de observância de medidas 
de precaução e segurança, de consequências previsíveis, que se 
faziam necessárias no momento para evitar um mal ou a infração a lei. 
IMPERÍCIA é a falta de aptidão especial, habilidade ou experiência. 
Ou previsão, no exercício de determinada função, profissão, arte ou 
oficio. 43 
 

Seguindo esta linha de raciocínio, o autor  Sérgio Cavalieri Fliho 

explana que: 

 a culpa adquire notoriedade jurídica, quando integra a conduta 
humana, podendo esta ser positiva ou negativa, de acordo com ato 
praticado pelo ofensor. A culpa quando tem consequência jurídica, 
isto é, quando ela passa do plano puramente moral para a execução 
material se apresenta sob a forma de ato ilícito, ou seja, um ato 
contrário à lei. A conduta culposa é um dos elementos 
caracterizadores do ato ilícito, quer dizer um ato contrário ao direito 
que pode consistir em ação ou omissão.44 

 

O novo Código Civil 2002 contém dispositivo semelhante ao art. 159 

do CC de 1916 Em seu art. 186 CC 2002,45 nota-se que a intenção dos elaboradores 

do Código Civil foi de acolher a tese segundo a qual a responsabilidade civil resulta 

não só do ato ilícito, qualificado pela culpa, mas também de uma atividade perigosa, 

ou seja, da responsabilidade com base no risco. Conforme se observa do mencionado 

art. 927, parágrafo único.46 

                                                
42 VÁLIO, Marcelo Roberto Bruno. Síndrome de Burnout e a Reponsabilidade do Empregador. São Paulo. 
LTR. 2018. pg. 49. 
43 Op. Cit. 
44 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.P.72. 
45 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 186 - Aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral,comete ato ilícito. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. 
Acesso em: 15/08/2020. 
46 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 927: Aquele que, por ato ilícito 
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15/08/2020. 
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Atualmente, considerável parte da doutrina sustenta a teoria subjetiva 

(culpa) sobre a responsabilidade do empregador diante ocorrência de acidente de 

trabalho, com fundamento no artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal, isto é, 

o dever de reparar os danos causados só existiria quando comprovada a culpa em 

sentido lato, caracterizada pelo dolo, imprudência, negligência ou imperícia do agente 

na violação da regra quanto à segurança, higiene e saúde do trabalho. 47 

Desta forma, vale ressaltar que a culpa, juntamente com os demais 

elementos que serão analisados abaixo, em principio, é o cerne da responsabilidade 

civil causado pela conduta culposa ou dolosa. 

 

4.3 Conduta culposa ou dolosa 

  

Conforme  já verificado no artigo 186 do novo Código Civil, a culpa 

é o fundamento para a reparação do dano e, é um dos elementos que completam o 

suporte fático ao trazer a expressão a culpa lato sensu desmembrada em 

culpa stricto sensu tencional e dolo intencional. 

Segundo o autor José Cairo Júnior:  

a culpa em sentido lato abrange o dolo e a culpa stricto sensu, sendo 
formada por dois elementos, um objetivo e outro subjetivo. O primeiro 
representa a violação de um dever ou obrigação pré-existente. Já o 
segundo diz respeito ao aspecto psicológico do agente.48 

Para o autor, a intenção deliberada de não cumprir a determinação 

prévia, caracterizado estará o dolo, caso contrário, se por descuido, imperícia ou 

negligência deixou de observar o comando prévio, aí a hipótese será de culpa no 

sentido estrito da palavra. 

Seguindo esta hipótese, o elemento culpa adquire notoriedade 

jurídica, quando integra a conduta humana, podendo esta ser positiva ou negativa, 

de acordo com ato praticado pelo ofensor. Nas palavras do doutrinador Sergio 

Cavalieri Filho; 

 A culpa quando tem consequência jurídica, isto é, quando ela passa 
do plano puramente moral para a execução material se apresenta 
sob a forma de ato ilícito, ou seja, um ato contrário à lei. A conduta 
culposa é um dos elementos caracterizadores do ato ilícito, quer 
dizer um ato contrário ao direito que pode consistir em ação ou 

                                                
47 Artigo disponível no site - http://farelosjuridicos.com.br/colunistas/blog/s%C3%ADndrome-de-burnout-e-
responsabilidade-objetiva-do-empregador - acessado em  09/08/2020. 
48 CAIRO JÚNIOR, José. O Acidente do trabalho e a responsabilidade civil do empregador. 5. Ed. São 
Paulo 2009. p. 38. 
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omissão.49 
 

Sendo assim, a ação ou omissão na conduta podem ser voluntárias, 

negligentes ou imprudentes. Isso importa dique que a voluntariedade refere-se a 

uma conduta culposa ou dolosa. A culpa em sentido estrito é verificada através das 

expressões negligencia ou impudência. 

