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Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

[...] 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? 

[...] 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

 

Perguntas de um operário letrado 

Bertolt Brecht 
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RESUMO 
 

O presente estudo tem por objeto a análise jurídica da Síndrome de Burnout - ou 
Síndrome do Esgotamento Profissional -, considerando seus aspectos médicos e 
sociais e, sobretudo, seus efeitos diretos e indiretos na vida dos segurados do 
Regime Geral da Previdência Social. A metodologia adotada foi o estudo da 
legislação vigente e jurisprudência dos tribunais pátrios, além da revisão de estudos 
científicos, de maneira inter e multidisciplinar. Por meio deste trabalho, busca-se 
encarar tal doença como uma contingência que afeta o curso da vida profissional do 
segurado, muitas vezes impossibilitando-lhe permanentemente de voltar a exercer 
qualquer atividade laborativa, razão pela qual incumbe ao Estado, através da 
Seguridade Social, ampará-lo. Através da Previdência Social, como base 
assecuratória dos portadores desta Síndrome, serão analisados os benefícios e 
serviços prestados pelo Instituto Nacional do Seguro Social voltados para o amparo 
contra acidentes de trabalho ou incapacidade laborativa num aspecto geral, além de 
abordar os requisitos jurídicos para que o trabalhador faça jus a tal proteção, 
considerando a proteção constitucional trazida a estes trabalhadores e os meios de 
efetivação de seus direitos, mediante um olhar sistemático e crítico tanto em matéria 
de legislação, quanto a tal efetivação pelos operadores do direito.  
 
Palavras-chave: burnout; incapacidade laborativa; seguridade social; acidente do 
trabalho.  
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RÉSUMÉ 

 
Cette étude a pour but de tracer une analyse juridique du Syndrome du Burnout – ou 
Syndrome d’épuisement professionnel -, en considérant ses aspects médicaux, 
sociaux et surtout ses effets directs et indirects sur la vie des assurés du Régime 
Général de la Sécurité Sociale; sur la base de la législation en vigueur ainsi que la 
jurisprudence des tribunaux nationaux, en plus de la doctrine et des articles 
scientifiques, de façon inter et multidisciplinaire. À travers ce travail, nous cherchons 
à percevoir cette maladie comme une éventualité qui affecte le cours de la vie 
professionnelle de l'assuré, le privant des fois de reprendre de façon permanente 
toute activité professionnelle et de fait, il appartient à l'Etat d’aider l’assuré par les 
prestations de la Sécurité Sociale. À travers la Sécurité Sociale, comme base 
d'assurance pour les assurés atteints de ce syndrome, les prestations et services 
fournis par l'Institut National de Sécurité Sociale seront analysés afin de protéger 
l’assuré contre les accidents du travail ou d’incapacité de travail dans un aspect 
général, en plus de répondre aux exigences légales pour que le travailleur ait droit à 
une telle protection, en considérant la protection constitutionnelle apportée à ces 
travailleurs et les moyens de faire valoir leurs droits, à travers un regard 
systématique et critique tant sur le plan de la législation que sur une telle application 
par les acteurs de la loi. 
 
Mots-clés : burnout ; incapacité de travail ; Sécurité Sociale ; accident de travail.  
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INTRODUÇÃO 
 

Durante a 2ª Revolução Industrial, que teve início em meados do século XIX e 

se prolongou até o fim da II Guerra Mundial, com o avanço do capitalismo que se 

desdobrava nos modelos fordista e taylorista, há na literatura indicativos de 

influências nocivas que tal sistema tinha, e continua a ter, sobre o psicológico do 

indivíduo.  

Em A Metamorfose, o personagem, ao acordar, deparou-se com sua 

transformação em um “inseto monstruoso” (KAFKA, 1912). No entanto, a 

monstruosidade não lhe afligia, preocupava-se não com seu estado 

metamorfoseado, mas com o fato de se atrasar para o trabalho, tentando ao máximo 

se levantar da cama e pegar o próximo trem para que não fosse demitido e viesse a 

prejudicar sua família com a ausência de sustento. 

Concidentemente, a obra de ficção fora escrita durante o período em que o 

autor trabalhava no Instituto de Seguros de Acidentes no Trabalho em Praga, no 

antigo império Austro-húngaro1, o que faz-nos debruçar sobre reflexões quanto à 

prioridade dada ao trabalho, bem como seus impactos nas esferas individuais e 

coletivas2.  

A partir do fim da I Guerra Mundial começavam a surgir os primeiros traços de 

políticas públicas quanto aos direitos sociais, conhecidos também como direitos de 

segunda geração ou dimensão, como as constituições mexicana (MEXICO, 1917) e 

Weimarer Verfassung (ALEMANHA, 1919), fortalecendo a ideia de bem-estar social, 

configurando verdadeiros marcos de proteção ao trabalhador, seja através de 

processos de desmercantilização do trabalho, como na primeira, seja pelo resguardo 

dos direitos de pensionistas e dependentes, na segunda (AUAD, 2008). Com o 

passar dos anos, observou-se a evolução do sistema assecuratório de direitos 

sociais e, em contrapartida, o surgimento e fortalecimento de novos regimes de 

produção de capital (SANTOS, J. O. & GARCIA, 2018). 

Embora, atualmente, haja mecanismos para prevenir o adoecimento através 

de políticas públicas que invadam, de certa forma, a esfera privada dos 

empregadores, como normas regulamentadoras de saúde, higiene, segurança e 

                                                           
1 Segundo biografia do autor na própria obra.  
2 No período da Guerra-fria (1947-199) já se constatava o surgimento de doenças de ordem 
psicológica relacionadas ao trabalho, através de análise empírica de psicólogos e psicanalistas, entre 
elas, a Síndrome de Burnout (Freudenberger, 1974). 
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medicina no meio ambiente de trabalho (MAGANO, 1992), o capital encontra outras 

maneiras de conquistar os indivíduos para que se dediquem cada vez mais ao labor, 

de modo a impactar suas relações interpessoais, sociais e familiares, propiciando o 

desenvolvimento de morbidades físicas e psíquicas.  

Não se busca, por meio do presente estudo, esgotar os temas relativos ao 

adoecimento de ordem psicológica ocasionado pelo trabalho, tampouco traçar 

panorama histórico a respeito das políticas públicas de seguridade social, mas, de 

modo inter e multidisciplinar, projetar e analisar o atual sistema assecuratório trazido 

pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a proteção dada ao 

trabalhador inserido no Regime Geral da Previdência Social quando este se 

encontra metamorfoseado em virtude da quebra de expectativa ligada a sua 

historicidade individual, isto é, o liame entre o que desejava ser e o que se tornou 

(CASTRO, 2012), ocasionado pela organização social do trabalho imposta pelos 

novos regimes e formas de exploração de mão de obra.   

Para alcançar os objetivos traçados, desenvolve-se uma metodologia 

baseada em estudos ancorados na revisão de literatura no que tange ao 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout e suas decorrências nos regimes de 

trabalho lato sensu, englobando desde aqueles trabalhadores com vínculo formal de 

emprego até os autônomos. Enquanto para a investigação do sistema de proteção 

previdenciária conferida a esses, passa-se a uma abordagem legal e jurisprudencial, 

de modo a evidenciar os atuais meios de assegurar a esses trabalhadores, 

segurados do Regime Geral da Previdência Social, a manutenção de sua dignidade, 

mediante a garantia de sua segurança econômica, possibilitada pelos benefícios e 

serviços prestados pelo Instituto Nacional do Seguro Social.  

