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RESUMO 

 

FERREIRA, Cleiton Henrique Mendes.A Depressão enquanto doença 
ocupacional e o desrespeito ao princípio da dignidade do trabalhador. 61 p. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade 
Cidade Verde, 2016.  
 

 
Os transtornos mentais e comportamentais como a Depressão têm 
levantadodiscussões nos ramos do Direito, especialmente no Direito do Trabalho, 
bem como da aplicação do Direito Previdenciário. Diante disso,, o objetivo geral 
deste artigo de revisão de literatura, foi desenvolver estudo sobre a Depressão como 
doença ocupacional e porque esta tem relação com o desrespeito à dignidade do 
trabalhador. Ao final busca-se a classificação da Depressão enquanto doença 
elencada dentro dos transtornos mentais e comportamentais, cujas causas variam, 
sendo as condições de trabalho estressantes e a má qualidade das relações de 
trabalho, causas para seu desenvolvimento. Desse modo, a comprovação do nexo 
causal entre a Depressão e as condições de trabalho, serve para embasar o direito a 
indenização, bem como de auxílio acidentário e estabilidade no emprego por no 
mínimo 12 (doze) meses. Por fim, situações degradantes ferem a dignidade, afetam 
a saúde e cabe ao Direito do trabalho proteger trabalhadores na solução dos litígios.  
 

Palavras-chave: Depressão; Doença ocupacional; Princípio da dignidade.  
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ABSTRACT  

 
FERREIRA, Cleiton Henrique Mendes. Depression as occupational disease and 
disregard the principle of worker dignity.61 p. Work Completion of course 
(Monograph - Law Degree).College Green City, 2016. 
 
Mental and behavioral disorders like depression have raised in discussions of Law 
branches, especially in labor law and the application of the Social Security Law. 
Therefore ,, the objective of this literature review article, was to develop study of the 
Depression as an occupational disease and because this has to do with disrespect 
for workers' dignity. At the end search the classification of depression while elencada 
disease within the mental and behavioral disorders, whose causes vary, and stressful 
working conditions and the poor quality of labor relations, causes for its development. 
Thus, evidence of the causal link between the Depression and working conditions, 
serves to support the right to compensation, as well as Accident aid and job stability 
for at least twelve (12) months. Finally, degrading situations hurt the dignity, affect 
health and it is up to the labor law to protect workers in solving disputes. 
 
Keywords: Depression; Occupational disease; Principle of dignity. 
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“A depressão é como um navio com velas negras, que quando aparece faz 
com que o mundo fique em silêncio.” 

 
Leonardo Galvão 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é um direito garantido constitucionalmente, bem como o direito a 

um meio ambiente de trabalho saudável. O acesso ao trabalho é tão importante 

quanto o direito a saúde, havendo uma relação entre ambos, pois se entende que, 

as condições de trabalho têm um efeito sobre as condições de saúde do trabalhador. 

Existe na sociedade capitalista, globalizada e tecnológica, a exigência de padrões de 

trabalho, mas esta também convive com as obrigações trabalhistas quanto à 

garantia de condições dignas de trabalho e os cuidados quanto à saúde do 

trabalhador.  

Neste contexto, as doenças ocupacionais surgem em destaque, levantando-

se discussões sobre os efeitos do atual trabalho, na saúde emocional e psicológica 

do trabalhador. De acordo com Silva (2010), antes as doenças ocupacionais eram 

marcadamente físicas, no entanto, a realidade de fins do século XX e décadas 

iniciais do século XXI, demonstra um crescimento no afastamento de trabalhadores 

por doenças não físicas e ligadas em especial ao estresse, as relações negativas e 

reincididas no meio ambiente do trabalho. 

O contexto trazido pelo capitalismo e a sociedade da informação, cobraram 

mudanças em relação aos trabalhadores e as doenças. As doenças ocupacionais 

psicológicas vieram a ser tratadas, como se observa no Decreto Lei n. 3.048 de 06 

de maio de 1999. A Emenda Constitucional n. 45/2004 também permitiu o 

julgamento de ações visando indenização por doenças ocupacionais (BRASIL, 1999; 

BRASIL, 2004).  

Dentre as doenças ocupacionais com maior crescimento tem-se a 

depressão, considerada mal do século, por seu alto nível de incidência e prejuízos 

globais a saúde do trabalhador e a sua relação com o trabalho. Há uma discussão 

sobre a depressão como doença ocupacional e o desrespeito ao princípio da 

dignidade humana que muitas vezes acontece, agindo como fator motivador de seu 

desenvolvimento.  

A configuração da depressão como doença ocupacional, porém, depende da 

comprovação do nexo causal entre a doença e o ambiente de trabalho. Destaca 

Teixeira (2007) que existe uma discussão sobre o desrespeito a dignidade do 

trabalhador constitucionalmente garantida, não apenas no contexto que se dá o 
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desenvolvimento da doença, como ainda, na dificuldade que este encontra, apesar 

de doente, de provar o nexo causal. 

Este trabalho monográfico, portanto, delimita-se a discussão da depressão 

enquanto doença ocupacional e de que maneira o princípio da dignidade do 

trabalhador é afetado ao se tratar nas relações de trabalho e em juízo o tema. Parte 

de problema de pesquisa onde se questiona: De que maneira o desenvolvimento da 

depressão enquanto doença ocupacional tem relação com o desrespeito ao princípio 

da dignidade do trabalhador?  

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um estudo sobre a depressão 

como doença ocupacional e o porque esta tem relação com o desrespeito à 

dignidade do trabalhador. No que se refere aos seus objetivos específicos, a 

pesquisa pretendeu apresentar as doenças ocupacionais no Direito do Trabalho; 

expor a Depressão enquanto doença, discorrendo sobre suas formas clínicas, 

causas, sintomas, prejuízos ao indivíduo. 

Viu-se ainda, estudar a Depressão como doença ocupacional, expondo as 

condições de trabalho que agem como fator desencadeante; discutir a Depressão 

como doença ocupacional e o nexo causal exigido do trabalhador no Direito do 

Trabalho e Previdenciário; desenvolver estudo sobre a situação do trabalhador e o 

desrespeito ao princípio da dignidade no espaço de trabalho que tem ligação com o 

desenvolvimento da Depressão e a dificuldade em alguns casos do estabelecimento 

do nexo causal.  

A pesquisa se justifica uma vez que, a depressão é entendida como o mal 

do século. Abordar este tema dentro do Direito do Trabalho, permeado pelo Direito 

Constitucional, contribui para falar sobre uma doença que hoje é definida como o 

mal do século, pelo volume de pessoas que sofrem este transtorno.  

É importante abordar o assunto, porque no contexto atual, o trabalhador no 

ambiente de trabalho é submetido à situação degradante, ou de relacionamento 

opressivo, que acaba por desencadear a depressão. É importante compreender que 

nem todos os trabalhadores com a mesma realidade à desenvolvem, mas que 

alguns acabam por não resistir à agressão psíquica tornando-se depressivo. 

Apresentar este assunto é válido porque a depressão é algo que afeta não 

só o psíquico, mas também o social e o físico, comprometendo a vida do trabalhador 
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em geral, daí o entendimento da possibilidade de indenização do trabalhador, contra 

o empregador ao se comprovar o nexo causal.  

O desrespeito ao princípio da dignidade é relevante, porque a Depressão é 

vinculada a situações de flagrante desrespeito a dignidade do trabalhador. Informa 

Silva (2010), que o sujeito no ambiente do trabalho ao desempenhar suas 

atribuições, conforme as condições presentes e o tipo de tratamento pode ter sua 

saúde afetada. A falta de dignidade ocasiona o sentimento negativo e este 

desencadeia o estresse, que é apresentado pela Psicologia e Psiquiatria como um 

dos fatores desencadeantes da depressão. 

Este trabalho, portanto, é válido porque não apenas permite o entendimento 

da depressão como doença ocupacional, mas também expõe os efeitos das 

condições não dignas de trabalho, sobre a saúde psicológica e emocional do 

trabalhador. Também serve para problematizar a luta do trabalhador depressivo no 

exercício de seus direitos, quando a comprovação do nexo causal é exigida e difícil 

obtê-la.  

O presente trabalho monográfico de revisão de literatura fundado em livros, 

revistas, leis e demais recursos pertinentes foi organizado em 03 capítulos, sendo 

estes: 1 As doenças ocupacionais no Direito do trabalho; 2 A Depressão como 

doença ocupacional e o tratamento dado a esta no Direito brasileiro; 3 A Depressão 

no ambiente de trabalho e o desrespeito ao princípio da dignidade. 
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1 AS DOENÇAS OCUPACIONAIS NO DIREITO DO TRABALHO 

 

Durante a evolução da Administração entre o século XX e XXI nasceram 

novas formas de exigência, novos padrões de competitividade, relacionamento 

organizacional e necessidades especificas esperadas dos colaboradores. Porém, 

dentro dos paradigmas de gestão de talentos humanos, de gestão de capital 

humano e gestão intelectual. 

Nos séculos XX e XXI, as empresas viveram outras realidades, que 

modificariam, ou melhorariam muitos dos paradigmas existentes dentre as teorias de 

Administração. Informam Maximiano (2000) e Chiavenato (2010) que dentre as 

novas formas de administrar da atualidade a Gestão de Pessoas seria um 

instrumento para os administradores. Tal seria fruto de mudanças no ambiente na 

qual as organizações estão inseridas, devido o nascimento de novos modelos e 

modismos de gestão. 

Com a globalização dos negócios, a tecnologia e a preocupação com a 

qualidade, produtividade, nasce a ideia que as pessoas são o grande diferencial, ou 

vantagem competitiva das empresas. Há grupos de pessoas nas empresas, que se 

unem sob a liderança ou gestão de um indivíduo para alcançar metas ou objetivos, 

sejam eles formais ou informais (CHIAVENATO, 2010). 

Neste contexto do capitalismo, deu-se a introdução da Medicina do Trabalho, 

Psicologia organizacional e do Trabalho, Ergonomia, normas regulamentadoras 

vieram para responder ao direito que as pessoas têm de um meio ambiente de 

trabalho saudável. Isso se tornou requisito, pois a saúde do trabalhador pode ser 

afetada pelo tipo de trabalho capitalista, suas condições e seus riscos. Assim, neste 

capítulo aborda-se a Depressão como um transtorno mental que pode se 

desenvolver no ambiente de trabalho. Será exposta a Depressão e o seu 

entendimento como doença ocupacional e como tal é tratada no Direito do Trabalho.  

 

1.1 AS DOENÇAS OCUPACIONAIS 

 

Antes de abordar a Depressão propriamente, era importante compreender o 

que são as doenças ocupacionais, bem como de que forma são entendidas no 
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Direito do Trabalho. Isso era relevante, pois não há somente um tipo de doença 

ocupacional, daí a validade de sua conceituação e exposição de aspectos gerais.  

Segundo o Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde do 

Ministério da Saúde do Brasil (2001) entendem-se como doenças ocupacionais, as 

doenças relacionadas ao trabalho, à atividade desenvolvida pelo trabalhador no 

ambiente de trabalho e nas suas relações de trabalho. Assim, existe uma lista de 

doenças relacionadas ao trabalho, dividida em grupos de patologias ou processos 

mórbidos, que correspondem às doenças ocupacionais.  

Tais foram criadas e organizadas nesta lida considerando que, há fatores de 

riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, sendo estes físicos, químicos, 

biológicos, mecânicos, bem como aqueles que decorrem da organização laboral. As 

doenças ocupacionais, portanto, são patologias ou processos mórbidos que afetam 

a saúde do trabalhador e que se dão no ambiente de trabalho (BRASIL, 2001).  

Sobre a definição das doenças ocupacionais lição de Costa (2009, p. 82) 

coloca que, “são as moléstias de evolução lenta e progressiva, originárias de causa 

igualmente gradativa e durável, vinculada às condições de trabalho.” É importante 

compreender que, há uma relação desta com acidente de trabalho, visto que na Lei 

8.213/1991, em seu artigo 20, isso é realizado e coloca-se como entidades mórbidas 

a doença profissional e doença do trabalho.  

A doença profissional é compreendida como aquela que foi produzida ou 

que foi desencadeada pela prática laboral peculiar em determinada atividade e 

constante na relação exposta pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

Quanto à doença de trabalho, tal é adquirida ou desencadeada em razão de 

condições especiais de realização do trabalho, estando elencadas no também na 

relação mencionada acima (BRASIL, 1991).  