Ainda nas palavras do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, na 

imprudência existe a culpa comitiva do agente causador do dano, sendo assim o 

autor afirma que “a imprudência é a falta de cautela ou cuidado por conduta comitiva 

positiva, por ação”.  

Já a imperícia, o doutrinador descreve como; 

a falta de conhecimentos técnicos da profissão, ou de habilidades no 
desempenho de uma atividade, por falta de habilidade ou ausência 
dos conhecimentos necessários para desempenhar uma 
determinada atividade laboral.50 
 

           Entretando, o autor José Cairo Júnior ressalta,  que no 

ordenamento jurídico, haverá algumas hipóteses em que o intérprete deverá avaliar o 

grau da culpa do agente no que pertine à responsabilidade civil contratual. Conforme 

expresso no art. 392 do novo Código Civil, fixa a responsabilidade civil do contratante 

a quem o contrato aproveita, pela simples culpa, e só por dolo, aquele a quem não 

favoreça.51 

Já a utilização da gravidade da culpa, como um dos parâmetros para 

determinação da indenização por danos morais, é justificável tendo em vista a 

natureza compensatória e não ressarcitória daquela reparação. Conforme 

entendimento da 2ª Turma do TST: 

DOENÇA OCUPACIONAL - SÍNDROME DE BURNOUT - 
INDENIZAÇÃO. Agredidos os direitos da personalidade do 
trabalhador, submetido habitualmente ao comando de prepostos 
despreparados, que o levaram a quadro de adoecimento compatível 
com a Síndrome de Burnout (síndrome do "esgotamento profissional"), 
o empregador responsabiliza-se pelas indenizações de cunho moral, 
nos termos dos arts. 186 e 927 do CCB e art. 5º, incisos V e X da 
Constituição Federal. (TRT-3 - RO: 0011486-43.2015.5.03.0132, 
Relator: Denise Alves Horta, Quarta Turma). 