Para tanto, será abordado o conceito de Síndrome de Burnout, seu 

desenvolvimento e estágios, incluindo a verificação dos impactos na saúde do 

trabalhador, bem como suas relações sociais e organizacionais. Em seguida, será 

exposto, sob uma perspectiva constitucional, a proteção conferida pela nossa 

Constituição da República de 1988 a esses trabalhadores, tal como análise de 

normas primárias e secundárias instituídas para dar aplicabilidade a tal proteção.  

As políticas públicas de proteção previdenciária serão, ao final, tratadas a 

partir dos benefícios previdenciários capazes de manter a segurança econômica dos 

segurados do Regime Geral da Previdência Social diagnosticados com Síndrome de 

Burnout, compreendendo também o serviço de reabilitação profissional, a cargo do 
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Instituto Nacional do Seguro Social, que se mostra relevante ao passo que 

possibilita a reconstituição do indivíduo perante ao mercado de trabalho, 

possibilitando-lhe, não somente a recuperação de sua capacidade laborativa, mas 

também a restauração de seu projeto individualizado de ser em um contexto social.  
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1. A SÍNDROME DE BURNOUT E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

O emprego do termo “burnout” na etimologia da síndrome em muito se 

assemelha aos sintomas por ela causados, haja vista significar, em sua origem 

inglesa, algo que deixou de funcionar por completa falta de energia. No Brasil, a 

nomenclatura “Síndrome de Burnout” é tão aceita quanto a tradução livre trazida no 

Anexo II, lista B, item VII, do Decreto 3.048/99, classificando-a como “sensação de 

estar acabado” ou “Síndrome do Esgotamento Profissional” (BRASIL, 1999). 

Sua constatação se deu no início dos anos 70 por Freudenberger (1974)3, 

também responsável por descrever a sensação de being burned out, fazendo com 

que posteriores pesquisadores4 adotassem a expressão “burnout” para se referir a 

esta psicopatologia que hoje é considerada um fenômeno de ordem psicossocial 

(MASLACH, SCHAUFELI & LEITER, 2001) sendo possível deduzir que se trata de 

um processo iniciado com excessivo e elevados níveis de estresse de natureza 

ocupacional que impactam nas projeções do indivíduo com relação aos seus ideais 

de trabalho (CASTRO, 2012). Em conceituação mais técnica, cuida-se do estado 

final de tentativas graduais e fracassadas de gerenciar o estresse crônico causado 

pelo trabalho (RODRIGUEZ, 1995). 

Para melhor compreensão desta síndrome, deve-se considerar o 

endurecimento das práticas de mercantilização dos serviços, efeito direto da 

globalização e das inovações tecnológicas que marcam a ruptura, ainda que parcial, 

com os meios de produção do século passado, bem com os mais variados estudos 

científicos que se estabelecem como marco do desenvolvimento da doença 

questões ligadas a historicidade individual e a lógica sócio-organizacional na qual os 

indivíduos estão inseridos.  

Para tanto, pretende-se analisar como as mudanças nos processos de 

produção, ocasionadas pelas novas formas de gestão, interferem na saúde mental 

e, consequentemente, física, do trabalhador, sob uma breve perspectiva histórica, a 

proposta é investigar o surgimento da Síndrome de Burnout justamente ao passo 

que se verifica uma transformação gerencial dos meios de produção de capital a 

                                                           
3 Psicanalista estadunidense nascido em Frankfurt responsável pelos primeiros estudos acerca do 
tema em seu artigo Staff Burnout (1974), publicado no Journal of Social Issues, no qual relata 
observações clínicas de seus pacientes, definindo o termo “being burned out” como “becoming 
exhausted by making excessive demands on energy, strength, or resources” (p.159). 
4 Como Maslach, em 1976, Pines, em 1978 e Jackson, em 1981. 
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partir de meados do século XX, bem como sua correlação com historicidade de cada 

indivíduo.  

 

1.1. A mudança da perspectiva do mercado e seus meios de produção 

 

A alternativa liberal, constada por Aubert e Gaulejac em seu estudo Le Coût 

de l’Excellence (2007), dos novos mecanismos de produção de capital, que começa 

a surgir no final do século XX para romper com a gestão burocrática e autoritária, 

típica dos regimes taylorista e fordista, conceituada pelos autores como uma gestão 

“managerial”, sendo compreendida como uma adesão psíquica do sujeito aos ideais 

propostos pela organização (CASTRO, 2012). 

Tal sistema substitui as recompensas concedidas pelos modelos anteriores 

pela internalização dos objetivos da empresa, fazendo com que os trabalhadores 

busquem a excelência (AUBERT, GAULEJAC, 2007), mediante ao cumprimento de 

metas e estímulo da competição entre os indivíduos.  

Ainda com base nessa perspectiva, na realidade, aqueles que cumprem as 

metas de produtividade e os encargos são considerados medianos, sendo a 

excelência inatingível buscada através de sobrecarga de trabalho e horas extras, ou 

seja, fazer mais do que foi proposto e em menor tempo, o que evidencia a ruptura 

apenas gerencial entre os regimes capitalistas5, mantendo a essência desse sistema 

político-econômico6.   

As bases deste novo modelo organizacional estudado por Aubert e Gaulejac 

(2007) podem ser compreendidas também através de um discurso imaginado por 

Leandro Karnal (2018), em sua obra O que Aprendi Com Hamlet, caso o príncipe da 

Dinamarca, personagem de ficção criada por Willian Shakespeare7, fosse convidado 

a realizar uma palestra motivacional em uma empresa nos dias atuais: 

 
 

                                                           
5 Nota-se que se analisa as formas de gerenciamento do capitalismo industrial, como o fordismo, o 
taylorismo e até mesmo o toyotismo.  
6 Tal essência pode ser extraída das obras de Karl Marx, como O Capital (1867), que em plena 
segunda revolução industrial permite compreender a necessidade que tem o indivíduo de vender sua 
força de trabalho para garantir suas necessidades básicas através de salário.  
7 O referido discurso é baseado na personalidade de Hamlet, diante de sua consciência despertada 
pelo espectro de seu pai, onde no ato I, cena V, diz ao amigo uma das mais famosas frases escritas 
por Willian Shakespeare: “There are more things in heaven and Earth, Horatio, / Than are dreamt of in 
your philosophy”.  
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[...]. Por fim, minha principal tarefa hoje é convencê-los de que o único 
inimigo está dentro de vocês. Encontramos essa solução extraordinária: a 
cada um que for caindo diante de metas impossíveis teremos a certeza 
reforçada por constantes eventos e palestras de que ele fracassou por falta 
de empenho, e não porque o sistema só funciona com o fracasso da 
maioria. Se no mundo dos escravos o feitor precisava do chicote forte para 
forçar o trabalhador, hoje descobrimos que o melhor feitor é a internalização 
do repressor em cada elemento de nossa empresa. [...]. Para isto fui 
contratado: ser o óleo que lubrifica a engrenagem destruidora chamada 
sistema. (KARNAL, 2018, pp. 103-104) 
 
 

A sociedade organizacional, portanto, nada mais é que a composição de 

vários CPFs formando uma CNPJ, como destaca o Karnal (2018) em outro ponto da 

palestra imaginária do Príncipe Hamlet, traduzindo, de maneira interdisciplinar, o que 

os pesquisadores já haviam constatado: o surgimento da doença do queimar-se pelo 

trabalho a partir das mudanças do cenário capitalista, ao passo que se observava o 

abandono parcial dos modelos fordista e taylorista8, reinventando-se a partir da 

década de 1970 (CASTRO, 2012).  