É importante expor que, não são entendidas como doenças do trabalho a 

doença degenerativa, a inerente a grupo etário, aquela que não traga incapacidade 

para o trabalho, bem como a doença endêmica que foi adquirida por segurado 

habitante de região, salvo se for comprovado que a exposição se deu por natureza 

do trabalho (BRASIL, 1991).  

É relevante compreender com base em Costa (2009) que as doenças 

laborativas ou ocupacionais podem ser divididas em tecnopatias, ergonopaticas ou 

doenças profissionais típicas. No caso de doenças que o trabalhador já 



16 

apresentadaantes de sua contratação, o seu agravamento pode ser considerada 

acidente de trabalho, caso será comprovado o nexo de agravamento. É relevante 

compreender que, as doenças profissionais se ligam ao risco da atividade laboral, 

enquanto que as doenças do trabalho possuem como causa o risco direito 

enfrentado no trabalho.  

Esclarece Costa (2009) que enquanto as doenças ocupacionais profissionais 

há dispensa do ônus probatório, nas doenças do trabalho ou frente o seu 

agravamento, é exigido o ônus, porque mesmo que exista presunção, é preciso 

comprovar que a atividade causou a incapacidade. Portanto, há uma preocupação 

com as doenças ocupacionais, sendo um tema complexo.  

De acordo com Medeiros (2009) devido ao aumento nos casos de doenças 

ocupacionais, deu-se uma maior preocupação e discussão quanto as mesmas. 

Reconheceu-se que, o trabalhador no exercício de suas atividades pode ser 

acometido por diferentes doenças ocupacionais, para qual o Direito do Trabalho e o 

Direito Previdenciário, em especial, precisam dar respostas.  

O Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde do Ministério da 

Saúde do Brasil (2001) sobre as doenças ocupacionais coloca que, a sua prevenção 

e proteção dos direitos do trabalhador acometidos por ela existem, visto que, os 

trabalhadores são sujeitos e participes nas organizações, daí a relevância de ações 

de saúde, estudando-se as condições de trabalho, os mecanismos de intervenção 

técnica para sua melhoria, bem como a adequação e controle dos serviços de 

proteção a saúde existentes.  

As ações de saúde do trabalhador no espaço laboral são cobradas, porque 

os riscos gerados nos processos produtivos e nas relações de trabalho podem afetar 

a saúde. Assim, há uma divisão das doenças ocupacionais expostas na Portaria n. 

1.339 de 18 de novembro de 1999, onde se tem doenças casualmente relacionadas 

aos respectivos agentes ou fatores de risco; doenças infecciosas e parasitárias 

relacionadas ao trabalho; neoplasias relacionadas com o trabalho; doenças do 

sangue e dos órgãos hematopoéticos; doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas; transtornos mentais e do comportamento; doenças do sistema nervoso; 

doenças do olho e anexos; doenças do ouvido; doenças do sistema circulatório; 

doenças do sistema respiratório; doenças do sistema digestivo; doenças da pele e 

do tecido subcutâneo; doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; 
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doenças do sistema gênito-urinário; traumatismos, envenenamentos e outras causas 

externas relacionadas ao trabalho (BRASIL, 1999).  

Informa o Ministério da Saúde do Brasil (2008) que a necessidade 

conceituação legal no Direito do Trabalho das doenças ocupacionais veio, bem 

como a urgência da edição de uma Lista de Doenças Relacionadas ao trabalho, 

porque era ter uma referência para se tratar os agravos originados do processo de 

trabalho. A lista veio da necessidade de se saber as formas de adoecimentos do 

trabalhados, quanto às causas ligadas ao processo de trabalho, tanto para 

promoção de ações de proteção a saúde, como ainda na área do Direito do Trabalho 

e Direito Previdenciário.  

É importante compreender os tipos de doenças ocupacionais existentes, 

bem como a forma como o Direito lida com as mesmas, pois conforme Oliveira 

(2013) no acidente o nexo causal é presente e fica evidente, enquanto que, nas 

doenças ocupacionais é necessário um maior cuidado e pesquisa, porque a 

comprovação do nexo causal entre doença e trabalho é difícil.  

As doenças ocupacionais ligadas a saúde mental tem levantado discussões, 

pois há uma expansão das mesmas, porém nota-se uma dificuldade de 

convencimento sobre a razão do adoecimento e sua ligação com o trabalho. Assim, 

a seguir apresentam-se as doenças ocupacionais ligadas a saúde mental, visto que 

a Depressão é uma destas doenças, sendo vista na lista de doenças ocupacionais e 

muito presente entre trabalhadores. 

 

1.2 AS DOENÇAS OCUPACIONAIS LIGADAS A SAÚDE MENTAL DO 

TRABALHADOR 

 

O estudo dos efeitos do ambiente de trabalho e das relações de trabalho 

acompanhou a história do homem, mas cientificamente, o século XX, foi um marco 

nisso, unindo-se diferentes conhecimentos para entender o trabalho, seu valor 

social, econômico, individual, cultural, emocional, psicológico entre outros valores 

que o mesmo possa ter. Acontece que, segundo Lipp (2000) da mesma maneira que 

se estudaram os aspectos positivos, também houve um destaque quanto à saúde do 

trabalhador e aquilo que traz riscos a mesma.  
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Sobre o exposto, Dejours (1992) ao estudar a loucura do trabalho no que 

tange aos seus aspectos psicopatológicos deu sua contribuição para observar os 

efeitos do trabalho na saúde do trabalhador. Este destaca que em um primeiro 

momento dos estudos dos efeitos do trabalho na saúde, viram-se os efeitos físicos, 

mas que o medo, o novo tipo de exploração que foi sendo instaurado, outros tipos 

de efeitos e sofrimentos nasceram.  

A saúde mental ganhou destaque nos estudos frente os sofrimentos 

diferentes que nasceram no contexto do “novo trabalho,” novas exigências e 

situação da sociedade e economia. O sofrimento mental foi resultado da 

organização do trabalho, da condição de trabalho, advindo à psicopatologia do 

trabalho. Isso fez com que “no centro da relação saúde-trabalho, a vivência do 

trabalhador ocupa um lugar particular que lhe é conferido pela posição privilegiada 

do aparelho psíquico na economia psicossomática” (DEJOURS, 1992, p. 62).  

No trabalho o aparelho físico e psíquico do trabalhador tem sido suscetíveis 

a diferentes estímulos para as quais devem dar respostas. Há uma problemática 

nova na psicopatologia do trabalho, que são os riscos não físicos, mais emocionais 

gerados pela angustia, o medo, a ansiedade no meio de trabalho. As doenças 

profissionais conforme Dejours (1992) em seu período já eram somatização de 

diferentes sofrimentos reprimidos e expressos não verbalmente.  

De acordo com França e Rodrigues (2013) em fins do século XX e nas 

atuais primeiras décadas do século XXI, ampliou-se o conhecimento sobre o 

adoecer porque se incorporou a abordagem psicossomática para entender o 

processo de ficar doente. Veio a existir um estudo sobre o stress, o trabalho e as 

doenças de adaptação as condições de trabalho.  

No Brasil estatísticas conforme Teixeira (2007) no período de 2007 no Brasil 

já haviam 48,8% dos trabalhadores de diferentes áreas afastados sem razão de 

transtorno emocional ou psicológico ligado à atividade laborativa. Em 2011 conforme 

Bernardes (2013) R$211 milhões foram pagos em novos benefícios, o transtorno 

mental era apresentado como causa. Aproximadamente 181 mil pessoas receberam 

auxílio-doença por transtornos mentais e emocionais.  

Pereira e Melo (2015) informam que até abril de 2011 em pesquisa da 

Universidade de Brasil, mais de um milhão de brasileiros tinham auxílio-doença em 

função de problemas de saúde reconhecidamente causados por stress, vendo-se 
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pessoas depressivas, alcoólatras, que sofreram AVC por crise hipertensiva entre 

outros.  

Em 2014 e até o momento em 2015 as doenças ocupacionais de fundo 

emocional e psicológico continuam liderando. É importante colocar que, o stress foi 

a porte de entrada para muitos destes afastamentos por doença ocupacional. Isso 

foi colocado, pois de acordo com Silva (2004), os transtornos no ambiente de 

trabalho ao serem investigados, foram associados às excessivas tarefas, 

recompensas inadequadas, insatisfação, medo, sofrimento emocional, que acaba 

levando ao transtorno. 

Importante entender que nem todas as exigências no trabalho são 

indesejáveis ou incorretas, porém, conforme a gestão e tratamento do colaborador 

há tensões emocionais, manifestações físicas e diminuição do desempenho no 

trabalho. O estressor ocupacional é aquele gerado no trabalho e cujas 

consequências vão desde manifestações psicológicas até físicas.  

Destacam França e Rodrigues (2013) que estudos de Wolff um dos 

fundadores e presidente da Sociedade americana de Psicossomática demonstraram 

que distúrbios nascidos da relação do individuo com o ambiente físico e psicossocial 

podem ocasionar emoções negativas propiciando diferentes reações, entre elas 

doenças. Nos estudos viu-se que o indivíduo submetido a situação de insegurança, 

hostilidade tinha o fluxo sanguíneo modificado e a secreção do estômago, daí o 

registro de distúrbios do estômago e duodeno. Também medo, angústia, frustração 

e agressividade no trabalho, foram relacionadas ao aumento de tensões cardíacas, 

musculares e digestivas.  

Nas consequências psicológicas há problemas cognitivos e afetivos, porque 

em curto prazo se vê a ansiedade, insatisfação, doença psicogênica de massa e em 

longo prazo, depressão, síndrome de Burnout, distúrbios mentais. No que se refere 

as consequências comportamentais há em curto prazo no trabalho o absenteísmo, 

queda da produtividade e participação. Na comunidade o indivíduo muda, reduzindo 

suas amizades e participação em eventos sociais ou locais que antes ia. Pode em 

curto prazo ter sua esfera pessoal comprometida com abuso de álcool, drogas e 

fumo. Em longo prazo, já pode sentir desesperança (FRANÇA; RODRIGUES, 2013).  

A questão dos transtornos mentais e do comportamento relacionados ao 

trabalho foi tratada na Lista de Doenças Relacionadas ao trabalho do Ministério do 
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Trabalho (1999). Apresentou-se na lista a demência, delirium, transtornos mentais 

por lesão e discussão cerebrais e de doença física, transtornos de personalidade de 

comportamento por doença, lesão e disfunção de personalidade, transtorno mental 

orgânico ou sintomático, transtornos mentais e comportamentais por uso de álcool, 

reações por estresse e transtorno de adaptação, neurastenia, neurose profissional, 

transtorno de ciclo vigílio-sono, Síndrome de Burn-out e os episódios depressivos.  

A saúde mental do trabalhador conforme Lipp (2010) merece atenção da 

empresa, porque o rendimento deste entra em queda, além dos afastamentos, 

rotatividade, entre outros problemas. A Depressão, portanto, enquanto doença 

ocupacional precisa ser compreendida enquanto doença, bem como a maneira 

como é tratada no Direito do Trabalho.  
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2 A DEPRESSÃO COMO DOENÇA OCUPACIONAL E O TRATAMENTO DADO A 

ESTA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A Depressão é elencada dentro da Lista de Doenças Relacionadas ao 

trabalho, sendo, portanto, uma doença ocupacional. Ocorre que, para sua 

compreensão é importante o estudo de sua conceituação, formas clínicas, causas, 

seus sintomas e as consequências da Depressão para o indivíduo, pois apenas 

sabendo estes aspectos e o comprometimento da saúde, tem-se base para entender 

sua seriedade e porque é colocada como doença que pode ter ligação com o 

ambiente de trabalho.  

 

2.1 A DEPRESSÃO ENQUANTO TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL 

 

As pessoas a cada dia têm sido acometidas por doença mental entendida 

como o mal do século. O termo Depressão conforme Del Porto (1999, p.07) diz 

respeito tanto a “um estado afetivo normal (a tristeza), quanto um sintoma, uma 

síndrome e uma (ou várias) doença(s).” Na Depressão a tristeza normalmente 

sentida em situações do mundo, do dia a dia, frente as adversidade, não tem uma 

resposta normal, no qual se ultrapassa aquilo que é normal e se entra em um estado 

de tristeza patológico.  