                                                
49 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. Cit., p. 31; DIAS, José de Aguiar. Op. Cit., p. 108 e 379. 
50 Op. Cit 
51 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 392. Nos contratos benéficos, 
responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. 
Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei.Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15/08/2020. 
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REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍNDROME DE BURNOUT. 
DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE 
TRABALHO. VALOR ARBITRADO À CONDENAÇÃO. R$ 30.000,00 
(TRINTA MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, REDUZIDO 
PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PELO TRIBUNAL REGIONAL. 
STRESS OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. 
MAJORAÇÃO DEVIDA. R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). 
Dallegrave Neto define o burnout como "um esgotamento profissional 
provocado por constante tensão emocional no ambiente de trabalho", 
ocasionado por um sistema de gestão competitivo, com sujeição do 
empregado às agressivas políticas mercantilistas da empresa. 
Segundo Michael P. Leiter e Christina Maslach "a carga de trabalho é 
a área da vida profissional que está mais diretamente associada à 
exaustão. Exigências excessivas de trabalho provenientes da 
qualidade de trabalho, da intensidade dos prazos ou da complexidade 
do trabalho exaurem a energia pessoal" . Os autores também 
identificam que, do ponto de vista organizacional, a doença está 
associada ao absenteísmo (faltas ao trabalho), maior rotatividade, má 
qualidade dos serviços prestados e maior vulnerabilidade de acidentes 
no local de trabalho. A síndrome de burnout integra o rol de doenças 
ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Está inserida no 
Anexo II do Regulamento da Previdência Social. O mencionado Anexo 
identifica os agentes patogênicos causadores de doenças 
profissionais ou do trabalho, conforme previsão do artigo 20 da Lei nº 
8.213/91. Entre os transtornos mentais e de comportamento 
relacionados ao trabalho (Grupo V da CID-10) consta, no item XII, a 
síndrome de burnout - "Sensação de Estar Acabado (Síndrome de 
Burnout, Síndrome do Esgotamento profissional)" , que na CID-10 é 
identificado pelo número Z73.0. No caso específico dos autos, a 
gravidade do distúrbio psicológico que acometeu a reclamante é 
constatada pelas informações de natureza fática registradas no 
acórdão regional: longo período de afastamento do trabalho, com a 
concessão de benefício acidentário pelo INSS e o consumo de 
medicamentos antidepressivos, além de dois laudos periciais 
reconhecendo que a incapacidade laboral da autora é total, a doença 
é crônica e não há certeza sobre a possibilidade de cura. Por oportuno, 
este Relator já teve a oportunidade de se manifestar em matéria 
semelhante, em que se reconhece como passível de reparação por 
dano moral a exigência excessiva de metas de produtividade, isso 
porque o sentimento de inutilidade e fracasso causado pela pressão 
psicológica extrema do empregador não gera apenas desconforto, é 
potencial desencadeador de psicopatologias, como a síndrome de 
burnout e a depressão, o que representa prejuízo moral de difícil 
reversão ou até mesmo irreversível, mesmo com tratamento 
psiquiátrico adequado. Atenta-se ao fato de que, além da observância 
ao meio ambiente de trabalho seguro e saudável, conforme assegura 
a Constituição Federal de 1988, imprescindível considerar, ainda, que 
cada indivíduo deve ser respeitado em sua singularidade, daí a 
necessidade de se ajustar o contexto ocupacional à capacidade, 
necessidade e expectativas razoáveis de cada trabalhador. O Tribunal 
Regional de origem, ao fixar o valor da reparação por danos morais 
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não atentou para as circunstâncias 
que geraram a psicopatologia que acarretou a invalidez da reclamante, 
oriunda exclusivamente das condições de trabalho experimentadas no 
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Banco reclamado, período em que sempre trabalhou sob a imposição 
de pressão ofensiva e desmesurada, com o objetivo de que a 
trabalhadora cumprisse as metas que lhe eram impostas. Portanto, 
cabível a majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). Recurso de revista conhecido e 
provido. 
(TST - RR: 9593320115090026, Relator: José Roberto Freire Pimenta, 
Data de Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
08/05/2015) 

Neste sentido, a Súmula nº 229 do STF a respeito da indenização do 

acidentária , não exclui a culpa do empregador quanto a indenização, assim nota-se 

que a jurisprudência e a doutrina se manifestam no sentido de levar em consideração 

o grau da culpa, tanto para a fixação da responsabilidade civil, quanto para a fixação 

do valor da indenização. 52 

Desta forma, vale ressaltar que a culpa, juntamente com os demais 

elementos que serão analisados a seguir, em principio,são o cerne da 

responsabilidade civil, cabendo à vítima sempre prová-la, caso contrário sua ação 

de indenização não terá êxito. Por fim, que em se tratando de responsabilidade civil 

objetiva, não há que se falar em culpa.  

 

4.3.1 Dano 

 

O termo dano, tem sua raiz na palavra latina damnum e significa toda 

diminuição ou destruição efetiva no patrimônio da pessoa, seja material ou 

moral.Atualmente, grande parte da doutrina trata como dano material. 

O autor Caio Mário da Silva Pereira  conceitua o dano como uma 

violação ao direito, lesão, modificação da situação anterior, ou seja, é o rompimento 

do equilíbrio jurídico, por isso, sendo o elemento essencial da responsabilidade civil, 

o dano “é um elemento ou requisito essencial na etiologia da responsabilidade 

civil”.53 

Sendo constatado o dano, o dever de indenizar, seja ele material, ou 

moral, está intrínseco na Magna Carta, Art. 5º, incisos V e X, na qual preconiza a 

obrigação o agente causador do dano indenizar a vítima, ainda que por dano 

                                                
52 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Súmula 229/STF -  Seguridade social. Acidente de trabalho. 
Responsabilidade civil. Indenização acidentária não exclui a do direito comum. Decreto-lei 7.036, de 10/11/44, 
art. 31. CF/88, art. 7º, XXVIII. v Disponível em: https://www.legjur.com/sumula/busca?tri=stf&num=229#topo 
.Acesso em: 15/08/2020. 
53 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 39. 
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puramente moral.54 

Desta maneira, o dano sofrido pela vítima poderá afeta-la no âmbito 

patrimonial ou extrapatrimonial, concomitantemente conforme súmula 37 do 

Superior Tribunal de Justiça. 55 

 

4.3.2 Nexo de Causalidade 

 

Entre o dano efetivo e a ação ou omissão, deve haver, sob pena de 

exclusão da responsabilidade do agente, um elo que é denominado de nexo causal, 

que é a relação de causalidade, é o elo de ligação, e a correlação, laço ou relação 

direta se causa e efeito entre o fato gerador de responsabilidade e o dano 

ocasionado á vitima. 