Essa interiorização do repressor, que para Gaulejac (2009) significa a 

substituição do controle externo pelo controle interno (psíquico) e do autoritarismo 

dos modelos anteriores pelo engajamento coletivo na busca pela excelência 

individual, aponta para o crescimento da competitividade, do individualismo e da 

pressão pela escassez de tempo e sobrecarga de trabalho (CASTRO, 2012). 

Esses novos mecanismos de controle estabelecidos por esse regime, com a 

internalização do feitor, que buscam não somente o autopoliciamento como dos 

demais indivíduos inseridos na organização, valendo-se os gestores, muitas vezes, 

de práticas assediadoras9 que, combinadas com as recompensas por produtividade 

                                                           
8 Conforme Lallement (2007), Taiichi Ohno, criador do método de produção posteriormente 
denominado toyotismo, baseado na produção por demanda com objetivo de zerar os estoques, foi 
também responsável por criar, como consequência, a morte súbita ocupacional, ou karoshi (morte 
ocasionada pelo excesso de trabalho). Para Castro (2012), o burnout seria uma das versões 
ocidentais do karoshi, uma vez que é uma consequência, ou mesmo produto, do novo sistema de 
capitalismo flexível que, segundo o autor, exige “um novo homem que, para ser, precisa se desfazer 
de seu ser em prol de um ideal irrealizável” (p. 336).  
9 Ricardo Antunes correlaciona o assédio moral com um dos meios de estimulo de geração de capital, 
em sua obra Privilégios da Servidão (2018, p. 166), ao estabelecer que “espaços de trabalho 
propulsores de altos índices de desempenho e produtividade, estruturados com base em exigências 
que cada vez mais extrapolam as capacidades física e mental humanas, não conseguem se manter 
senão por meio de diferentes e sofisticados mecanismos de controle e coerção. O assédio moral é 
parte dessa engrenagem”. E ainda: “Práticas associadas ao assédio moral são, como sabido, 
anteriores aos processos de reorganização do trabalho e da produção vivenciados desde as últimas 
décadas do século XX. Apesar disso, é no contexto da acumulação flexível que elas assumem novo 
significado e se disseminam com vigor pelo mundo do trabalho”. 
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através de participação nos lucros e resultados (PLR/PR), representam o novo 

modelo de capitalismo flexível (CHESNAIS, 1996). 

A gestão managerial também pode ser compreendida como o 

estabelecimento de um sistema flexível, se comparado com os regimes 

antecessores, sustentando-se através da substituição do cotidiano e da burocracia 

do modelo taylorista pelo estresse e pela busca do ideal (BOLTANSKI, CHIAPELLO, 

1999; DUJARIER, 2006) de excelência.  

Com o aumento da competitividade, diminui em mesma escala o sentimento 

de empatia entre os indivíduos; o excesso de trabalho deve ser suportado pelos 

trabalhadores inseridos nesse contexto flexibilizado, porque, afinal, dentro deste 

novo modelo, aquele que não rende é “desligado” da empresa, ou mesmo, no caso 

dos autônomos, aquele que não se esforça o máximo, diante de sua constante 

insegurança econômica, fica impedido de prover o seu sustento e sequer dispõe da 

mesma proteção dada aos trabalhadores empregados, além de tirar-lhes a paz, por 

forçar esses trabalhadores a criarem competições consigo mesmos (LOWEN, 

1983)10.  

Observa-se, nessa linha, a perda dos laços de reciprocidade grupais no 

interior das organizações (CASTRO, 2012), evidenciando o estímulo à 

competitividade entre os indivíduos. A diminuição da empatia entre os funcionários, 

conforme observa Ricardo Antunes (2018, p. 161), faz emergir: 

 
 
[...] a quebra de laços de solidariedade e, por conseguinte, da capacidade 
do acionamento das estratégias coletivas de defesa entre os trabalhadores 
que se encontra na base do aumento dos processos de adoecimento 
psíquico e de sua expressão mais contundente, o suicídio no local de 
trabalho11. 

                                                           
10 Sobre este tema do “auto-competição”, ou, o fato de competir consigo mesmo, interessante a 
abordagem do psicanalista americano Alexander Lowen que descreve tal fenômeno como 
preocupante em seu livro O Corpo em Depressão: as bases biológicas da fé e da realidade, ao 
discorrer sobre a satisfação do fazer, onde “[...] fica-se tentado a fazer mais, mais atividades e um 
envolvimento mais profundo no mundo. A exigência em nossos tempos é que precisamos fazer mais”. 
E ainda adiciona: “a filosofia do fazer é insidiosa [...] porque está escorada nos termos racionais de 
‘quando se deve fazer o melhor’ ou ‘deve desenvolver todo seu potencial’. Essas exigências não 
permitem a paz, pois forçam o indivíduo a competir consigo mesmo” (p. 166).  
11 Dentro desse contexto, na obra Perdi Um Jeito de Sorrir Que Eu Tinha, de João Batista Ferreira 
(2009), Ana Magnólia Mende (p.14) discorre acerca do assédio moral no trabalho e também aponta 
índices de suicídio como o estágio final do adoecimento psíquico desencadeado pelo trabalho, 
conforme se destaca: “Esta impossibilidade [de vivenciar um sofrimento criativo] é sustentada pelos 
modos de gestão que vêm sendo amplamente praticados nas organizações, baseados na ideologia 
da excelência, alimentados por um discurso sedutor e por promessas falaciosas, alinhados aos mais 
profundos e primários desejos dos sujeitos [...] instalando-se o sofrimento patológico, que se 
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E ainda, sob a perspectiva de mudança na dinâmica do trabalho, dentro 

desse novo contexto socioeconômico, que supervaloriza o capital financeiro em 

detrimento do trabalho humano, facilita a compreensão do adoecimento psíquico dos 

indivíduos inseridos no mercado. João Batista Ferreira (2009) traça a psicodinâmica 

da gestão “managerial”, associando-a às patologias sociais, uma vez que, na linha 

Maslach e Shaufeli (1993, p. 02), “burnout primeiramente emergiu como um 

problema social e não como um construto acadêmico”, guardando intrínseca relação 

com sobrecarga de trabalho, violência, entre elas, o assédio moral, e servidão 

voluntária, esta última permeada pelas ideologias de excelência e do desempenho 

extraordinário, baseada na perseguição intensa e egoísta de interesses individuais 

(LA BOÉTIE, 2001), e assim: 

 
 
As relações de trabalho do admirável mundo novo produzem sujeitos 
aprisionados no mecanismo de se fazer instrumento da produtividade. Para 
isso, alienam seu desejo na vontade do outro, personificada, neste contexto, 
na organização do trabalho. Essa dinâmica, paradoxalmente, reforça a 
servidão voluntária e a violência [...]. (FERREIRA, 2009, p. 52).  
 
 

Observa-se, portanto, que esses novos princípios de gestão flexível que 

pretendem a internalização do ideal de celeridade, comprometimento e excelência, 

enquanto diminuem os meios para alcança-lo, fazendo com que a prática coletiva se 

torne uma luta individualizada (CASTRO, 2012), consubstanciam o supedâneo do 

desenvolvimento de Burnout dentro da perspectiva sócio-organizacional, haja vista 

que, sob a ótica de Freudenberger (1974), o desencadeante de um quadro de 

exaustão emocional seria uma situação de sobrecarga e frustração no trabalho. 

Todavia, embora crucial a análise desse novo regime, não se perfaz suficiente para 

traçar as causas de surgimento da síndrome, sendo indispensável a investigação da 

historicidade individual dos trabalhadores para observar o desenvolvimento e as 

implicações da doença.  