Na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de 

Saúde Correlatos, a Depressão aparece entre os transtornos mentais e 

comportamentais, pois seus sintomas variam, havendo nesta também uma 

combinação de ideias, emoções, comportamento e estabelecimento de 

relacionamentos anormais com outras pessoas no estado depressivo. Destaca-se, 

pela Organização Mundial de Saúde – OMS (2001) que fatores biológicos, 

psicológicos e sociais estão ligados a Depressão. Esta aparece na CID-10 nos 

transtornos de humor ou afetivos. 

A depressão foi termo que a Psiquiatria veio a utilizar, dizendo que 

melancolia era palavra mais adequada aos poetas. De acordo com Peres (2003) foi 

à substituição de um termo pelo outro, onde a melancolia aparece como subclasse 

dentro do DSM-IV - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais dentro 
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da depressão, como um distúrbio do humor. Os sintomas são os mais variados, mas 

todos são enquadrados em Depressão dentro da Psiquiatria, cabendo medicação.  

A Depressão conforme Amaral (2006), bem como Vidal e Lowenkron (2008) 

foi apresentada por Winnicott segundo o pensamento psicanalítico não apenas como 

um distúrbio psiquiátrico, mas ainda um fenômeno para a qual cabia estudos, por ser 

quase universal entre indivíduos considerados sadios, estando ligada a capacidade 

destes de reagir e de agir construtivamente. Para ele a capacidade do individuo de 

reagir seria algo ligado as etapas primitivas de seu desenvolvimento emocional. 

Corresponderia a capacidade de suportar algo, aceitar ou não, que definiria ter ou 

não depressão. Portanto é preciso não confundir tristeza, com doença.  

 

2.1.1 Formas clínicas da Depressão 

 

A Depressão em seus diferentes tipos e intensidades tem ganhado espaço, 

segundo Teixeira (2007) com uma geração de pessoas afetada por uma doença 

conhecida como o mal do século. Enquanto doença se entende a Depressão como 

uma desordem afetiva que nasce de uma falha precoce do ambiente. A depressão 

pode ser química por diminuição de substâncias ou psicológica. 

Em colocação de Del Porto (1999, p.06) tem que a depressão pode ser 

classificada em diferentes tipos, sendo os principais: “transtorno depressivo maior, 

melancolia, distimia, depressão integrante do transtorno bipolar tipos I e II, 

depressão como parte da ciclotimia, etc.” A Depressão psicológica pode ser 

marcada por vários quadros clínicos, cabendo um diagnóstico devido. A depressão 

pode ter características melancólicas, psicóticas, catatônicas, crônicas como a 

Distimia e ainda manifestar-se de maneira atípica. Seus episódios podem ser leves, 

moderados ou graves.  

Na Psicanálise, de acordo Vidal e Lowenkron (2008), segundo Winnicott, 

existiriam duas formas de depressão, a pura e a impura. Ao abordar a depressão 

desta forma, ele procederia de maneira a se distinguir da Psicanálise tradicional 

vista em Freud e Klein que considerariam a melancolia enquanto patologia e a 

depressão enquanto um sintoma presente em quadros nosológicos.  

Conforme Teixeira (2005) haveria a Depressão saudável (pura) e a 

Depressão patológica (impura). As pessoas deprimidas poderiam ter 
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comportamentos suicidas, ter transtornos psiquiátricos e riscos provenientes do 

estado depressivo. Ocorre que, ao mesmo tempo em que destaca isso, fala que a 

capacidade de uma pessoa deprimir, poderia também lhe trazer uma ligação mais 

intima com a força do ego, do estabelecimento do self, da descoberta da identidade 

pessoal, sendo algo próximo aos estados de saúde. 

Ao tratar os aspectos psicológicos da Depressão, de acordo com Vidal e 

Lowenkron (2008, p. 52) “a estrutura de ego será determinante para a apresentação, 

continuidade ou diminuição da experiência depressiva.” Nesta concepção entende 

que a pureza ou impureza da Depressão liga-se a capacidade da estrutura do ego 

que cada indivíduo tem de suportar uma fase de crise e vencê-la. Frente ideias 

destrutivas caberia à pessoa ser capaz de se reavaliar internamente, o que seria 

uma experiência depressiva. 

 

2.1.2 Causas e Sintomas da Depressão 

 

A Depressão é uma doença e como tal apresenta causas e sintomas 

específicos que devem ser entendidos. Entre as causas da depressão, têm-se 

causas endógenas e exógenas, porque podem vir tanto do indivíduo, como de 

coisas externas. Também há aqueles que entendem que na depressão segundo 

Teodoro (2010) há coexistência de causas, que podem ser psicológicos e orgânicos.  

Nos transtornos depressivos nos fatores psicológicos tem-se a 

personalidade, os conteúdos inconscientes e o sistema de crenças, já 

organicamente, podem existir aspectos fisiológicos, como, por exemplo, a genética. 

Logo, tem-se uma complexa interação entre os fatores que desencadeiam a 

Depressão. Há uma predisposição orgânica, mas também uma estrutura psicológica 

que reage a tristeza, ao sofrimento, ao estresse, humilhações recorrentes, de 

maneira diferente que aquelas pessoas que não tem o transtorno (TEODORO, 

2010). 

De acordo com Miguel Chalub em artigo de Prado (2010) frente às 

sintomatologias da população e sua reação quanto à tristeza é preciso ter seriedade 

ao se definir o que é depressão ou diagnosticar um paciente. É preciso ter cuidado 

para evitar um quadro clinico errado e um tratamento inadequado. Ao se lidar com 
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pessoas e fatores inconscientes e experiências de vida é importante observar no 

diagnóstico o problema de forma mais complexas.  

Coloca Solomon (2002) que as gerações do século XX e XXI tem sido 

diagnosticadas conforme o sofrimentos psíquico e emocional, com Depressão, mas 

parece haver diferença entre melancolia e Depressão. Ocorre que, é difícil entender 

a distinção a partir dos sintomas, mesmo que a melancolia desde a antiguidade 

tenha sido entendida como patologia dos humores tristes. Isso acontece, porque na 

Depressão também tem-se uma reação a tristeza de forma patológica, com fixação 

em coisas negativas até níveis que podem representar riscos para o paciente.  

A tristeza conforme Ávila (2002) é algo ocasionado por causas externas, 

como morte de alguém, fins de relacionamento entre outros. A pessoa fica triste e 

precisa entender o que aconteceu, dar sentido a isso, mesmo que tal processo 

demore. Ela não se afasta de tudo, mas tenta superar ao seu modo.  

De acordo com esta no caso da depressão, isso já é diferente, porque é um 

fenômeno interno, não precisa ter um acontecimento que dispare o sintoma. O 

individuo manifesta apatia, falta de vontade de fazer as coisas e não entende o 

motivo. O deprimido se distância das pessoas que gosta, tem dificuldade de 

concentração, cansaço inexplicável, entre outras manifestações físicas que são 

geradas inconscientemente pelo sofrimento psíquico (ÁVILA, 2002). 

A OMS (2001, p. 01) define a Depressão como doença caracterizada por 

“tristeza, perde de interesse em atividades e diminuição da energia.” Demais 

sintomas percebidos são “a perda de confiança e autoestima, o sentimento 

injustificado de culpa, ideias de morte e suicídio, diminuição da concentração e 

perturbações do sono e do apetite.” 

A Depressão seria ligada a melancolia por ser compreendida como doença 

cerebral que se caracteriza por tristeza, abatimento, desgosto pela vida e 

manifestação de ideia fixa. Esquirol por sua vez entendia que a melancolia “não é 

uma dor que se agita, que se lamenta, que grita, que chora, é uma dor que cala, que 

não tem lágrimas, que é impassível (TEIXEIRA, 2005, p. 48).”Entende-se, portanto 

que há sintomas psíquicos, sintomas fisiológicos, bem como mudanças 

comportamentais.  
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2.1.3 Consequências da Depressão para o indivíduo 

 

A Depressão tem diferentes níveis e por isso o comprometimento da vida do 

indivíduo varia conforme o quadro depressivo que este apresenta. Segundo Dias et 

al (2012) a Depressão afeta o indivíduo em sua relações sociais, prejudicando suas 

relações com a família, amigos, sociedade, bem como no trabalho. A Depressão 

enquanto doença pode ser entendida como incapacitante e até mesmo levar ao 

suicídio, daí a seriedade de seu tratamento.  

A pessoa acometida por Depressão conforme Soares e Caponi (2011) e 

França e Rodrigues (2013) tem prejuízos no convívio social por apresentar 

impaciência, insegurança, introversão, vontade de isolamento, instabilidade de 

emoções com alterações entre choro, bom humor, mal humor, dificuldade de 

concentração, timidez, baixa auto estima, descrença na vida, sensação de 

abandono, desejo de morte em diferentes graus entre outras manifestações que 

afetam o contato com outras pessoas.  

Segundo pesquisas, a Depressão foi associada ao desenvolvimento de 

vícios como uso de drogas lícitas e ilícitas (álcool, maconha, cocaína, cigarro, uso de 

psicotrópicos com dependência). Esta pode significar alterações no peso, hora com 

anorexia por não comer, outras por excesso de alimentação gerando ganho de peso. 

A qualidade do sono é afetada também pela Depressão, sendo comum o sono 

excessivo ou sua total ausência nos períodos críticos (SOARES; CAPONI, 2011).  

Tem-se consenso que a Depressão tem manifestações psicossomáticas que 

não se restringem somente em sintomas emocionais e comportamentais, como 

ainda físicos, colocando Soares e Caponi (2011), que esta é associada a problemas 

no estômago, enxaquecas crônicas, cânceres, acidentes vasculares, problemas 

hormonais, disfunções sexuais, entre outros.  

Informa Lima (2004) que a qualidade de vida do trabalhador é prejudicada, 

pois os efeitos psicológicos e físicos alteram sua rotina, sua relação com a família, 

amigos, sociedade. No trabalho não tem o mesmo rendimento, bem como na sua 

vida pessoal. Por exemplo, problemas sexuais trazem reflexos no relacionamento 

afetivo, bem como a baixa estima. Limita o contato do indivíduo não apenas no 

trabalho, como na vida com amigos, na ida a coisas simples como Igreja, 

restaurantes etc. O ser humano depressivo é afetado no todo.  
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2.2 A DEPRESSÃO ENQUANTO DOENÇA OCUPACIONAL 

 

A relação entre o trabalho e a Depressão já foi estudada pela Psicologia do 

Trabalho, dando-se o reconhecimento dos efeitos das condições de trabalho na 

saúde mental do trabalhador. No século XX a Psicologia aplicada a área do trabalho 

reconheceu a existência de doenças psicossomáticas, psicológicas e psíquicas no 

âmbito das doenças ocupacionais.  

A Depressão foi elencada no Anexo II do Decreto 3.048 de 06 de maio de 

1999, alterado pelo Decreto n. 6.957 de 09 de setembro de 2009, dentre os 

transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho (BRASIL, 1999). 

Deu-se o reconhecimento da Depressão como algo gerado no ambiente do trabalho, 

devido ao estresse, os tipos de cobranças no ambiente de trabalho, entre outros 

aspectos que afetam a saúde mental e emocional do trabalhador. 

Segundo Campos et al (2011), o trabalho do psicólogo no ambiente do 

trabalho deixa de ser somente atividade psicoterápica com vistas de cura, para uma 

atividade da psico-higiene, com fins de promover saúde na população, mostrando a 

necessidade de sair de um enfoque individual, passando para o social. A Psicologia 

organizacional tornou-se um avanço na profissão, pela possibilidade de investigação 

da realidade vivida e a proposta de intervenção, especialmente pelos efeitos do 

trabalho nas condições de saúde mental. 

Era importante compreender os processos sociocomportamentais bem como 

os processos de produção. Era válido entender o homem perante os processos 

sistematizados, estudando as pessoas e as instituições sociais onde a pessoas se 

relacionam e experimentam coisas. Assim, o desempenho e saúde do trabalhador, 

qualidade de vida, impacto do emprego no trabalhador, condições de trabalho e sua 

influencia nas pessoas tornaram-se um ponto de foco cujos pesquisadores de 

Psicologia também se dedicaram (CAMPOS et al, 2011).  

De acordo com Benke e Carvalho (2015), o trabalho do psicólogo no 

ambiente de trabalho teve destaque, pois nunca em nenhum tempo os termos 

estresse e Depressão foram tão falados, debatidos e estudados, como na 

atualidade. Em muito se atribui o crescimento do estresse e de seus efeitos a saúde, 

em função do trabalho, da competição das empresas, da globalização, da qualidade 
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total, das metas de produtividade, entre outras coisas que vem deixando os 

indivíduos com stress. 