Se o ato ou fato não foi condição necessária ou contribuiu de qualquer 

forma para o evento danoso (concausalidade), não há falar-se em responsabilidade 

civil, na hipótese da culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior, ensejam 

a exclusão da responsabilidade civil. 

Para o autor Caio Mário Pereira da Silva, o nexo de causalidade em 

seu conceito: 

“é preciso que esteja certo que, sem este fato o dano não teria 
ocorrido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a 
certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não 
ocorreria”.  

 

Atualmente a doutrina discute três correntes que buscam amenizar a 

questão acerca do nexo de causalidade. A primeira é da equivalência das condições,  

que segundo o autor Sérgio Cavalieri Filho, “condição é todo antecedente que não 

pode ser eliminado mentalmente sem que venha a ausentar-se o efeito conditio sine 

qua non”. Inferido no art. 13º do Código Penal, atualmete esta teoria está em desuso 

devido sua inadequação,pois as condições têm a mesma relevância, todas se 

equivalem, sem haver necessidade de provar a causa que mais contribui para o 

                                                
54 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.Art. 5º Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
55 STJ Súmula nº 37 Indenizações - Danos - Material e Moral - Mesmo Fato – Cumulação “São cumuláveis as 
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. 
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resultado final, ou seja uma cadeia infinita de nexo casual.56 

A segunda teoria, a da causalidade direta ou imediata, utilizada pelo 

Código Civil brasileiro em seu art. 403: 

 
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as 
perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes 
por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei 
processual. 
 

Para esta teoria, o nexo causal implica necessariamente o dano. 

Sendo assim, será indiferente se o efeito danoso é ou não é consequência direta do 

ato ilícito. 

Na doutrina brasileira, predomina o entendimento de que a teoria de 

que melhor explica o nexo causal em matéria de responsabilidade civil é a teoria da 

causalidade adequada. 

 Através da análise jurisprudencial sobre o tema em debate, observa-

se que o reconhecimento do nexo causal traz enormes dificuldades de comprovação:  

SÍNDROME DE BURNOUT. ACIDENTE DE TRABALHO. 
INCAPACIDADE. ESTRESSE PROFUNDO NO LOCAL DE 
TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. Não há que se falar em 
indenização por dano moral e material causado por acidente de 
trabalho, como quer o recorrente, ante a inexistência do nexo de 
causalidade entre a enfermidade e as funções desempenhadas pelo 
reclamante, no âmbito do banco reclamado. Ainda que a doença tenha 
se manifestado em data anterior à instauração do procedimento de 
apuração interna, não há prova nos autos que evidencie como agente 
causador o local e/ou as atribuições desenvolvidas pelo reclamante. 
Recurso ordinário parcialmente conhecido e desprovido. (TRT-22 
000023578820155220001, Rel. Basilica Alves da Silva, 1ª TURMA, j. 
27/11/2017). ACIDENTE DO TRABALHO. PROFESSORA. 
SÍNDROME DE BURNOUT – INCAPACIDADE PARCIAL E 
PERMANETE NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL COM LABOR 
DESCARATADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. BENEFÍCIO 
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é 
imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da 
doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva 
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos 
desautoriza a reparação pretendida. Preliminar rejeitada e, no mérito, 
recurso desprovido. (TJ/SP - Apel: 00345836620118260053, Rel. 
João Negrini Filho, 16ª Câm. D. Público, j. 08/04/2014 – p. 11/04/2014) 

 

Desta forma, fica evidente que o entendimeto jurispudencial tende a 

                                                
56 BRASIL. Código Penal. Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a 
quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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negar a indenização moral ou material ao trabalhador quando há uma inexistência do 

nexo de causalidade entre a enfermidade e as funções desempenhadas pelo 

reclamante. Neste sentido, percebe-se também que há um requisito obrigatório para 

a concessão do benefício acidentário, o trabalhador deverá apresentar provas e 

evidências de que o desenvolvimento de sua incapacidade laborativa tiveram origem 

ou agravamento diretamente relacionados ao local e/ou as atribuições desenvolvidas 

por ele.  