 

1.2. A historicidade individual e a quebra de expectativa profissional  

 

                                                                                                                                                                                     
manifesta nas mais diversas patologias como a sobrecarga, aceleração, servidão voluntária e as 
práticas de violência entre as quais a mais radical: o suicídio”. 
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Até aqui foram expostos os principais fatores relacionados à estrutura sócio-

organizacional representativa de um novo regime capitalista, caracterizado pela 

escassez de recursos e tempo, estímulo à competitividade e quebra de sentimento 

de coletividade.  

Ao analisar apenas a questão sócio-organizacional, já se torna possível uma 

breve compreensão do significado de “queimar-se pelo trabalho”, no entanto, a 

historicidade individual, que compreende a forma de ser do sujeito (CASTRO, 2012), 

também é analisada de forma conjunta para a constatação do surgimento da 

doença, haja vista que sob a perspectiva de Barus-Michel (2004) o indivíduo não é 

uma unidade substancial, indivisível em si, mas um sujeito para si que persegue 

uma unidade singular como um ser desejante.  

A historicidade individual também se relaciona com a cronologia histórica do 

indivíduo, seus desejos do passado idealizados para seu futuro, principalmente 

quanto à escolha da atividade profissional a ser desempenhada, sendo esta a fonte 

de constituição de sua identidade social (COUTINHO, 1999; FERREIRA, 2009).  

Essa dimensão temporal que impacta a construção de ser do sujeito, embora 

Freud ([1896], 1967, II) evidencie a atuação do passado no presente, Gaulejac 

(1987) discorre sobre a possibilidade de modificação desse passado, não em sua 

essência, mas dentro da construção dessa historicidade: 

 
 
Esta singularidade do funcionamento psíquico é o fundamento da 
capacidade do homem de mudar, não a história passada, mas sua relação 
com essa história, quer dizer, a maneira onde ela é atuante para o sujeito e 
por esse meio, desenvolver sua função de historicidade. (GAULEJAC, 1987, 
p.44). 
 
 

Sartre, em L’être et le néant (1943), narra a influência do passado na 

historicidade do indivíduo, afirmando que somente se observa sua força no presente 

no mesmo grau em que o indivíduo permite, enquanto Gaulejac (1987, p.45) 

complementa no sentido de que “uma das especificidades da espécie humana é a 

possibilidade para cada indivíduo de agir sobre si mesmo, de operar um trabalho 

sobre si mesmo e de se autoconstruir em personalidade, em sujeito”. Conforme 

Castro (2012, p. 46), “o futuro [...] não aparece determinado pelo passado, mas 

depende de como o sujeito atua no presente sobre seu passado e de que 

perspectivas futuras essa relação permite”.  
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E, assim, se estabelece o liame entre a historicidade individual e o 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout, a partir de sua relação com a quebra de 

expectativa profissional.  

Baurs-Michel (2004), na mesma linha que Sartre (1943) sugere que a 

historicidade individual é o próprio ser do sujeito em suas projeções, “ou seja, como 

processo sempre inacabado de superar seu passado em direção ao futuro e de se 

projetar para o futuro a partir do passado e do presente” (CASTRO, 2012, p. 77)  

Além da cronologia histórica como componente da historicidade individual, 

Sartre (1943) ainda estabelece as influências mútuas sofridas pelos indivíduos 

inseridos num contexto social, onde cada sujeito figura como causa e efeito das 

historicidades alheias, uma vez que o outro é um “mediador entre mim e eu 

mesmo”.12. 

Com a análise da relação entre história cronológica individual e o meio social 

no qual o indivíduo está inserido para a formação da historicidade do sujeito, cabe-

nos demonstrar, numa perspectiva mais técnica, o fator individual, dentre quatro 

fatores de maior relevância para incidência da Síndrome de Burnout, estabelecido 

através de um estudo promovido pela Organização Mundial da Saúde (1998), o qual 

também traz análise de três outros fatores relacionados à sociedade, à organização 

e ao trabalho desenvolvido.  

No âmbito individual, segundo dados da OMS, estão mais propensos a 

desenvolver a doença aqueles indivíduos com personalidade mais pessimista, 

perfeccionista, aqueles que possuem locus de controle externo, ou seja, dependem 

de ordens exteriores a sua pessoa, também aqueles com comportamento mais 

passivo e aqueles que apresentem histórico de super-envolvimento com a atividade 

desempenhada, como os workaholics.  

Outro interessante dado trazido pela entidade é a maior incidência de 

esgotamento profissional naqueles indivíduos com maior nível de escolaridade, com 

especializações, mestrados, doutorados, etc., e também haver notória relação entre 

o estado civil e o desenvolvimento da doença, acometendo mais aos solteiros, aos 

viúvos e aos divorciados, o que também se relaciona com os fatores sociais, 

                                                           
12 Neste sentido, também vale destacar que as influências externas sofridas pelo indivíduo na 
formação de sua historicidade singular, uma vez que, para Sartre (1943), não existe homem sem 
mundo social, nem mundo social sem homem.  
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deixando evidente a importância de suporte social e familiar; sem se olvidar dos 

valores e normas culturais.  

Esgotando os apontamentos acerca dos fatores casuísticos da doença, deve-

se esmiuçar sua sintomatologia13, bem como sua classificação técnica, e seus 

efeitos nos indivíduos. Desta forma, a Organização Mundial da Saúde, em 19 de 

maio de 2019, incluiu a Síndrome de Burnout na 11ª Revisão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-11), sem, contudo, referi-la como doença em si 

(POHO, 2019). Segundo a entidade internacional, esta síndrome deve ser 

compreendida como um fenômeno ocupacional, sendo descrita no capítulo como 

“fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com os serviços de saúde”.  

A definição dada pela CID-11 conceitua-a “como resultante do estresse 

crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso”, sendo 

caracterizada por três dimensões, entre elas: “sentimentos de exaustão ou 

esgotamento de energia”, “aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, 

ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho” e 

“redução da eficácia profissional”. 

Dentre os profissionais inseridos em uma organização, associa-se o 

esgotamento profissional ao excesso de normas (burocracia), de modo a tornar o 

trabalho engessado e acometendo o bom desempenho de sua atividade, gerando a 

falta de autonomia; a rigidez das normas institucionais e as mudanças 

organizacionais frequentes como admissões e demissões notadamente geram 

insegurança; fatores como impossibilidade de ascender na carreira, melhorar a 

remuneração e ser reconhecido por seu trabalho também acarretam a quebra da 

expectativa e levam ao distanciamento afetivo e a baixa realização profissional, 

compondo a sintomatologia da síndrome; por fim, o meio ambiente de trabalho, o 

acúmulo de tarefas e o convívio com colegas que apresentam sintomas de burnout 

também atuam como concausa.  

Sob este prisma, vislumbra-se, então, que esta síndrome somente se 

encontra atribuída a eventos no contexto ocupacional, contudo, a análise de suas 

                                                           
13 Termo empregado na clínica médica para definir o estudo e interpretação do conjunto de sinais e 
sintomas observados no exame de um paciente (conforme definição do Dicionário Aurélio de Língua 
Portuguesa. 8ª Ed. Editora Positivo, 2019).  
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dimensões é indispensável para distingui-la de outras psicopatologias como 

transtornos ansiosos e depressão causada pelo trabalho14.  

Em que pese a definição da Organização Mundial da Saúde quanto à 

classificação da Síndrome de Burnout como um fenômeno ocupacional, o próprio 

Decreto 3.048/99 considera se tratar de verdadeira doença do trabalho, sendo 

equiparada a acidente de trabalho consoante ao art. 20, II, da Lei 8.213/91, logo, 

para efeitos legais trabalhistas e previdenciários, cabe a consideração dessa 

síndrome como doença e de natureza ocupacional, equiparada a acidente de 

trabalho, como será evidenciado em capítulo próprio no decorrer deste trabalho.  