Na atualidade a Organização Mundial de Saúde – OMS tem estudos sobre o 

stress, especialmente o ocupacional, porque há uma relação deste com vários 

transtornos. Conforme Reis, Fernandes e Gomes (2010) defendem que é importante 

o estudo do stress ocupacional, porque 30% dos trabalhadores ocupados 

apresentam transtornos mentais menores, enquanto que de 5% a 10% vivenciam 

transtornos mentais graves. Muitos trabalhadores são afastados por transtornos de 

saúde que tiveram no estresse uma origem, se for considerada a manifestação 

psicossomática que tende a acontecer nos seres humanos.  

De acordo com Lipp e Malagris (2000) a avaliação do stress em adultos 

dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental cabendo observar sintomas 

psicológicos, sintomas físicos e outros sintomas relacionados a operação de 

máquinas, coordenação motora etc.Dentre os sintomas psicológicos que podem ser 

avaliados há queda de produtividade, confusão mental, apatia, dificuldade de 

concentração, sensação de desgaste ao acordar, autoestima baixa, dificuldade com 

a memória, irritabilidade acima do que é justificável ou normal na situação e a 

Depressão.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2001), a Depressão nos 

últimos anos configurou-se uma das principais doenças que acometem a população, 

havendo previsão de crescimento no numero de pessoas depressivas até 2020, 

apenas ficando esta em números de doentes, abaixo da doença isquêmica 

cardíaca.Esta realidade trouxe a necessidade de um reconhecimento da Depressão 

como uma doença do trabalho, que inegavelmente afeta o trabalhador e por isso 

exigem um tratamento legal.  

Há um reconhecimento da Depressão como doença ocupacional devido 

entender-se que, as enfermidades ocupacionais podem ser psicológicas e também 

psíquicas, devido às condições de trabalho. O tema é tratado tão seriamente que, há 

ramos de trabalho com maior número de afastamentos por transtornos mentais que 

outros. Assim, a Depressão conforme Teixeira (2007) tem vinculação com o 

trabalho, porque o adoecimento psíquico é cada vez mais presente, reconhecendo-

se o mesmo como causa até de suicídio na atualidade.  
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A Depressão conforme Jardim (2011) é uma doença ocupacional que chama 

a atenção, especialmente por ser definida como o mal do século XXI. O mal-estar no 

trabalho, com sintomas depressivos pode levar ao suicídio, onde o medo do 

desemprego, as metas, o estresses, entre outras condições levam a uma 

fragmentação e instabilidade psicológica e emocional, favorecendo a Depressão, 

Síndrome de Bournout, Síndrome do Pânico, entre outras manifestações.  

A saúde mental do trabalhador, o acumulo de eventos estressantes, o 

sofrimento, as condições de trabalho, entre outras situações podem levar ao quadro 

depressivo, mas para ser entendida a Depressão como doença ocupacional é 

preciso haver um nexo causal entre os sintomas e o trabalho. Destaca Cavalcante, 

Jorge Neto e Miranda (2016) que o quadro clínico da Depressão tem que ter um 

nexo causal com as condições do trabalho. Os multifatores que trazem a Depressão 

precisam ser ligados ao ambiente de trabalho, visto que, a mesma tem ligação com 

predisposição genética, educação, estrutura psicoemocional, tipo de 

relacionamentos interpessoais, entre outros. Nas ações trabalhistas, portanto, o 

nexo causal é exigido. 

 

2.3 AS AÇÕES TRABALHISTAS E A DEPRESSÃO COMO DOENÇA 

OCUPACIONAL – TRATAMENTO E NEXO CAUSAL 

 

O Poder Judiciário tem o papel de responder adequadamente ao indivíduo 

que dele necessidade em uma lide. Há diferentes competências, sendo a Justiça do 

Trabalho uma delas, mesmo funcionando de forma autônoma. Esta tem papel na 

análise de processo que nasçam de situações de desacordo em relações 

trabalhistas. Assim, o artigo 8º da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas e a 

Emenda Constitucional n. 45 de 2004, foram formas de responder as novas 

situações e necessidades de proteção dos direitos do trabalhador (BRASIL, 1943). 

Em seu texto trouxe que:  

 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na 
falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o 
caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do 
trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito 
comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de 
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classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo 
único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, 
naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais 
deste (BRASIL, 1943). 

 

Frente seu papel na CLT, o art. 8ª estabeleceu a possibilidade de uso pelas 

autoridades administrativas e da Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais 

ou contratuais, de decisões com base em jurisprudência, analogia, por equidade ou 

demais princípios e normas gerais de direito. 

Nesta preocupação com a questão de garantia dos direitos nas relações de 

trabalho, a Emenda Constitucional n. 45 de 2004, trouxe não apenas uma ampliação 

da competência da Justiça do Trabalho, como também uma espécie de 

reformulação e nova adequação de procedimentos frente o nascimento de causas 

cada vez mais complexas para quem a CLT deveria responder (BRASIL, 2004). 

A redação do artigo 114 da Constituição Federal sofreu alteração com a 

Emenda Constitucional n° 45/2004. Segundo Coutinho e Fava (2005) em seu texto o 

artigo definia que compete à Justiça do Trabalho, conciliar e julgar os dissídios 

individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores. Houve alteração da 

expressão “relação de emprego” por “relação de trabalho”, ampliando-se a 

competência material da Justiça do Trabalho. Assim se procedeu buscando algo que 

comportasse diferentes tipos de relações jurídicas nascidas na atividade profissional. 

Entende-se que a ampliação da competência da Justiça do Trabalho para 

todo e qualquer trabalhador agiu com atitude de responder as novas formas 

contratuais que existem e que precisam de proteção dos direitos do cidadão 

trabalhador (COUTINHO; FAVA, 2005). 

Pela nova redação competiria a Justiça do Trabalho processar e julgar, as 

ações de indenização por dano moral ou patrimonial, advindas da relação de 

trabalho, “as ações relativas à penalidades administrativas impostas aos 

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho e a execução, 

de ofício, das contribuições sociais” previstas no artigo 195,inciso I, alínea a, e inciso 

II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir (BRASIL, 

1988).  

A redação do artigo conforme Coutinho e Fava (2005)trouxe pontos 

controvertidos, especialmente pela interpretação que este teve, porém apesar de 
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todos os conflitos, divergências de opiniões ficou estabelecida a relação de emprego 

e a competência da Justiça do Trabalho para tratar de qualquer ação advinda da 

relação de trabalho, independentemente de existir na relação jurídica o tônus 

subordinativo, bastando a relação ou prestação de serviços, contratos de atividade. 

O foco do artigo 8º da CLT e da Emenda Constitucional n. 45 de 2004 seria 

ampliar a competência, proteger um direito do trabalhador, mesmo que não haja em 

texto legal trabalhista aquilo que este necessite. Age-se desta forma pelos valores 

sociais existentes no trabalho. A respeito deste artigo da CLT coloca Santos (2016) 

que é importante colocar que este foi válido, porque permitiu na falta de disposições 

legais ou contratuais o uso pelo Direito do Trabalho de instrumentos legais do Direito 

Comum, desde que, não sejam utilizados recursos incompatíveis com aquilo que os 

princípios fundamentais deste estabelecem. 

Através daquilo que é determinado no artigo 8º existe a possibilidade de uso 

da “jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de 

direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e 

costumes, o direito comparado,” com foco na defesa e garantia do direito do 

trabalhador (BRASIL, 1943). Portanto, isso deu base para o tratamento das ações 

de indenização por doença ocupacional como a Depressão.  

Na área do Direito do Trabalho, as ações trabalhistas envolvendo a saúde 

do trabalhador e a proteção por acidentes e danos, tiveram crescimento e 

embasamento legal. De acordo com Teixeira (2007), a Emenda Constitucional n. 

45/2004 ao trazer ampliação na competência material da Justiça do trabalho, deu 

base para o julgamento de ações indenizatórias por acidente de trabalho e doenças 

ocupacionais. Como a Depressão esta elencada no Anexo II do Decreto 3.048 de 06 

de maio de 1999 dentre os transtornos mentais e do comportamento relacionados ao 

trabalho, a proteção jurídica à saúde do trabalhador também passou a contemplar e 

buscar soluções em seus casos.  

O nexo causal entre a Depressão e o trabalho tornou-se relevante nas ações 

trabalhistas, pois é preciso a comprovação desta como doença ocupacional para 

configurar direito do trabalhador a indenização. Isso pode ser visto no julgamento da 

Relatora Maria de Assis Calsing da 4ª Turma, onde se tem que:  
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
DEPRESSÃO. CARACTERIZAÇÃO. DOENÇA OCUPACIONAL 
. Para caracterizar a depressão como doença profissional, faz-se 
necessário que se concretize o nexo causal entre as atividades do 
empregado e a depressão . O entendimento contido no item II da 
Súmula n.º 378 desta Corte não faz restrição a nenhum tipo de 
doença, concluindo-se, a par do já afirmado, que a depressão pode 
ser enquadrada na categoria das doenças profissionais. No presente 
caso, tendo o Regional, soberano na análise do conjunto fático-
probatório (Súmula n.º 126 do TST), constatado a existência do nexo 
causal entre a patologia adquirida e a condição de trabalho a que o 
Obreiro estava submetido, inadmissível se falar em violação dos 
artigos 20 , § 2.º , e 118 da Lei8213 /91. REINTEGRAÇÃO. 
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37 , II , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Não tendo o Regional 
emitido tese acerca do teor do disposto no artigo 37 , II , da 
Constituição Federal , o processamento do Recurso de Revista fica 
obstado por absoluta ausência de prequestionamento. Pertinência da 
Súmula n.º 297, I, do TST. Agravo de Instrumento conhecido e 
desprovido (4ª Turma. AIRR 307408220055200001 30740-
82.2005.5.20.0001. Relatora Maria de Assis Calsing, 2011). 

 

A falta de comprovação de nexo causal pode levar ao não reconhecimento 

do direito de indenização, como se vê no entendimento de Maria Cristina 

IrigoyenPeduzzi:  

 

RECURSO DE REVISTA - DISPENSA DISCRIMINATÓRIA - 
DEPRESSÃO - REINTEGRAÇÃO 

- DANOS MORAIS A Reclamante apresentava quadro depressivo 
quando da sua dispensa. O Eg. Tribunal a quo, a partir do contexto 
fático-probatório, entendeu que a demissão não foi discriminatória. 
Salientou que a Autora não detinha estabilidade provisória, ausente o 
nexo causal entre a doença e o labor, e que não houve conduta ilícita 
da Reclamada. Para se chegar à conclusão pretendida pela 
Recorrente - de irregularidade da sua dispensa por ser portadora de 
doença -, seria necessária a incursão no conteúdo das provas 
contido nos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. 
Recurso de Revista não conhecido (TST. 8ª Turma. Processo RR 
3278920135150019. Relatora Maria Cristina IrigoyenPeduzzi. 2015). 

 

A Depressão como doença ocupacional exige uma comprovação do nexo 

causal. Mesmo com uma tendência fisiológica da pessoa a Depressão, as condições 

adversas de trabalho podem levar ao desenvolvimento do quadro depressivo, daí a 

obrigação do empregador não de dispensa do trabalhador, mas sim de 

encaminhamento deste para tratamento médico e afastamento junto ao INSS - 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712324/inciso-ii-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Instituto Nacional de Seguridade Social. Porém, o reclamante tem obrigação de 

prova do nexo causal.  

De acordo com Cavalcante, Jorge Neto e Miranda (2016) é preciso a perícia 

médica para estabelecimento da relação causa-efeito, trabalho e enfermidade, 

porque não identificando o nexo causal a Depressão não é doença ocupacional. A 

concausa precisa ser verificada, para reconhecer o dever de indenizar, ou mesmo o 

direito de afastamento, por doença ocupacional que é acidente de trabalho. 

A prova pericial deve comprovar a existência de nexo causal entre o 

tratamento não adequado no ambiente de trabalho e a doença desenvolvida durante 

o contrato para que dados morais sejam reconhecidos, procedendo-se também a 

equiparação da doença a acidente de trabalho. Destacam Ferraz e Goldschmidt 

(2016) que, a Depressão enquanto doença ocupacional pode ser vista como 

acidente de trabalho, mas condições adequadas que obedeçam as definições da Lei 

n. 8.213/1991 devem ser obedecidas para tal, além da prova de nexo causal. O 

próprio Direito Previdenciário coloca a questão da Depressão doença e a Depressão 

acidente de trabalho. 