Diante do apresentado, a seguir será explanado uma teoria acerca da 

responsabilidade do empregador, onde prevê-se reparação de danos provocados 

pelas coisas, ainda que oriundos de caso fortuito. 

 

4.4 Teoria da responsabilidade objetiva ou do risco 

 

A responsabilidade objetiva é também chamada de teoria do risco, 

segundo o autor Oliveira:  

aquele que, no exercício de sua atividade, cria um risco de dano a 
outrem reponde pela reparação dos prejuízos, mesmo quando não 
tenha incidido em culpa alguma 
 

Conforme se extrai do Código Civil em seu artigo 927. “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.”57 

O autor Alvino Lima resume os fundamentos da teoria do risco, 

afirmando que a responsabilidade: 

deve surgir, exclusivamente, do fato, considerando-se a culpa em 
resquício da confusão primitiva entre a responsabilidade civil e a 
penal. O que se deve ter em vista é a vítima, assegurando-lhe a 
reparação do dano e não a idéia de infligir uma pena ao autor do 
prejuízo causado. 58 

 
Nessa teoria prevê-se a responsabilidade pelo fato das coisas, o 

empregador tem responsabilidade pelos danos provocados pelas coisas, ainda que 

oriundos de caso fortuito. Não se verifica o elemento subjetivo da culpa, mas sim as 

                                                
57 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
58 Lima, Alvino. Culpa e risco / Alvino Lima. 3. ed. rev. e atual. pelo Prof. Ovídio Rocha Barros. Sandoval. - São 
Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
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ferramentas e maquinários que possam criar o risco acidentário.59 

Desta maneira, o empregador está obrigado a indenizar o 

empregado quando ficar provada a existência de lesão (dano) e o nexo de 

causalidade entre esta e as atividades exercidas pelo empregado, adotando-se a 

teoria do risco criado, consubstanciada na responsabilidade objetiva – conforme 

verificado anteriormente no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.  

Conclui-se que para a teoria objetiva, a vítima que pleitear uma 

reparação indenizatória, terá que comprovar somente o dano e o nexo de 

causalidade. 

 

4.4.1 Excludentes da responsabilidade do  empregador 

 

Tratando sobre as excludentes de responsabilidade do empregador, 

sendo ela objetiva ou subjetiva, existem hipóteses onde o nexo causal é afastado. 

Tais excludentes de responsabilidade são previstas em três situações : caso fortuito 

ou força maior, o fato de terceiro, e a ultíma  hipótese sendo a culpa exclusiva da 

vítima. 

Segundo o autor Afrânio Lyra, o conceito de caso fortuito ou força 

maior representa: 

 
causa superior aos esforços da pessoa sobre a qual pesa o dever 
de cumprir a obrigação...o primeiro como sendo um obstáculo 
oposto à vontade do devedor, por ele não criado e cuja 
transposição não lhe é possível. Seria força maior um 
acontecimento imprevisível, absolutamente superior a qualquer 
diligência humana. 60 

 
Neste sentido, o novo Código Civil de 2002, reproduziu  em seu art. 

393, parágrafo único, o caso fortuito da força maior, não os diferenciando, 

identificando-os como “fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou 

impedir”. 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado. 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 
 

                                                
59 VÁLIO, Marcelo Roberto Bruno. Síndrome de Burnout e a Reponsabilidade do Empregador. São Paulo. 
LTR. 2018. pg. 52. 
60 LYRA, Afrânio. Responsabilidade Civil. Salvador: (s.n), 1997. p. 155. 
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A segunda possibilidade de excludente, o fato de terceiro, ocorre nos 

casos onde tanto a vitima quanto o agente ão dão causa ao dano. Coforme a descrição 

da autora Juliana de Souza Maia; 

Aqui, o fato é imprevisível  inevitável, não sendo correto atrelar o dano 
ao agente, pois o fato de terceiro rompe o nexo causal, e desse modo, 
não há o dever de indenizar para aquele.61 
 