Conceitua-se a Síndrome de Burnout de acordo com a concepção 

sociopsicológica (MASLACH, 2001, CHERNISS, 1980; WHO, 1998), adotada pela 

Organização Mundial da Saúde para sua classificação, nas quais as circunstâncias 

laborais, organizacionais, individuais e sociais propiciam o aparecimento de fatores 

multidimensionais, os quais, como já visto, são: exaustão emocional (EE), 

despersonalização (DE) e baixa realização profissional (RP)15.  

Quanto à exaustão emocional16, embora também presente em doenças como 

episódio depressivo, quadros ansiosos e outros transtornos psicológicos, Maslach 

(1997) explica que o profissional acometido por Burnout se sente exausto, 

frequentemente está doente, sofre de insônia, úlcera, dores de cabeça, além de 

tensão muscular e fadiga crônica. Ainda, seguindo CHERNISS (1980), EE abrange 

sentimentos de desesperança, solidão, depressão, irritabilidade, tensão, diminuição 

de empatia, preocupação, dores lombares e musculares. Com isso, extrai-se que o 

indivíduo emocionalmente exausto não apenas sofre de complicações psicológicas, 

mas também a nível físico, o que, a depender da intensidade, pode comprometer de 

maneira severa sua capacidade laborativa.  

                                                           
14 Neste ponto, Moreno, Oliver e Aragoneses (1991), tomando como base as dimensões de Burnout 
estabelecidos por Maslach (2001), asseveram que embora a exaustão emocional e a baixa realização 
profissional possam também estar relacionadas com outras patologias de ordem psicológica 
desencadeadas pelo trabalho, a diferença entre o Burnout e essas se constitui na dimensão de 
despersonalização, que se agrava diante da frequência e intensidade da relação cliente-paciente ou 
das características da organização de trabalho na qual o indivíduo está inserido. 
15 Maslach e Leiter (1997, p. 24): “Energia, envolvimento e eficácia são direções opostas das três 
dimensões de Burnout, sendo substituídos por exaustão, despersonalização e falta de realização no 
trabalho”.  
16 Na visão de Castro (2012, p. 394), a exaustão emocional experimentada pelo sujeito com Burnout 
“compreende um fracasso de todo um esforço singular em dar sentido ao conjunto de sua 
historicidade individual e ao mundo social através de sua implicação com a organização e com o 
trabalho”.  
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A segunda dimensão, marcada pelo aparecimento dos primeiros sinais de 

distanciamento profissional ou despersonalização17, resultante da visão cínica e 

negativa acerca da atividade desempenhada, muitas vezes motivadas por fatores 

ligados à estrutura organizacional18 como rigidez das normas, convívio com colegas 

portadores da síndrome e má-relação com a equipe, bem como a excessiva 

cobrança social e o sentimento de imponência frente aos problemas trazidos por sua 

clientela, sendo esta dimensão a mais significante para distinguir esse fenômeno 

ocupacional, já que exaustão emocional e baixa realização profissional podem estar 

ligadas a outros fatores de ordem psicológica.  

A baixa realização profissional, característica da terceira dimensão da 

síndrome do esgotamento profissional, pode ser sumariamente descrita como uma 

sensação de que muito pouco tem sido alcançado e o que é realizado não tem valor 

(CHERNISS, 1980; WHO, 1998), e pela sensação experimentada pelo indivíduo de 

ser ineficiente e incapaz de realizar as atividades propostos por ele mesmo 

(MASLACH, SHAUFELI e LEITER, 2001), o que abrange o domínio do eu 

(MASLACH, 1993), ao passo que se verifica a minimização da importância de seu 

trabalho. Essas duas últimas dimensões, tanto DE e RP restam propriamente 

exemplificadas com a análise da teoria dos estágios da Síndrome de Burnout, 

desenvolvida por Edelwich e Brodskvy (1980).  

 

1.3. Estágios de desenvolvimento e sintomatologia da Síndrome de Burnout  

 

No primeiro estágio19, portanto, encontra-se o idealismo, como já 

mencionado, trata-se das expectativas dos jovens profissionais, muitas das vezes 

utópicas, mas as quais estão dispostos a alcançar e, por isso, no início de suas 

vidas profissionais apresentam excessivo envolvimento com a clientela e se 

sobrecarregam voluntariamente. Creem que podem mudar a realidade através do 

                                                           
17 Quanto à despersonalização, seguindo a linha de Maslach, Shaufeli e Leiter (2001), Castro (2012, 
p. 394) sintetiza essa dimensão como “um processo de desestruturação social em que a 
reciprocidade dentro do trabalho se transforma em antagonismo, exclusão e indiferença, capaz de 
alcançar a unidade do grupo familiar”. Essa conclusão evidencia o impacto transfonteiriço da SB, que 
não se cinge às relações inseridas no contexto laboral, impactando a vida do indivíduo nas esferas 
social e familiar.  
18 Nota-se que, no contexto dos autônomos, tal estrutura está diretamente ligada com o sistema 
político-econômico, já que não possuem vínculo empregatício com empresas.  
19 Nota-se, ainda, que a relação profissional-cliente (MASLACH, 1978; PINES, 1993) ao longo do 
tempo desencadeia o desgaste emocional, que se observa na primeira dimensão da doença, 
conforme teoria adotada por Edelwich e Brodskvy (1980). 
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seu trabalho, e que com a combinação de esforço e alto nível de escolaridade 

conseguirão o melhor para sua clientela e esperam ser reconhecidos por isso 

(EDELWICH & BRODSKVY, 1980). 

Com o passar do tempo, veem-se inseridos no sistema mercantilizado de 

serviços, chocando-se com a realidade de que, não importa o quanto se esforcem, 

tampouco quanta atenção deem a cada cliente, o feedback prevalecente será o 

negativo (MASLACH, 1978), pois a eles será sempre atribuída a deficiência dos 

serviços, fazendo surgir o segundo estágio da SB, o de estagnação, causado pela 

frustração das expectativas iniciais e a consequente desilusão – ou baixa realização 

- profissional20.  

A estagnação gera significativa diminuição das atividades desenvolvidas 

quando o profissional se dá conta da irrealidade de suas expectativas, fazendo-lhe 

repensar seus objetivos (EDELWICH & BRODSKVY, 1980).  

A apatia surge como terceiro estágio da Síndrome de Burnout, na qual o 

conjunto de frustração pela quebra da expectativa, aliada a cobrança excessiva do 

sistema em que estão inseridos e a ausência de reconhecimento por seus esforços 

leva o profissional à paralização de suas atividades, sendo este o estopim para o 

surgimento dos problemas emocionais e, em seguida, físicos (EDELWICH & 

BRODSKVY, 1980). 