 

2.4 O TRATAMENTO LEGAL DA DEPRESSÃO NO DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO 

 

O Sistema de Seguridade Social criado a partir da Constituição Federal de 

1988 veio a ser um instrumento do Estado destinado a agir de acordo com Horvath 

Júnior (2008), como um protetor de necessidades sociais, individuais e coletivas. 

Este veio a ter objetivo de proteção preventiva e reparadora destinada aos cidadãos, 

correspondendo a conjunto de medidas criadas pelo Estado. 

Previdência Social, tal é direito de todos, mas de natureza contributiva, 

filiação obrigatória, com critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, 

podendo existir a previdência complementar. A Previdência Social vinda da 

Constituição Federal de 1988 veio a ser um procedimento protetivo do Estado, mais 

evoluído que os antigos seguros sociais (BRASIL, 1988; BRASIL, 2001). 

Os benefícios da Previdência Social são direitos garantidos aos segurados 

que exercem, ou exerceram atividade remunerada, bem como aqueles que pagam 

como autônomos contribuindo. Estes benefícios são concedidos de acordo com o 

Decreto n. 3.048/99, em seu artigo 9 e seus parágrafos, de maneira compulsória, 
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sendo os segurados a pessoa física que pratica atividade remunerada tanto efetiva, 

como eventual, de natureza urbana ou rural, seja com ou sem vinculo empregatício, 

a titulo precário ou não, ou ainda, aquele que a lei venha a definir como tal. É 

importante expor que também é segurado o indivíduo que se filia de maneira 

facultativa e espontânea à Previdência Social, efetuando contribuição, mesmo sem 

estar vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, ou outro regime 

previdenciário (BRASIL, 1999). 

Os benefícios previdenciários existentes sob a forma de prestações 

previdenciárias destinadas ao segurado são encontrados na forma de aposentadoria 

por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, 

aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-família, salário maternidade e auxílio 

acidente. Quanto às prestações de direito dos dependentes, tais são a pensão por 

morte e o auxílio-reclusão concedido a família dos presos. Por último têm-se as 

prestações no que se refere a segurado e dependente, onde figuram o serviço social 

e a reabilitação profissional (BRASIL, 1999; MARTINS, 2008). 

Cada benefício age com normas que o regulamentam desde critérios de 

concessão, até períodos de carência exigidos para que o segurado seja 

beneficiado.Nota-se que, no auxílio-doença, auxílio acidente e aposentadoria por 

invalidez, tem-se a proteção do trabalhador, quando algo afeta a sua saúde de forma 

transitória ou permanente. Assim, no caso de doença ou doença ocupacional, o 

trabalhador tem garantido o direito de sua proteção com estes benefícios.  

No caso das doenças profissionais ou ocupacionais que configuram acidente 

de trabalho, o INSS considera o nexo causal para entendimento da doença como 

acidente. O segurado para conseguir o entendimento de acidente de trabalho para 

doença ocupacional, conforme Matos (2013) precisa demonstrar o nexo de 

causalidade entre a doença e a atividade laboral que exercia.  

O Direito do Trabalho e o Direito Previdenciário tratam da Depressão como 

doença ocupacional, porque esta, juntamente com outros transtornos mentais e 

comportamentais tem sido vistos entre os principais motivos de concessão de 

benefícios previdenciários. Isto tem chamado a atenção, porque de acordo com 

Jardim (2011) há categorias mais propensas aos distúrbios mentais. Dentre os 

profissionais com maior numero de benefícios por Depressão, têm-se bancários, 
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comerciantes, professores, frentistas, trabalhadores do comércio, metalúrgicos, 

rodoviários, transportadores, entre outros. 

Desde 2009 a DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência Social tem reconhecido uma ampliação no total de auxílios-doença 

previdenciários e acidentários concedidos por doenças ligadas a transtornos mentais 

e do comportamento, onde a Depressão lidera, junto com sendo uma das principais 

causas de afastamento do trabalho no Brasil. Tem-se um reconhecimento que a 

Depressão tem relação com o trabalho sendo um transtorno recorrente, porque as 

pessoas voltam a pedir afastamentos (JARDIN, 2011). 

O trabalhador perante o INSS tem o direito de auxílio doença por acidente 

de trabalho. No retorno ao trabalho há uma garantia de estabilidade no trabalho por 

no mínimo 12 meses (BRASIL, 1991). Quando um trabalhador é demitido após 

retorno, a empresa age contra o determinado em Lei. Sobre isto julgado do Relator 

Luiz Philippe Vieira de Mello Filho onde entende que:  

 

PROC. Nº TST-RR-406.078/97.6INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ARTIGO 118DA LEI Nº 8.213/91."ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 
ACIDENTE DE TRABALHO. É CONSTITUCIONAL O ART. 118 DA 
LEI 8213/91" 

Orientação Jurisprudencial nº 105 do TST.ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA. ARTIGO 118 DA LEI Nº 8.213/91.O afastamento do 
trabalho por prazo superior a quinze dias e a percepção do auxílio-
doença acidentário constituem pressupostos para o direito à 
estabilidade prevista no artigo 118 da Lei nº8.213/91, assegurada por 
período de doze meses após a cessação do auxílio-doença. Recurso 
de Revista conhecido e provido. 

 

Compreende-se que, surge a possibilidade de indenização por dano moral 

se o funcionário foi demitido durante o tempo de garantia provisória de empresa 

quando a Depressão tem classificação como doença do trabalho. O nexo causal 

reconhecido, a situação de acidente de trabalho, dá direitos ao trabalhador. A não 

reintegração ao emprego e a demissão, traz o direito a indenização. 

Segundo Kamimura e Tavares (2012) a ampliação no total de pessoas com 

Depressão ligada a atividade laboral traz discussão, porque é um direito contratar e 

demitir do empregador colocado na Constituição Federal de 1988, mas a proteção 

do trabalhador e a questão da saúde também são direitos. Há uma discussão quanto 
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às ações trabalhistas para indenização, bem como quanto o acesso aos direitos 

previdenciários não cumpridos de estabilidade.  

Tem-se uma clara ofensa aos direitos do trabalhador com Depressão por 

causa do trabalho, sendo importante abordar o desrespeito a dignidade do 

trabalhador no ambiente de trabalho, bem como na busca de seus direitos por 

doença ocupacional.  
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3 A DEPRESSÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO E O DESRESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

 

Conforme observado nos capítulos anteriores as transformações no 

mundo do trabalho do século XXI tem tido uma carga psicológica e emocional para 

os trabalhadores, gerando problemas de saúde e tendo como consequência 

transtornos psicológicos e comportamentais.  

As alterações na saúde mental das pessoas e o aumento de 

problemas ligados a isso nas relações de trabalho cobrou um tratamento legal. A Lei 

n. 8.213 de 24 de julho de 1991 tratou da questão e ao ser alterada pela Lei n. 

11.340 de 26 de dezembro de 2006, trouxe a possibilidade do reconhecimento da 

relação entre doença e trabalho com o nexo técnico epidemiológico. A apresentação 

do atestado médico com o CID e a avaliação do perito da Previdência Social 

também serve para atesta a relação entre o trabalho e a doença (BRASIL, 1991; 

BRASIL, 2006).  

Frente os efeitos das condições de trabalho para a saúde do 

trabalhador a legislação previdenciária e trabalhista teve que equiparar as doenças 

ocupacionais aos acidentes de trabalho, bem como permitir as ações de indenização 

por danos em situações que envolvam doenças ocupacionais como a Depressão. A 

saúde do trabalhador e o princípio da dignidade da pessoa humana são pensados 

no Direito do Trabalho frente a situação do trabalhador depressivo pelas condições 

de trabalho. Neste capítulo, portanto, apresenta-se o princípio da dignidade no 

Direito do trabalho, o trabalho como direito e as condições degradantes de trabalho 

que afetam a saúde e o exercício do direito do trabalhador depressivo em ações 

trabalhistas ante as dificuldades para obter seus direitos.  

 

3.1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana foi assegurado pela 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, na qual aparece entre os 

fundamentos da República Federal do Brasil, que é formada “pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado 
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Democrático” (BRASIL, 1988). Tal princípio aparece no inciso III do referido artigo, 

enquanto parte dos princípios fundamentais. 

A respeito do conceito doprincípio da dignidade humana, Moraes (2003) o 

apresenta da seguinte forma:  

 

(...) dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e garantias 
fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse 
fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas 
de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é 
um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 
deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser 
feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos (MORAES, 2003, p.50). 

 

Como parte dos princípios fundamentais tornou-se norma fundamental por 

objetivar a garantia jurídica de uma vida digna para a pessoa. Assim, esta veio a ser 

tratada, como se observa na lição de Moraes (2003), como algo importante para a 

Constituição Federal, visando aproteção dos cidadãos. 

A respeito do termo dignidade, que é usado para nomear este princípio, Reis 

apud Correa, Giacoia e Conrado (2006) apresentam conceituação em que a 

“dignidade” é exposta como uma qualidade moral, em que é preciso o respeito, a 

valoração do indivíduo como pessoa. Também pode significar elevação, nobreza, 

grandeza, cabendo ter sido objeto de regulamentação legal, pois erros através da 

história prejudicaram este que é um direito intrínseco ao ser humano. 

O princípio da dignidade veio a fazer parte dos princípios fundamentais da 

Constituição Federal de 1988, porque mesmo na sociedade contemporânea seria 

preciso proteger o ser humano, requerendo-se o respeito de seus direitos, ou 

mesmo valores.A definição do princípio da dignidade da pessoa humana no artigo 

1º, inciso III, da Constituição de 1988, foi relevante, pois a dignidade é a base 

principal de um todo, devendo ser respeitada e valorizada, porque a pessoa é o bem 

máximo do Direito (BRASIL, 1988; REIS apud CORREA; GIACOIA; CONRADO, 

2006). 

Enquanto princípio fundamental, a dignidade humana, juntamente com a 

soberania, cidadania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 
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político, passam a ser fundamentos básicos para aquilo que o Brasil, a partir da 

Constituição Federal de 1988, deveria ter, fundando-se isso não somente nos ideais 

da Revolução Francesa, ocorrida em 1789, como também na Declaração dos 

Direitos Humanos, em que a dignidade da pessoa é citada (REIS apud CORREA; 

GIACOIA; CONRADO, 2006). 

Fundado na essência humana, ou naquilo que o ser humano tem para 

manter-se humano, ou com condições de vida digna, tal princípio, como leciona 

Sarlet (2001, p. 59-60) seria “uma qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração que o faz 

por parte do Estado e da comunidade.”Assim, em face de seu papel, este princípio 

significaria direitos e deveres fundamentais cujo papel seria garantir a pessoa, sua 

proteção contra atos quegerem tratamento degradante, ou mesmo desumano, 

servindo para garantir aos indivíduos condições mínimas de existência ou vida 

saudável. 

O princípio da dignidade ainda seria base para fazer com que o Estado fosse 

responsável por promover a dignidade e também para a pessoa cobrar o respeito a 

este princípio, quando se visse afetada por seu não cumprimento, o que conforme 

Sarlet(2001, p.60) significou “propiciar e promover sua participação ativa e 

corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos.” Mesmo conquistado este direito, é importante dizer que o 

sentimento de necessidade de uma vida digna, ou tratamento digno como ser 

humano, já é parte da existência do homem intrinsecamente. 

Como destaca Gonçalves (2008), a dignidade humana liga-se aos direitos da 

personalidade, porque não somente se encontra em destaque na Constituição 

Federal de 1988, como está entre os fundamentos constitucionais que servem para 

orientar o ordenamento jurídico, quando o objetivo é a proteção destes direitos. 

A proteção à dignidade da pessoa humana acaba por interagir com o direito 

à intimidade, vida privada, honra e imagem, pois danos à dignidade ligados a estes 

direitos da personalidade podem ser penalizados com indenização por dano, seja 

ele material ou moral. Os direitos da personalidade que se relacionam com a 

dignidade humana estão tratados no artigo 5º, cujo texto diz o seguinte:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
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no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; 

(...) 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-
se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

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; (BRASIL, 1988). 