O fato de terceiro, no ordenamento juridico brasileiro, é reconhecido 

como afastamento de responsabilidade desde que comprovada pelo agente, 

conforme  se percebe no texto da lei do Código de Defesa ao Consumidor, em seu 

art. 14º,§3º:62 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 
provar: 
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 
  

A terceira e ultima hipótese de excludente de responsabilidade, 

ocorre quando se verifica a culpa exclusiva da vítima, ou seja, o agente nada 

contribuiu para que o dano ocorresse, desta maneira deve ser excluído do nexo de 

causalidade e, por consequente, o dever de indenizar. 

O Código Civil de 2002, tratando sobre o tema, afasta o ressarcimnto 

do dano quando provado a culpa da vítima, conforme o art. 936º:  

Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este 
causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. 
 

Desta maneira, conclui-se que se que, ocorrendo  alguma das 

hipóteses conceituadas acima, e devidamente comprovadas pelo agente, deve-se 

afastar o nexo causal, sendo assim, nã há que se falar em responsabilidade civil. 

 

5 LIMITES DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR 

 

Conforme verificado anteriormente, a Síndrome de Burnout surge 

devido a fatores estressantes sofridos pelo trabalhador no meio ambiente de trabalho. 

Tratando-se de uma doença decorrente do risco de atividade laboral, 

a responsabilidade pelo infortúnio do empregado não pode ser subjetiva, mas ojetiva 

                                                
61 Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/responsabilidade-civil-pressupostos-e-
excludentes/ - Acessado em 25/08/2020. 
62 BRASIL. Código de Defesa ao Consumidor LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm - Acessado em 25/08/20. 
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conforme observado na teoria do risco. 

Segundo o autor Marcelo Roberto Válio, a responsabilidade do 

empregador, conforme expressa no art. 7º, inciso XXII da Constituição Federal, é 

objetiva. Cabendo ao empregado diagnosticado com a Sindrome, demonstrar o nexo 

causal entre o trabalho e a doença, uma vez demonstrado o nexo, resta ao 

empregador apenas o dever de indenizar.63 

Neste sentido, a jurisprudência tem o entendimento da necessidade 

da caracterização do nexo causal com a atividade laborativa.64 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal por maioria dos votos, 

aprovou o Tema 932. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 828040, os 

ministros concluiram que é constitucional a imputação da responsabilidade civil 

objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho em atividades 

de risco.  

No voto do Relator Ministro Alexandre de Moraes; 

                                                
63 VÁLIO, Marcelo Roberto Bruno. Síndrome de Burnout e a Reponsabilidade do Empregador. São Paulo. 
LTR. 2018. pg. 100. 
64 TST- AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA . LEI 
N . º13.015/2014.RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA DO TRABALHO. NEXO 
DE CAUSALIDADE. PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. Ante possível divergência jurisprudencial, dá-
se provimento ao agravo de instrumento. 
II - RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2017. 
DOENÇA DO TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO E 
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE 
SAÚDE. O Tribunal Regional reformou a sentença por entender que a prova testemunhal não demonstrou o nexo 
de causalidade entre as patologias que acometem a autora e as condições de trabalho a que estava submetida, por 
ocasião da prestação de serviços junto ao banco reclamado, até o ano de 2004. O quadro fático delineado na decisão 
regional revela conclusão constante do laudo pericial no sentido de que o trabalho desenvolvido pela reclamante 
para o banco reclamado, até o ano de 2004, ensejou depressão, em grau moderado, resultante de estresse laboral 
em fase de quase exaustão e síndrome de burnout, em razão "das situações e pressões laborais a que foi 
submetida." O laudo pericial transcrito na decisão regional também indica que não foram identificados, na vida 
pregressa da reclamante, sintomas ou predisposições para o desenvolvimento de doenças psicológicas, "havendo, 
portanto, NEXO DE CAUSALIDADE estabelecido entre a patologia da qual está acometida e o evento traumático 
desencadeador, apresentando inaptidão total para suas atividades laborais e atividades sociais habituais, levando 
em conta a existência de um evento traumático claramente reconhecível como um atentado à integridade psíquica 
e física." A prova testemunhal transcrita no acórdão regional noticia que e o segundo afastamento da reclamante 
foi motivado por pressão no trabalho; que cobranças na área profissional eram bem acentuadas; e que outro 
empregado da reclamada também chegou a ser hospitalizado, em decorrência da pressão exercida pelo mesmo 
chefe da reclamante. Nesse contexto, entendo que os fatos delineados no acórdão regional comportam outro 
enquadramento jurídico sem a necessidade do reexame de fatos e provas, conforme entendimento insculpido na 
Súmula 126 do TST. Isso porque a decisão regional registra a prova pericial conclusiva da existência de doenças 
psicológicas decorrentes das condições do trabalho desempenhado no banco reclamado, as quais resultaram em 
inaptidão total para suas atividades laborativas e atividades sociais habituais, assim como revela prova testemunhal 
que confirma circunstâncias de estresse capazes de desencadear as patologias que acometeram a reclamante. Diante 
disso, caracterizado o nexo de causalidade entre as doenças e o trabalho, determina-se o retorno dos autos para que 
o Regional avance no exame das matérias "indenização por dano moral", "indenização por dano material", 
"reintegração" e "manutenção do plano de saúde" como entender de direito. Recurso de revista conhecido e 
provido. 
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“O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o 
artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a 
responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de 
acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar 
exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e 
implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da 
coletividade.”65 
 