A caracterização da Síndrome do Esgotamento Profissional diante de suas 

implicâncias psicológicas e físicas do indivíduo, sem dúvidas, impactam o 

desempenho de suas atividades, pois, dentre os males apresentados estão fadiga 

constante e progressiva, dores musculares ou osteomusculares na região das 

colunas cervical e lombar, bem como nos ombros; distúrbios do sono; cefaleias, 

enxaquecas; perturbações gastrointestinais; imunodeficiência; transtornos 

cardiovasculares como hipertensão arterial, infartos, etc.; distúrbios do sistema 

respiratório; disfunções sexuais e alterações menstruais nas mulheres (ARAÚJO et 

                                                           
20 Para trazer a nossa realidade o conceito de quebra de expectativa e baixa realização profissional, 
podemos citar o jovem advogado, que é movido pela busca pelos ideais e pelos princípios do Estado 
Democrático de Direito; o jovem médico e o jovem enfermeiro constroem suas perspectivas em salvar 
vidas e evitar ou amenizar momentos de tristeza e dor; e a mesma motivação abarca os recém-
formados profissionais da área da educação, de contribuir com a diminuição da desigualdade social 
em nosso País. Essa quebra de expectativa é abordada por Fernando Gastal de Castro, em sua obra 
O Fernando Gastal de Castro (2012, p. 55) descreve o projeto de ser da seguinte forma: “a noção do 
projeto de ser permite apreender a gravidade da experiência do fracasso e desilusão vivida em 
função dos paradoxos organizacionais, uma vez que possibilita formular a hipótese de que tais 
experiências abrangeriam uma dimensão temporal que afetaria tanto a escolha original [...], como a 
possibilidade futura desejada na organização de trabalho”.  
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al., 1998; CHERNISS, 1980b; DEJOURS, 1992; DONATELLE e HAWKINS, 1989; 

FREUDENBERGER, 1974; GOETZEL et al., 1998; LERMAN et al., 1999; MELAMED 

et al., 1999; NAKAMURA et al., 1999; PRUESSNER et al., 1999; SILVANY et al., 

2000).  

Patologias de ordem psíquica também surgem além daquelas anteriormente 

citadas, podendo ocorrer o aparecimento de agressividade, dificuldade para relaxar e 

aceitar mudanças; perda de iniciativa; consumo de substâncias (álcool, café, fumo, 

tranquilizantes, substâncias ilícitas); comportamento de alto risco e até suicídio 

(ARAÚJO et al., 1998; BENEVIDES-PEREIRA, 2001; DONATELLE e HAWKINS, 

1989; FREUDENBERGER, 1974; GOETZEL et al., 1998; 2002; MUROFUSE et al., 

2005; SILVANY, 2000). 

Quanto ao esgotamento profissional, embora mais incidente em trabalhadores 

com maior nível de escolaridade e submetidos a relações profissional-clientela 

(MASLACH, 1978), não há óbice a sua incidência em profissionais dos mais 

diversos perfis, comprometendo desde aqueles que desempenham funções 

preponderantemente intelectuais como professores, advogados e médicos (PINES, 

1993), mas também estão presentes no chão das fábricas, entre os que ocupam as 

linhas de produção (SHAUFELI, BUNNK, 2003), afetando os profissionais dos mais 

variados setores (CASTRO, 2012), evidenciando a possibilidade de afastamento de 

trabalhadores de qualquer categoria, considerando a incompatibilidade entre a 

sintomatologia, as consequências da doença e a natureza da atividade 

desempenhada.  

Contudo, nem sempre os ambientes estressantes e ritmo acelerado são 

capazes de desenvolver a doença em alguns indivíduos. Essa observação foi feita 

por Castro (2012), estabelecendo que em tais indivíduos não se verifica a relação 

entre trabalho e um projeto de ser ligado a sua historicidade, sendo o ofício 

escolhido (ou desempenhado) apenas um meio para alcançar objetivos como 

estabilidade, relação familiar sadia, segurança econômica, etc. Para esses 

indivíduos, o trabalho tem um sentido meramente “funcional-instrumental”, inclusive, 

podendo ser substituído por outro, sem que haja qualquer afetação na qualidade de 

vida e impacto em suas perspectivas, desde que não haja interferência no produto 

resultante desse trabalho.  

Por outro lado, quando o trabalho representa para o indivíduo um fim em si 

mesmo, para o qual foram projetados a razão de sua própria existência e 
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constituidor de sua personalidade, a experimentação de quebra de expectativa 

torna-se campo propício para o desenvolvimento da síndrome e, com base nas 

implicações na saúde deste trabalhador, o Burnout, quando manifestado, mostra-se 

uma contingência social que demanda proteção estatal21, através do imediato 

afastamento do indivíduo de seu ambiente laboral, como um método paliativo para 

impedir o agravamento de seu quadro psicopatológico, e até mesmo intervenção do 

Estado no projeto idealizador do ser no trabalho, por meio de programas de 

reabilitação profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Os trabalhadores empregados, bem como os empregados domésticos, os avulsos e os segurados 
especiais, todos da categoria dos segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social são 
agraciados pela possibilidade de recebimento de benefícios de natureza acidentária, mais benéficos 
do ponto de vista trabalhista e previdenciário. Contudo, a Lei 8.213/91, em seu art. 19, que dispõe 
sobre acidentes de trabalho, não concede a mesma benesse aos trabalhadores autônomos, ainda 
que integrem o rol dos segurados obrigatórios na qualidade de contribuinte individual. Nota-se que, 
historicamente, o Burnout surgiu associado a profissões que dependem da relação profissional-cliente 
(advogados, médicos, professores, etc.), conforme Leiter (1993), no entanto, esses, quando não 
inseridos em um regime de trabalho celetista, embora a natureza acidentária do Burnout seja prevista 
no Anexo II, Lista B, item IV, do Decreto 3.048, esses, por omissão da Lei 8.213/91 não tem direito 
senão a benefícios previdenciários, conforme restará constatado adiante.  
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2. A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL-PREVIDENCIÁRIA AOS TRABALHADORES 

 

Na Constituição Federal se encontram os princípios basilares da Seguridade 

Social, a qual está dividida em três ramos: a Saúde, a Assistência e a Previdência 

Social, sendo esta última a mais pertinente para o presente trabalho, uma vez que 

dela se desprende o conjunto de políticas públicas de proteção ao trabalhador contra 

contingências sociais que lhes impeçam de trabalhar e, consequentemente, prover 

seu sustento e de seus dependentes.  

É certo que tal matéria, relativa ao ramo dos direitos sociais, positiva-se em 

diversos dispositivos constitucionais, como no art. 7º, da Magna Carta, que prevê o 

seguro desemprego (inciso II), o direito à aposentadoria (inciso XXIV) e o respectivo 

abono anual (inciso VIII), também traz a figura do salário-maternidade, mencionado 

no Texto Maior como licença à gestante (inciso XVIII), o salário família (inciso XII), 

etc. (BRASIL, 1998).  

Além disso, diante da importância da efetivação da proteção ao trabalhador, 

dedicou-se um capítulo inteiro sobre o tema “Seguridade Social” (Cap. II, Título VIII, 

‘Da Ordem Social’), trazendo nos incisos do parágrafo único do art. 194, os 

princípios basilares desse macrossistema, e o artigo seguinte tratando das regras de 

contribuição para sua manutenção (art. 195) e, então, dos arts. 196 a 204, aborda-se 

seus ramos de maneira individualizada (BRASIL, 1988). Para melhor visualização, 

traz-se o conteúdo do referido dispositivo legal em sua integralidade: 

 
 
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 
participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e 
aposentados. 
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Ressalta-se que, muito embora a maioria dos princípios estejam elencados no 

art. 194, da CRFB/88, nem todos servem para os três ramos (espécies) da 

Seguridade Social (gênero).  