 

Por conseguinte, os direitos da personalidade expostos em parte do artigo 

5º, que aparece anteriormente descrito, juntamente com lição de Gonçalves (2008), 

servem para garantir a proteção da dignidade da pessoa humana, pois o ofendido 

pode tomar medidas judiciais para garantir a proteção e preservação de tal 

dignidade. 

A dignidade humana, segundo Sarlet (2001), deve ser protegida, mas é 

aspecto inerente ao fato de “ser humano.” Isso demonstra que mesmo que a 

dignidade possa ser concedida, as pessoas já nascem com o sentimento de 

dignidade, de valor que atribui a si mesmo, sabendo o que merece ou não, como é 

ser tratado dignamente e com respeito. 

Sarlet (2001) que a sua proteção legal é importante, porque faz com que o 

Estado e a sociedade saibam que é um direito individual da pessoa ser tratada com 

dignidade humana, ou ter seu direito garantido.Esta tendência de proteção também 

é mencionada por Martins (2009), visto que segundo este, desde meados do século 

XX até a atualidade os ordenamentos jurídicos vem tentando acolher o ser humano 

como o centro e o fim do direito. 
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Destarte, Gonçalves (2008) e Martins (2009), em seus ensinamentos 

demonstraram que a dignidade da pessoa humana, ao ser inserida no texto 

constitucional dentro dos princípios fundamentais, como se vê no artigo 1º da 

Constituição Federal de 1988, ultrapassou o sentimento e a necessidade individual 

de viver dignamente, que é natural de qualquer pessoa e tornou-se um valor 

supremo do Estado brasileiro em especial no sistema jurídico-constitucional.” 

Diante do exposto, com base na lição de Martins(2009), a dignidade da 

pessoa humana, ao figurar entre os princípios fundamentais, também influenciou o 

fortalecimento da defesa de outros direitos fundamentais, como da personalidade. 

Assim, o uso da dignidade da pessoa humana dentro do Estado e do Direito 

brasileiro, mostra a responsabilidade quanto ao seu cumprimento, pois o Brasil 

somente será democrático se realmente a interpretação da Constituição Federal for 

cumprida, e os princípios e direitos nela definidos cumpridos ou protegidos. 

 

3.2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE NO DIREITO DO TRABALHO 

 

O Direito do Trabalho precisa considerar os direitos e garantias 

constitucionais nas relações de trabalho. Dignidade, liberdade, segurança, bem-

estar, igualdade, vida, saúde, qualidade de vida e não ter preconceitos, também são 

coisas que precisam ser consideradas pelos empregadores ao gerir seus 

colaboradores. Define-se que é passível de punição as pessoas que nas relações de 

trabalho gerem perigo ou prejuízo à vida, saúde, dignidade, personalidade, ou que 

tratem o outro de maneira desumana ou degradante (BRASIL, 1988). 

O ambiente de trabalho conforme Oliveira (2002) deve respeitar os princípios 

constitucionais, bem como as relações dentro deste, porque o trabalho aparece 

como um dos fundamentos sobre a qual se baseia a República possuindo um valor 

social relacionado à soberania, exercício da cidadania, da dignidade humana e 

mesmo do pluralismo político. Logo, a interpretação de fatos, situações ocorridas 

dentro das relações de trabalho, faz o Direito do Trabalho, atuar em consonância 

também com o Direito Constitucional.  

Observando isso, no Direito do Trabalho o dano moral é considerado, 

porque diferentes situações no trabalho podem gerar desrespeito ao direito a 

dignidade. A finalidade do Direito é garantir o exercício da justiça social e o exercício 
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pleno dos direitos dos cidadãos, tutelando-se assim, no Direito do Trabalho a 

obediência destes preceitos (OLIVEIRA, 2002). 

Destaca Alkimin(2010) que na proteção do meio ambiente, tem-se também a 

proteção do meio ambiente do trabalho, porque este faz parte do meio “ambiente 

global”. Informa que no artigo 225 do texto constitucional não há definição deste ou 

daquele meio ambiente, mas de todos, sendo um direito ter saúde e qualidade de 

vida em qualquer ambiente. Então, no ambiente de trabalho, a saúde, o ambiente 

equilibrado, a qualidade de vida, são garantidos e protegidos. 

A questão do direito ao ambiente saudável e com qualidade no trabalho liga-

se a vida digna e com qualidade. Isso é importante, porque o capitalismo, as 

mudanças nas formas de produção devem considerar os direitos fundamentais, as 

necessidades do homem. A Constituição Federal de 1988 e Consolidação das Leis 

Trabalhistas se posicionaram quanto a isso (ALKIMIN, 2010).  

No artigo 6º ao se tratar dos direitos sociais, a saúde e o trabalho tiveram 

destaque. Portanto, somando-se isso ao direito a um meio ambiente com qualidade 

de vida, qualquer efeito negativo do ambiente de “trabalho” sobre a saúde do 

colaborador é considerado como algo para o qual cabe proteção legal, sendo isso 

contra o que se espera na relação de contrato (BRASIL, 1988). 

Ainda na Constituição Federal de 1988 no artigo 7º, inciso XXII define-se 

como direito social tanto de trabalhadores urbanos como rurais, a “redução de riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.” Nota-se 

que se virá coibir qualquer tipo de situação que comprometa o trabalhador em sua 

saúde, com trabalho em condições degradantes de qualquer ordem (BRASIL, 1988). 

Qualquer situação que configure prejuízo aos direitos da personalidade, que 

afete a dignidade da pessoa humana, requer proteção da pessoa e no trabalho isso 

também acontece. Conforme Garcia e Tolfo (2011) as condições de trabalho 

praticadas na relação empregado e empregador há prejuízos no direito de 

personalidade e dignidade do último, perdendo o direito a qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. Os requisitos definidos para o meio ambiente de trabalho 

definido constitucionalmente é afetado. 

O princípio da dignidade no Direito do Trabalho se liga ao direito a saúde, 

pois conforme Santos (2011) o trabalho deve ser exercido em condições dignas, 

pois sem isso, há efeitos para a saúde. Nas doenças ocupacionais ou patologias 
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ocupacionais ligadas a transtornos mentais e comportamentais com a Depressão,o 

sentimento vividoparece ser algo que fere o sentimento de dignidade no exercício do 

trabalho. As condições reiteradas de sofrimento, ou as condições negativas, ferem o 

direito a dignidade da pessoa do trabalhador enquanto ser humano, daí seus efeitos 

emocionais. Assim, a situação degradante no ambiente de trabalho tem efeitos na 

saúde do trabalhador. 

 

3.3 TRABALHO, DEGRADAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E O 

DESCUMPRIMENTO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

SAUDÁVEL 

 

O ser humano para sua qualidade de vida depende do meio ambiente 

natural e meio ambiente artificial, do qual o meio ambiente do trabalho faz parte. O 

meio ambiente do trabalho é o habitat do ser humano que trabalho, assim, há 

situações, relações, experiências, expectativas, necessidades em relação a este. As 

influências do meio do trabalho dentro do capitalismo globalizado e industrializados 

chamam atenção. A própria Psicologia criou um ramo para entender o ser humano 

neste tipo de ambiente e os efeitos do mesmo, positivos ou negativos e não somente 

o comportamento.  

Os primeiros estudos a respeito do sentido do trabalho segundo Tolfo e 

Piccinini (2007) foram realizados por Hackman e Oldhan que enquanto psicólogos 

estudaram a qualidade de vida no trabalho e seu sentido. No entendimento destes, o 

trabalho seria útil, algo importante para o ser humano, mas no qual a coerência, 

harmonia e equilíbrio eram importantes para a saúde do trabalhador. 

A importância do trabalho foi reconhecida quanto sua influência consciente e 

subjetiva no ser humano. De acordo com Dejours (1992) estudou-se a carga 

psíquica do trabalho, reconhecendo que não existem apenas sofrimentos ou 

desgaste físicos, também psicológicos, emocionais que nascem do trabalho e das 

condições de trabalho. Entendeu-se a relação entre trabalho, saúde, a questão do 

aparelho psíquico e a psicossomática. Sobre o trabalho viu-se que: 

 

O trabalho humano possui um duplo caráter: por um lado é fonte de 
realização, satisfação, prazer, estruturando e conformando o processo de 
identidades dos sujeitos; por outro, pode também se transformar em 
elemento patogênico, tornando-se nocivo à saúde (DEJOURS, 1992, p.43). 
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Estudaram-se os efeitos do sofrimento no ambiente do trabalho, 

diagnosticando sofrimentos físicos, que tem origem psicológica. A partir disso a 

satisfação concreta e simbólica, insatisfações, desmotivações tornaram-se 

elementos integrantes do estudo da psicopatologia do trabalho.  

Observou-se o trabalho, as pulsões, as contradições, a angústia, o medo, 

entendendo-se os riscos no ambiente do trabalho onde o psíquico, o emocional 

afetam o físico pelo peso que o trabalho tem nas pessoas. A saúde física, psíquica e 

emocional dentro do ambiente de trabalho teve destaque, especialmente quando se 

pensa na prevenção de doenças (DEJOURS, 1992).  

Observando isso, compreende-se com fulcro em Padilha (2011) que, ao se 

relacionar o trabalho, com vida, saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho 

dentro dos textos legais e constitucionais brasileiros, tal veio do entendimento que 

as condições nocivas de gestão ou relações de trabalho, podem afetar a saúde do 

trabalhador, prejudicando o exercício de seus direitos. 

Os aspectos subjetivos do trabalho, seus efeitos psicológicos vieram a ser 

estudados. Os efeitos patogênicos do trabalho na saúde mental foram considerados, 

principalmente visando-se a prevenção do adoecimento. A psicopatologia do 

trabalho, dentro da Psicologia Organizacional e do Trabalho veio a ser objeto de 

estudo, verificando a causa e o efeito (PADILHA, 2011).  

Leciona Mendes (1995) que houve um estudo do adoecimento psíquico do 

homem em relação do homem como individuo, frente à organização e suas 

necessidades. Deu-se a descoberta de síndromes e de doenças mentais 

relacionadas ao trabalho. A promoção da saúde mental considerando o consciente e 

o subjetivo foi estudada e praticada, defendendo-se um trabalho mais humanizado. 

O sofrimento psíquico mostrou-se algo tão complexo quanto o sofrimento físico. 

A organização do trabalho tem no homem uma ação, onde o aparelho 

psíquico sobre impacto e com isso nasce o sofrimento, porque se dá um choque 

entre a história individual, no qual há projetos, esperanças e desejos e a 

organização do trabalho que não leva em consideração estes aspectos 

(MENDES,1995).  

Destaca Dejours (1992)que há um prazer subjetivo que o trabalho traz, daí a 

satisfação, porém existe um sofrimento, porque sensações desagradáveis também 

são sentidas, daí dando origem a conflitos inconscientes do não cumprimento de 
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necessidades, frustrando os sentimentos, desejos mais profundos, daí ameaçando o 

trabalhador em seu corpo, no seu mundo e no relacionamento com outras pessoas. 

O trabalho tem um aspecto subjetivo para o ser humano, assim o físico é 

visível, mas o psíquico invisível, mas existe e é vivenciado de maneira particular por 

cada trabalhador. O prazer e o desprazer, a alegria e a tristeza, a motivação e a 

desmotivação, os desejos inconscientes, as coisas reprimidas, as estratégias 

defensivas de cada um para suportar existem no ambiente de trabalho (DEJOURS, 

1992).  

Coloca Padilha (2011) que há sofrimento e defesas, consequências do tipo 

de ambiente de trabalho e gestão de pessoas, então com o estudo da psicopatologia 

do trabalho deu-se o entendimento dos efeitos do trabalho nas pessoas, do seu 

sentido subjetivo. Compreender todos os sentidos do trabalho é importante, pois 

este tem uma validade inegável para as pessoas e sua qualidade de vida. Liga-se ao 

direito a saúde, vida e dignidade. 

Frente isso, é um direito ter um meio ambiente de trabalho com qualidade de 

vida, onde qualquer efeito negativo do trabalho sobre a saúde do colaborador seja 

considerado como algo para o qual cabe proteção legal, sendo isso contra o que se 

espera na relação de contrato. As condições de trabalho podem trazer experiências 

para os trabalhadores que afetam sua saúde física, bem como psicológica, daí a 

obrigação de proteger os direitos do trabalhador em sua relação com o trabalho 

(PADILHA, 2011).  