Desta maneira, conclui-se que a responsabilidade do empregador em 

relação ao empregado vítima da Síndrome de Burnout é ampla em vários aspectos, 

sendo esta responsabilidade legal, objetiva e presumida. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de tudo o que foi explanado e dos dados observados, conclui-

se que o esgotamento físico e psicológico ocasionados pela constante tensão 

emocional e pressão no trabalho, são decorrentes de um meio ambiente laboral 

extremamente desarmonioso impulsionado pelo empregador. A longo prazo, tamanho 

estresse sofrido pelo trabalhador ocasiona a Síndrome de Burnout. 

Tratando-se de uma doença do trabalho, tal como se expôs, tem por 

definição a característica insidiosa, lenta e progressiva com que toma o indivíduo. 

Por essa razão, é difícil que se perceba quando o sujeito a está desenvolvendo. Se 

não há conhecimento acerca das etapas e dos elementos desencadeadores da 

Síndrome de Burnout, torna-se ainda mais complexo revestir o ambiente de 

mecanismos que obstem a progressão dos eventos traumáticos até o instalar 

definitivo da doença. 

Sendo uma doença ocasionada pelo trabalho, as responsabilidades 

do empregador quanto ao dano causado,conforme apontado pela jurisprudencia,é 

de que a responsabilização do empregador em relação a doença não é subjetiva, 

mas objetiva, sendo desnecessária a prova dos riscos.  

Deve-se considerar a ideia de que o trabalho nasceu para satisfazer 

as necessidades do homem, e não o contrário, cabendo a empresa as medidas de 

                                                
65 BRASIL.  Tema 932 Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4608798&numero
Processo=828040&classeProcesso=RE&numeroTema=932# - Acessado em 25/08/2020. 
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prevenção afim de evitar ocorrência desse terrível mal: Sindrome de Burnout. 

Uma alternativa para erradicação de Burnout, é um esforço conjunto 

da instituição empregadora, do trabalhador e da sociedade. Enfim, na busca por uma 

melhor qualidade de vida, através de alternativas que venham ao encontro dos 

interesses de todos: do patrão, que precisa de profissionais em condições físicas e 

psíquicas para um bom desempenho laboral, produtivo e que assegure os resultados 

esperados; e do empregado, que precisa garantir sua subsistência e de seus 

dependentes, conservando a principal ferramenta de que dispõe para isso: sua 

saúde, sua força de trabalho.  

Desta maneira, número de trabalhadores afastados pela doença 

tende a diminuir consideravelmente, evitando assim causar um novo problema 

social, dado o decréscimo da mão de obra e de segurados em contribuição junto à 

Previdência Social.  

Assim, percebe-se que a responsabilidade civil decorrente do 

acidente de trabalho é de suma importância, merecendo ser mais discutida na 

doutrina e na jurisprudência pátrias. Como forma de prevenção,o tema deve ser 

discutido entre a população a fim de que ocorra uma maior conscientização dos 

empregadores e do Estado, diminuindo assim os altos índices decorrentes de 

acidentes laborais. 
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