Entre os princípios comuns entre os três ramos, há alguns que não se 

encontram no capítulo próprio e sequer positivados no texto constitucional, mas são 

plenamente aplicáveis, como o princípio da solidariedade (art. 3º, I, da CRFB/88) 

(BRASIL, 1988), que constitui supedâneo do sistema assecuratório: 

 
 
A solidariedade é essencial à Seguridade Social, pois os ativos devem 
contribuir para sustentar os inativos. Quando uma pessoa é atingia pela 
contingência, as outras continuam contribuindo para a cobertura do 
benefício necessitado.  
O princípio da solidariedade não tem previsão expressa na Constituição, 
mas está implícito no inciso I, do art. 3º, da Lei Maior, quando determina que 
a República Federativa do Brasil tem como objetivo fundamental “construir 
uma sociedade livre, justa e solidária”. (MARTINS, 2015, p. 15). 
 
 

Além disso, também regem esse Sistema o princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88), o princípio do não retrocesso social (art. 60, 

§4º, IV, da CRFB/88), que eleva os direitos sociais ao rol das cláusulas pétreas 

(BRASIL, 1988) e, por fim, o princípio do in dubio pro misero, que apesar de não 

estar positivado no ordenamento jurídico, encontra-se consolidado pela 

jurisprudência pátria e deve ser seguido quando se discute em Juízo o direito dos 

administrados como parte hipossuficiente, de modo a favorece-los em caso de 

dúvidas ou contrariedades, sendo este decorrente do princípio trabalhista in dubio 

pro operário. Neste sentido, destaca-se posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça que aplica o referido princípio com fundamento no “relevante valor social de 

proteção ao trabalhador-segurado” (STJ, 2018), abaixo:  

 
 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
DOENÇA PREEXISTENTE. INCAPACIDADE A PARTIR DO LAUDO 
PERICIAL. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. 
SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte 
Superior segue entendimento de que a aplicação do princípio in dubio 
pro misero deve prevalecer diante de relevante valor social de 
proteção ao trabalhador segurado e ante as dificuldades de apresentação 
de provas em juízo. 2. A dúvida em laudo pericial quanto ao exato início 
da incapacidade laboral do segurado é questão substancial para 
aplicação do princípio suscitado em favor do segurado. 3. Afastada a 
alegada incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega 
provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 900.658/SP, de minha relatoria, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018). (Destaquei).  



29 
 

 
 

Trazida a exposição constitucional da Seguridade Social como gênero e seus 

princípios, passemos à análise da Previdência Social, por ser o ramo que objetiva a 

proteção da figura do trabalhador-segurado, e, portanto, mais adequado ao 

propósito de revelar a necessidade de proteção do trabalhador frente ao fenômeno 

estritamente ocupacional manifestado através da Síndrome do Esgotamento 

Profissional.  

 

2.1. A Previdência Social 

 

A Previdência Social se distingue dos demais ramos da Seguridade Social por 

sua natureza contributiva e sua filiação obrigatória para aqueles que exercem 

atividades laborativas. Portanto, destina-se, salvo a exceção dos contribuintes 

facultativos, aos trabalhadores que, preenchidos determinados critérios como 

carência, qualidade de segurado, tempo de serviço ou incapacidade, a depender dos 

benefícios almejados, faceiam contingências sociais que lhes impeçam de garantir 

seu sustento ou de sua família através de seu trabalho, seja por motivo de 

incapacidade temporária ou permanente, velhice ou morte.  

A Previdência, ao contrário da Assistência Social não se destina à satisfação 

das camadas mais carentes da população, pois, somente estão cobertos aqueles 

inseridos no mercado de trabalho e que contribuam para Sistema Previdenciário  

através da contribuição social, por força da compulsoriedade da filiação22. Sob este 

aspecto, Carlos Alberto Pereira de Castro (2017, p. 46):  

 
 
[...] os planos, benefícios e serviços desta só atingem uma parte da 
população, vale dizer, aquela que tem uma ocupação definida no mercado 
formal de trabalho e, ainda, quando reconhecida a relação laboral, aos que, 
mesmo trabalhando no mercado informal, tenham exercido atividade 
laborativa. Ficam, contudo, excluídos deste sistema de proteção aqueles 
que não têm atividade – os desempregados, os inválidos que nunca 
trabalharam, os idosos que não tiveram direito à aposentação e os menores 
carentes. A todos estes, cumpre ao Estado prestar outra forma de proteção: 
a da assistência social. Neste campo de atuação, o Estado não exige – pois 
não tem como exigir – qualquer contribuição dos beneficiários. 
 

                                                           
22 Sobre a compulsoriedade da filiação, também é interessante destacar a observação de Carlos 
Alberto Pereira de Castro, em seu Manual do Direito Previdenciário (2017, p. 44), haja vista a triste 
realidade vivida no Brasil, como país subdesenvolvido, onde o trabalhador “nem sempre está em 
condições de destinar, voluntariamente, uma parcela de seus rendimentos para uma poupança”, pois 
usualmente necessita da integralidade de seus proventos para manter o sustento de sua família. 
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Desta forma, é composta por um conjunto de princípios, normas, e de 

instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, mediante 

contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de 

subsistência ao segurado e a sua família (MARTINS, 2015). 

Sob estes conceitos, destaca-se que há mais de um regime de previdência 

social no Brasil, sendo o Regime Geral da Previdência Social – RGPS (art. 201, da 

CRFB/88) o principal deles, destinado aos trabalhadores regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, bem como àqueles que, embora não sejam 

empregados, também não se encaixem no Regime Próprio da Previdência Social – 

RPPS, este último destinado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, 

criado pelos entes da Federação (arts. 40 e 149, §1º, da CRFB/88) (BRASIL, 1988).  

O art. 202, do Texto Maior, também prevê um regime de previdência privada, 

de natureza complementar e organizado de forma autônoma aos demais regimes, 

com regulamentação na Lei Complementar nº 109/01, “constituindo significativo 

método de proteção social, com a complementação da previdência oficial” 

(MARTINS, 2015, p. 80).  

No entanto, diante do tema tratado no presente trabalho, serão considerados 

apenas aqueles trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – 

CLT, e aqueles cuja proteção é dada conforme as Leis 8.212/91 e 8.213/91 (BRASIL 

1991) e pelo Decreto 3.048/99 (BRASIL, 1999), ou seja, aqueles que embora não 

sejam celetistas, também não são cobertos pelo RPPS, sendo aquelas as fontes 

normativas basilares do Regime Geral da Previdência Social. 

 

2.2. Segurados do RGPS 

 

No Regime Geral da Previdência Social há distinção entre os segurados em 

dois grupos: segurados obrigatórios, conforme art. 11, da Lei 8.213/91; e segurados 

facultativos, conforme art. 13, do mesmo diploma legal (BRASIL, 1991).  

A principal diferença entre os segurados obrigatórios e os facultativos reside 

no fato de os primeiros realizarem atividades laborativas remuneradas, portanto, em 

razão do princípio da compulsoriedade, devem verter contribuições à Seguridade 

Social, enquanto tal princípio não atinge os segundos, vez que contribuem de forma 

voluntária, ainda que não exerçam qualquer atividade laborativa que constitua fonte 
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geradora do tributo que é a contribuição social, como exemplo podemos citar a dona 

de casa, o estudante, o desempregado, etc. Nesse sentido, Ivan Kertzman (2020, p. 

109): 

 
 
Os segurados obrigatórios atendem ao princípio constitucional da 
compulsoriedade do sistema previdenciário. [...] caso a inclusão dos 
segurados dependesse de ato volitivo, o sistema deixaria de captar diversas 
pessoas que por ele não optariam por falta de recursos suficientes para 
atender a todas as suas necessidades, deixando, então, a previdência 
social relegada ao segundo plano.  
 