Segundo Milaré (2001) o ato de degradar pode-se dar no meio ambiente do 

trabalho, pois há uma alteração nas condições que legal e constitucionalmente são 

pensadas como corretas.Há um dano, um prejuízo ao meio ambiente do trabalho 

ecologicamente equilibrado. É importante colocar que não é qualquer diminuição ou 

perturbação, mas sim situação que realmente se configure um dano que cabe 

reparação.  

De acordo com Brasil (2009) a degradação do meio ambiente laboral não se 

dá por poluição na acepção da palavra pensada no meio ambiente natural. São 

situações de trabalho inadequadas onde à humanização do ambiente organizacional 

não se dá de maneira devida. A degradação do ambiente de trabalho acontece em 

coisas que prejudicam a saúde em geral do trabalhador e trazem a falta de 
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qualidade de vida no trabalho. É mais do que acidentes de trabalho, mas também 

doenças ocupacionais de diferentes origens. 

Sobre a degradação do meio ambiente do trabalho tem-se a seguinte lição 

de Padilha (2011): 

 

[...] o meio ambiente do trabalho estende sua abrangência para além 
da seara do Direito do Trabalho, uma vez que está inserido dentro do 
contexto de um dos maiores e mais grave problemas da atual 
sociedade globalizada e de alta tecnologia, qual seja, a questão 
ambiental. Os problemas ambientais suscitados pela atual sociedade 
de risco global não se limitam às agressões e degradação 
sistemática do meio ambiente natural, mas atinge o ser humano em 
todos os seus ambientes artificialmente construídos, desde o espaço 
urbano das cidades até o espaço laboral das atividades produtivas. 
[...] 

Nesse sentido, a extensão da problemática ambiental suscitada na 
atualidade demanda uma nova maneira de conceber a tutela do 
trabalhador no seu meio ambiente de trabalho, ampliada 
sobremaneira em seus limites e contornos, pela proteção 
constitucional, geradora da real concepção do “meio ambiente do 
trabalho”, não mais abrangida na sua ampla e complexa dimensão, 
pela previsão legal mínima da Consolidação das Leis do Trabalho, 
mas referida a realidade qualitativa e quantitativamente 
extremamente diversa, cuja adequada proteção exige novos 
mecanismos de tutela jurídica, mais abrangentes e complexos, em 
busca de uma concreta efetividade (PADILHA, 2011, p.234).  

 

Entende-se que, dentro do capitalismo atual há em um mesmo 

contextoeconômico-social uma degradação da qualidade de vida e da saúde do 

trabalhador, juntamente com a própria degradação do meio ambiente natural. Isso 

explica o porque juntamente com os programas de proteção do meio natural veio a 

proteção da saúde e segurança do trabalhador no ambiente de trabalho.  

Coloca Tuma e Vieira apud Andrade, Carvalho Neto e Schwarz (2015) que 

existe uma violência nos novos métodos de gestão que não vem somente da 

maneira como os empregadores utilizam seu poder diretivo, mas dos modos de 

gestão que o capitalismo contemporâneo cobra. Há uma violência psicológica em 

muitos casos que leva a perda provisória, ou algumas vezes permanente da 

habilidade laborativa por doenças psicológicas ou emocionais. Depressão, Síndrome 

de Bournout, Agorafobia, Síndrome do Pânico ligadas ao trabalho, demonstram uma 

espécie de poluição das relações saudáveis da pessoa com a atividade laborativa.  
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Como o meio ambiente do trabalho é uma espécie de meio ambiente 

protegido constitucionalmente e por lei, a degradação em suas condições também é 

passível de ter efeitos naquele que é sujeito ou titular de direitos que é o trabalhador. 

Respeitar o direito humano, agir na relação de trabalho com prudência ou cautela, 

prevenir coisas que vão contra o direito do trabalhador, buscar um equilíbrio entre 

produzir considerando limites humanos, bem como saber-se responsável por suas 

ações nocivas no meio ambiente de trabalho é obrigação de toda a gestão planejada 

e praticada (TUMA; VIEIRA apud ANDRADE; CARVALHO NETO; SCHWARZ, 

2015).  

Informa Brasil (2009) que a proteção legal do trabalhador no Brasil e no 

mundo vem seguindo novas tendências, no qual há incorporação de novas 

modalidades de prejuízos aos direitos constitucionais conforme as condições de 

trabalho. A ideia de insalubridade não é mais apenas considerando condições por 

substâncias ou operações perigosas, discutem-se os riscos ambientais, as más 

condições de trabalho, sobre novos prismas. A saúde mental tem preocupado e não 

apenas a física.  

Sobre o trabalho Bastos (2001) versa que: 

 

De fato o trabalho é que confere ao homem uma de suas 
qualificações mais marcantes. É muito frequente mesmo identificar 
certas pessoas pelo trabalho que exercitem. Pelo trabalho o homem 
realiza sua própria existência. Transforma o mundo, impregna-o de 
sua imagem. Embora visto biblicamente como maldição (“ganharás o 
pão com o suor do teu rosto”), ...ainda assim é pelo esforço que cada 
um faz para subsistir, assegurando o necessário a si e àqueles que 
dele dependem, que o homem pode transcender sua condição [...] 
(BASTOS, 2001, p.473). 

 

O trabalho tem um valor social, no geral, se espera dele que seja uma 

atividade dignificante, sem desrespeito a pessoa humana do trabalhador ao ponto de 

comprometer sua vida e direta ou indiretamente sua saúde. Os efeitos da 

degradação do ambiente de trabalho são discutidas porque o trabalho que devia 

ajudar na vida, saúde, qualidade de vida, com situações nocivas, conforme o caso, 

ferem a vida, direito a saúde, dignidade, daí cabendo a intervenção do estado na 

proteção do trabalhador e na observação do tipo de gestão e relação no meio 

ambiente de trabalho (BASTOS, 2001). 
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Como exemplo das consequências da degradação do meio ambiente de 

trabalho, conforme Silva (2010) as psicopatologias estão cada vez mais presentes 

entre as doenças ocupacionais que todos os anos levam milhares de pessoas ao 

afastamento do trabalho. Antes o que havia eram doenças de ordem física, ou 

acidentes de trabalho, mas agora as psicopatologias lideram.Cada vez mais o 

conhecimento do comportamento humano tem sido cobrado desde a seleção, até a 

progressão de cargo e permanência no trabalho dentro do ambiente organizacional 

e isso tem consequências.  

A evolução na pesquisa dos seres humanos mostrou que, no ambiente de 

trabalho há diferentes interações motivadas pelo trabalho ou não. As relações 

humanas no espaço de trabalho correspondem ao grande desafio em gestão, sendo 

válido entender as relações interpessoais e gerenciá-las (SILVA, 2010).  

Destaca Minicucci (2011) que existem dificuldades de entender o ser 

humano pela sua essência e características, apresentando natureza que o torna 

único, sendo difícil prever suas reações, estabelecer uma cadeia de atividades. É 

importante entender as diferenças e buscar um consenso. Dentro da organização a 

dinâmica das relações interpessoais processa-se a partir de desempenho e papéis 

profissionais que mantêm relações com o sistema sociocultural do qual a 

organização faz parte.Compreende-se, portanto, que não existem organizações sem 

pessoas e tais influenciam em seus rendimentos. 

A gestão de pessoas dentro de uma empresa é tarefa para a qual nem todos 

têm habilidades, pois exige habilidades específicas, sendo preciso ter proximidade 

com o trabalhador, bem como criar elementos motivacionais que tornem ambos 

dentro da empresa, parceiros. São pessoas lidando com pessoas (MINICUCCI, 

2011). 

É preciso entender que as relações humanas ou interpessoais 

correspondem a acontecimentos, seja no lar, na escola ou no trabalho. No caso do 

trabalho são os comportamentos, as inter-relações que se dão no espaço do 

trabalho e por motivo de trabalho. De acordo com Minicucci (2011), o administrador 

eficiente precisa ser capaz de entender e lidar com problemas econômicos e 

técnicos, mas especialmente deve ser capaz de compreender as pessoas e as 

relações com as pessoas. 
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Os gestores precisam estar aptos a compreender que muitos fatores estão 

envolvidos no comportamento humano dentro das organizações. Logo, a Psicologia 

do Trabalho dentro do ambiente organizacional é um instrumento auxiliar ao gestor, 

pois esta estuda o ser humano, observa o comportamento, faz considerações 

válidas em certos momentos. O comportamento humano dentro do trabalho, 

portanto, englobam as relações humanas que se estabelecem e quaisquer conflitos, 

ou problemas o psicólogo surge como um elemento de staff importante no auxilio do 

gestor (MINICUCCI, 2011). 

Informa Teixeira (2007) que existe uma preocupação com a degradação do 

meio ambiente do trabalho em nível geral, mas principalmente hoje em relação a 

degradação pelo tipo de relações humanas entre gestores e colaboradores. O 

Direito do Trabalho e Direito Previdenciário tem tido que responder a doenças de 

trabalho incapacitantes ou passíveis de indenização nascida pelo tipo de trabalho, 

pelas situações a que o empregado foi submetido. 

A respeito das relações humanas no trabalho, destaca França (2012) 

destaca que as mesmas são importantes para a qualidade de vida no trabalho. A 

qualidade de vida é medida ou influenciada pelo tipo de qualidade das relações, pois 

muitas vezes o tipo de relação presente afeta o trabalhador não somente no 

trabalho, como em todas as áreas de sua vida. 

Relações estressantes no trabalho, assédio moral, entre outras coisas 

podem trazer comprometimento representam modalidades de degradação do 

ambiente do trabalho, motivo pela qual precisam ser entendidas em detalhe. É 

importante entender o mecanismo, porque a Justiça ao proteger o trabalhador 

considera diferentes aspectos para fazer o nexo causal em ações que envolvam 

este tema (TEIXEIRA, 2007; FRANÇA, 2012). 

Palavras como estresse e somatização relegados a Psicologia, hoje vem 

sendo aceita pela Medicina, compreendendo-se que, doenças físicas são 

explicações, mas as origens emocionais de muitos problemas precisam ser 

pesquisados e entendidos. A degradação do ambiente de trabalho por fatores não 

mais somente físicos, porém de ordens diferentes tem chamado a atenção 

(FRANÇA, 2012).  

Segundo Ferreira (2006) o capitalismo tem acentuado o estresse a que o ser 

humano pode se adaptar, porque não é mais somente uma questão de mão de obra 
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qualificada. As pessoas precisam ser capazes de lidar com um aparato tecnológico 

cujos sistemas se modificam várias vezes ao ano, pois o foco é a agilidade nas 

tarefas, a qualidade no atendimento do cliente entre outras metas. 

Tudo precisa acontecer rápido nas normas formas de trabalho e a todo o 

momento o trabalhador precisa se adequar as mudanças, sempre assombrado pelo 

medo do desemprego por não render como esperam. É um tempo no qual não ser 

qualificado é ser descartado, cobrando das pessoas serem capaz de sempre ajustar-

se aos novos produtos, novos sistemas, novos procedimentos de trabalho, as metas, 

padrões, na interação com clientes, colegas e chefes (FERREIRA, 2006). 

Expressam França (2012) que mente e o corpo e o corpo precisam suportar 

física e emocionalmente um ritmo diferente daquele vívido em décadas atrás pelos 

trabalhadores. Frente isso, aos profissionais de Direito, sociedade e empregadores, 

precisam compreender o efeitos da degradação do ambiente de trabalho, em 

especial em aspectos psicológicos e emocionais, onde o estresse é o fator de 

gatilho.  

A sociedade humana vivencia um período onde cada vez mais o homem é 

cobrado, sendo árdua a tarefa de ser humano e um ser social. A sociedade e o 

trabalho impõem muitas coisas ao ser humano, tecendo objetivos, bem como a 

capacidade de lidar com conflitos, tensões, dificuldades. De acordo com França e 

Rodrigues (2013) é um grande desafio sobreviver e conviver com as múltiplas 

tarefas e cobranças. O adoecimento emocional e psicológico nesta época, portanto, 

é presente na realidade que se vive e é com isso que o Direito lida.   

 

3.4 O EXERCÍCIO DO DIREITO DO TRABALHADOR DEPRESSIVO EM AÇÕES 

TRABALHISTAS E AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA OBTER SEUS 

DIREITOS 

 

O ser humano é um ser social e como tal, parte de seu emocional se liga a 

aceitação do grupo, ao reconhecimento por aquilo que ele fez. A satisfação e a 

insatisfação têm efeitos sobre o comportamento e desempenho. A capacidade de 

trabalho também é afetada conforme o tipo de sentimento vivenciado pelo 

trabalhador. Segundo o Ministério da Saúde (2001) há uma ligação entre o aparato 

psíquico dos trabalhadores e o contexto de trabalho e aquilo a que são expostos. A 
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lesão emocional e psicológica se dá porque a carga psicológica da situação ruim 

traz sintomas, manifestações e patologias como a Depressão.  

A respeito coloca Teixeira (2007) que:  

 

 [...]diversos outros fatores no meio ambiente do trabalho podem 
afetar a saúde mental, tais como: relações interpessoais e coletivas 
inerentes à própria organização do trabalho, ambiente físico (ruído, 
iluminação, temperatura, intoxicação, disposição do espaço físico), 
forma do exercício do poder de comando na escala hierárquica e 
demais circunstâncias gerais referentes à própria manutenção do 
emprego (TEIXEIRA, 2007. p.29). 

 

O trabalhador depressivo teve um adoecimento mental, com etiologia que 

pode ser multicausal e complexa, mas onde o tipo de situação e relações de 

trabalham tiveram efeito.  

Quando o trabalhador decide pela ação, o próprio senso de justiça e busca 

de direitos, quando não se obtém algo, traz ampliação do sentimento e sofrimento 

para a pessoa, porque há expectativas de tratamento digno e visão daquilo que se 

pensa ser indigno. 

Condições indignas de trabalho e as dificuldades de acesso a justiça real em 

ações, agem contra o princípio da dignidade e por isso, tal merece atenção. Ocorre 

que, perante a justiça nem todas as situações desconfortáveis e dissabores vividos 

no trabalho, não vistos como motivos para considerar que os direitos da 

personalidade como a dignidade foram feridos. Isso é colocado, por exemplo, em 

decisão de João Carlos Ribeiro de Souza em processo de 2016. Este julgando ação 

entendeu que: 

 

As situações expostas, embora desconfortáveis e possam ter 
causado certos dissabores ao reclamante, não podem ser 
consideradas lesivas aos seus direitos da personalidade, pois não 
houve qualquer intenção patronal de atingir a honra, a boa fama e a 
imagem do trabalhador. Ao contrário, verifico, conforme já 
salientado, a ausência de inobservância aos requisitos mínimos de 
segurança e estrutura insertos nas normas regulamentares do MTE 
(em especial, NR's n. 24 e 31). Destaco que eventuais 
aborrecimentos, contrários ao interesse da parte, não podem ser 
confundidos com danos de ordem emocional ou psicológica (TRT 
23, Processo n. 0000067-71.2015.5.23.0131-RO). 
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No caso julgado somente foi reconhecido o descumprimento de condições 

adequadas de trabalho, porém não entendeu-seque as mesmas tinham relação com 

o problema de saúde desenvolvido pelo trabalhador. O julgamento exige do juiz um 

entendimento, mas o trabalho tem um peso na vida do trabalhador, há expectativas, 

tem-se uma função, daí sendo complexo julgar até que ponto realmente a situação 

não trouxe o dano moral e o desenvolvimento de patologia.  

Segundo Jacques (2007) há necessidade por parte do reclamante em ações 

trabalhistas de comprovar suas alegações e ai reside à grande dificuldade. 

Exemplos de situações onde o empregado não consegue comprovar as situações de 

trabalho podem ser vistos em vários processos. Em ações por doenças 

ocupacionais como a Depressão, em geral busca-se o dano moral, com argumento 

de agressão contra a dignidade humana.  

O dano moral, conforme Cavalieri Filho (2007) requer uma agressão à 

dignidade comprovada e não somente a existência de qualquer contrariedade. Logo, 

requer-se provar dor, vexame, sofrimento, situações humilhantes que fujam da 

normalidade e que tenham consequências para o comportamento psicológico do 

indivíduo, desequilibrando seu bem estar. 

Muitas situações argumentadas em ações podem ser entendidas como 

aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada, ou que foge a órbita do 

dano moral. O trabalhador que realmente sofreu dano moral, mas que não foi 

reconhecido por não pode provar, continua com o sentimento de que nada irá 

acontecer aquele que lhe causou dano. A necessidade de prova vem não somente 

do laudo médico, como ainda de provas testemunhais e demais, o que é difícil de 

obter devido às relações de poder existentes no próprio trabalho.  

Segundo Jacques (2007) o adoecimento psíquico precisa ser considerado, 

pensando-se nos julgamentos o trabalho no processo de saúde mental e doença 

mental. A compreensão do ser humano trazida pela Psicologia precisa ser usada 

não somente na juntada de laudo/atestado sobre a doença, como ainda, na 

observação da situação do trabalho. O trabalho permeia todo o modo do ser 

humano, seus níveis de atividade, afetos, consciência e por isso muitos transtornos 

mentais, que são base para ação de dano moral, tem ligação com o trabalho.  

É difícil o julgamento de ações com doenças ocupacionais como a 

Depressão, porque o estabelecimento de nexo causal esbarra na descrição da 



52 

doença, na observação se foi a atividade que desencadeou, ou se foi atividade 

pregressa. O perfil de adoecimento é observado e nas ações se busca estudar para 

aplicar a justiça, porém a dificuldades de nexo causal entre a Depressão e o trabalho 

é difícil (JAQUES, 2007).  

De acordo com Silva et al (2009) o transtorno depressivo no trabalho é uma 

temática difícil, porque o transtorno leve pode evoluir conforme o tempo que a 

pessoa vai sendo submetida ao fator estressante e que leva ao transtorno mental e 

do comportamento. Os processos psicopatológicos vão se agravando com várias 

coisas objetivas e subjetivas, porque cada ser humano reage de uma forma para 

cada estímulo. Aquilo que é suportável para um, pode não ser para outro indivíduo, 

daí a dificuldade do dano moral colocar a necessidade de não ser “qualquer 

aborrecimento.” 

Os psicólogos têm um trabalho relevante de prevenção, orientação de 

gestores e colaboradores, além de atuarem junto com os psiquiatras no caso do 

diagnóstico da Depressão como doença ocupacional. Estes são relevantes para a 

compreensão das condições de risco de natureza psicoemocional no trabalho, daí 

sendo relevante ao se pensar em nexo-causal, ter um olhar que permeia estas 

áreas, quando se analisa o comportamento humano, seus aspectos emocionais e 

psicológicos e a importância do trabalho (SILVA et al, 2009). 

A Resolução n. 1.488/98 do Conselho de Medicina coloca em seu artigo 2º 

que:  

 

Art. 2º - Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos 
de saúde e as atividades do trabalhador, além do exame clínico 
(físico e mental) e os exames complementares, quando necessários, 
deve o médico considerar: 
I - a história clínica e ocupacional, decisiva em qualquer diagnóstico 
e/ou investigação de nexo causal; 
II - o estudo do local de trabalho; 
III - o estudo da organização do trabalho; 
IV - os dados epidemiológicos; 
V - a literatura atualizada; 
VI - a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador 
exposto a condições agressivas; 
VII - a identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, 
mecânicos, estressantes e outros; 
VIII - o depoimento e a experiência dos trabalhadores; 
IX - os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus 
profissionais, sejam ou não da área da saúde (CFM, 1998). 
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A doença ocupacionalexige o prejuízo, o risco, a lesão, mas é preciso o nexo 

causal para provar a culpa e obter a indenização por dano. Existem dificuldades 

porque nem todas as Depressões são geradas por agentes químicos, situações 

físicas, podendo haver uma interação ruim de ordem não biológica, mas sim 

emocional e psicológica. A pessoa busca o médico não por uma doença 

ocupacional, mas por sintomas. 

Conforme Teixeira (2009) as condições laborais ruins que irão trazer a 

Depressão, podem primeiro gerar o estresse e depois acabar desencadeando o 

transtorno. A situação de desrespeito se acentua, porque além das condições de 

trabalho terem trazido problemas para a saúde mental, a situação ainda é pior 

quanto a pessoa doente, procura acesso ao tratamento, afastamento do trabalho 

com auxílio-doença acidentário, pensão etc, ou mesmo quando luta pelas garantias 

trabalhistas de estabilidade no retorno ao trabalho e permanência.  

Argumenta Barbalho (2010) que é difícil o diagnóstico da Depressão como 

doença ocupacional, pois deve-se analisar os fatores psicossociais do trabalho para 

ver se este foi desencadeador ou agravador da doença. Muitas vezes a Depressão 

pode ser considerada estresse, confundida com Síndrome de fadiga, entre outras 

situações. A predisposição pode levar a pessoa a ter Depressão, enquanto outros na 

mesma situação de trabalho não, mas a patologia foi agravada pelo trabalho. O juiz 

ao considerar se existe ou não comprovação do nexo causal precisa entender os 

agentes etiológicos ou fatores de risco para o desenvolvimento.  

Segundo a Resolução n. 1.488/98 do Conselho de Medicina em seu artigo 9º 

em ações judiciais, o prontuário médico, exames complementares ou outros 

documentos poderão ser utilizados, desde que permitido pelo próprio assistido. 

Todos os dados são analisados, mas o nexo causal requer o reconhecimento, tanto 

em nível trabalhista, como previdenciário não somente da doença relacionada ao 

trabalho, como comprovação do dano.  

Destaca Barbalho (2010) que há um árduo processo desde a doença, a 

continuidade nas atividades, a busca de tratamento, conseguir o afastamento, entre 

outras coisas para o trabalhador depressivo. A aplicação da justiça exige o nexo 

causal, pois este é seu papel, mas a condição do depressivo em todo o processo 

desde o surgimento do problema de saúde, até obtenção da ajuda médica, 

afastamento ou recuperação, é difícil. É importante discutir o tema e ter cuidado, 
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pois a Depressão é algo sério, incapacitante e que pode conforme o grau, levar ao 

suicídio.  

Leciona Tamada (2012) que é preciso considerar que antes o nexo de 

causalidade era do trabalhador, mas o NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico 

Previdenciário tem gerado a possibilidade de inversão do ônus da prova. O NTEP 

tem repercussões no processo trabalhista pela questão da prova, porque permite o 

reconhecimento, de ofício da incapacidade como derivada do trabalho, entendendo 

a correlação entre a atividade da empresa com a doença ocupacional.  

Toda a dificuldade do trabalhador até obter seus direitos, fere direitos da 

personalidade no processo, dentre as quais a dignidade e a saúde. O Juiz, portanto, 

ao analisar a questão nas ações precisa munir-se de instrumentos que permitam 

realmente reconhecer ou não o nexo etiológico entre a doença e o trabalho 

(BARBALHO, 2010). Ao empregador, cabe observar com mais atenção o ambiente 

de trabalho, pois seus empregados também são um capital e a doença não traz 

benefícios para as partes, mas somente transtornos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final conclui-se que, a Depressão é uma doença que tem crescido no 

mundo, sendo associada especialmente, ao tipo de trabalho que as pessoas tem 

desenvolvido. Os transtornos mentais e comportamentais da qual a Depressão faz 

parte, tem crescido entre os trabalhadores, como em nenhuma época, chamando a 

atenção sobre o tema e levando ao reconhecimento destes como doenças 

ocupacionais. 

A pesquisa demonstra que a Depressão é uma doença classificada dentro 

dos transtornos mentais e comportamentais, porém, suas causas variam, não sendo 

somente biológicas, ou químicas, mas ligadas as condições de trabalho estressantes 

e a má qualidade das relações de trabalho que afetam aspectos emocionais e 

consequentemente psicológicos.  

Sobre a Depressão enquanto doença ocupacional vê-se que, esta é de difícil 

diagnóstico, sendo tratada muitas vezes como outra patologia. Observa-se que, a 

Depressão conforme seu nível pode ser incapacitante e que o trabalhador luta até o 

momento no qual realmente acontece o afastamento. Diferentes situações podem 

afetar o trabalhador depressivo em seus direitos a saúde e a dignidade neste 

processo de reconhecimento como doente e obtenção de direitos. 

A pesquisa mostra que, a comprovação do nexo causal entre a Depressão e 

as condições de trabalho, serve para embasar o direito a indenização, bem como de 

auxílio acidentário e estabilidade no emprego por no mínimo 12 meses. Situações 

degradantes ferem a dignidade, afetam a saúde e cabe proteção aos trabalhadores 

e solução dos litígios.  
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