 

Em tese, talvez até por uma questão lógica, diante da natureza da Síndrome 

de Burnout, tal contingência não afetaria os segurados facultativos23 por não se 

encontrarem inseridos no mercado de trabalho, apenas estando inseridos no 

sistema protetivo por opção própria. Quanto a esses, sua figura foi criada para 

atender ao princípio constitucional da universalidade da cobertura e do atendimento 

(KERTZMAN, 2020). 

Os incisos do art. 11, da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991), trazem um rol de 

segurados obrigatórios e, com base nesse dispositivo legal, faz-se a divisão dos 

segurados obrigatórios em cinco subgrupos, sendo eles os empregados, os 

domésticos, os contribuintes individuais, os trabalhadores avulsos e os segurados 

especiais (KERTZMAN, 2020).  

 

2.2.1. A situação dos trabalhadores autônomos 

 

Inseridos no subgrupo dos contribuintes individuais, aos trabalhadores 

autônomos não se aplica uma série de direitos garantidos às demais categorias de 

segurados obrigatórios. No entanto, diante da natureza de seu trabalho, cuja 

essência é a prestação de serviços tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, 

constituem parcela significativa afetada pela Síndrome de Burnout. 

                                                           
23 Todavia, há de ser mencionado que pode haver relação de trabalho regulamentadas por outras 
leis, que não obrigam o trabalhador a se inserir no RGPS, podendo citar, a título de exemplo, o 
trabalhador voluntário e o estagiário, regidos pelas Leis 9.608/98 e 11.788/08, respectivamente, 
estando também suscetíveis a estresses laborais que podem ocasionar quadro de Burnout, mas que 
contribuem como contribuintes facultativos para o RGPS e, nessa condição, se verificada a existência 
da incapacidade para o trabalho decorrente dessa enfermidade, torna-se devida a proteção 
previdenciária. 
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Destaca-se que, para tanto, o resultado dos estudos quantitativos e empíricos 

de Maslach e Leiter (1997) e Shaufeli e Buunk (2003), que observaram que a partir 

da década de 1970, com a mudança organizacional da sociedade capitalista, 

organizações de serviços e assistência passaram a funcionar com altas demandas e 

poucos recursos, produzindo o estresse crônico capaz de conduzir cada vez mais 

seus trabalhadores ao Burnout (CASTRO, 2012).  

A cronologia do surgimento dos primeiros sinais de Burnout em trabalhadores 

inseridos no setor de serviços, pode ser estabelecida apanhando os resultados das 

pesquisas anteriormente citadas, bem como a correlação feita por Ricardo Antunes, 

observando que: 

 
 
Nos anos 70, à medida que o capitalismo começava a dar sinais de um 
quadro crítico, são traçados panoramas para promover a reorganização do 
processo de intensificação e reestruturação da produção do trabalho e a 
mundialização24 do capital, com vistas a possibilitar ao capital o instrumental 
necessário para tentar repor seus patamares de acumulação anteriores, 
especialmente, no período pós-45 (ANTUNES, 1999, p. 31-36). 

 
 
Trazendo esta perspectiva para uma realidade mais próxima, seria defeso 

deixar de abordar a recente “reestruturação da produção do trabalho” à brasileira, 

com as recentes reformas trabalhista (2017) e previdenciária (2019), havendo a 

primeira estrita relação com a precarização do trabalho, sendo os mais diversos 

estudos e resultados de pesquisa responsáveis por evidenciar o crescente número 

de trabalhadores informais e autônomos, em virtude da escassez de trabalho 

formal25, em decorrência, como apontam as pesquisas, das reformas trazidas pelos 

governos de Michel Temer (2016-2018) e de Jair Bolsonaro (2019-atual.).  

                                                           
24 Chesnais (1994, p. 17) apresenta o termo mundialização correspondendo ao sentido inglês da 
palavra globalização, “que traduz a capacidade estratégica de todo grupo oligopolista, voltado para a 
produção manufatureira para as principais atividades de serviços, de adotar, por conta própria, um 
enfoque e conduta globais‟.  
25 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o País fechou o ano de 
2019 com 11,6 milhões de empregados sem carteira assinada (informais), resultando em um 
aumento de 4% em relação a 2018. Além disso, foram computados 24,2 milhões de trabalhadores por 
conta própria (autônomos), dos quais 19,3 não possuem CNPJ, ou seja, um aumento de 4,1% em 
relação ao ano anterior.  
Aqui cabe atenção máxima quanto ao tema do presente estudo, com base nos dados do IBGE acerca 
da crescente precariedade do mercado de trabalho. Observemos que em 2019 haviam 24 milhões de 
trabalhadores por conta própria, dos quais 79,7% não possuem CNPJ e, provavelmente, conforme 
aprendemos nas lições de Carlos Alberto Pereira de Castro (2020) não contribuem para o RGPS, 
salvo exceções, pois o trabalhador nem sempre está em condições de destinar, voluntariamente, uma 
parcela de seus rendimentos para uma poupança, o que acaba por privar este trabalhador da 
proteção previdenciária pela ausência de contribuição à Previdência Social, sobretudo ao considerar 
o elevado percentual contributivo exigido dos contribuintes individuais em comparação aos demais 
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Contudo, ainda não se deve esquecer que muitos outros prestadores de 

serviços, como médicos, advogados, psicólogos, etc., caso queiram manter um 

benefício superior a um salário mínimo, devem contribuir em percentuais muito 

maiores sobre seus proventos26 e, ainda assim, encontram-se desamparados contra 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais – as quais também se compararam a 

acidentes de trabalho, conforme veremos adiante -, cabendo também o 

questionamento acerca da quebra da isonomia entre contribuintes sem expressa 

determinação e fundamentação legal, que acarreta prejuízos a essa categoria 

quando faceia contingências relacionadas à Síndrome de Burnout, a qual se 

configura, como visto, fenômeno estritamente ocupacional, e, portanto prejudica os 

contribuintes individuais na mesma proporção que as demais categorias de 

segurados.  

 

2.3. Carência e qualidade de segurado 

 

Embora muitas vezes haja confusão quanto aos termos carência e qualidade 

de segurado, tratam-se de institutos diversos, mas que devem ser observados no 

                                                                                                                                                                                     
segurados empregados, como será oportunamente abordado. Fonte: INTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 
PNAD Contínua (2019), disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-
pnad-continua.html?edicao=27762&t=sobre>. Acesso em 15.06.2020. 
Embora as mais recentes pesquisas do IBGE apontem a “pejotização” de 20,3% dos trabalhadores, o 
que seria um número equivalente a 4,9 milhões de pessoas, contudo, o Portal do Empreendedor 
(disponível em: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas>. Acesso em 15.06.2020).  
indica que em 25 de abril de 2020 o Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de 
microempreendedores individuais - MEIs, com 586 mil novas adesões nos 4 primeiros meses de 2020 
e 98.000 novos registros em abril deste ano, o que evidencia ainda mais a precariedade do trabalho e 
a crescente submissão dos trabalhadores a verterem suas contribuições através do programa do 
Simples Nacional, destinado ao recolhimento de tributos dos microempreendedores individuais e dos 
empresários de pequeno porte, sendo uma opção nitidamente mais benéfica aos trabalhadores no 
que concerne as contribuições previdenciárias, uma vez que estas são cobradas em percentual fixo 
de 5% sobre o salário mínimo vigente. Cf. ORTIZ, F. C. A pejotização como forma de burlar a 
legislação trabalhista. “A prática [...] consiste no uso da pessoa jurídica para encobrir uma verdadeira 
relação de emprego, fazendo transparecer formalmente uma situação jurídica de natureza civil. A 
denominação é fruto da sigla da pessoa jurídica, isto é, PJ daí advém o termo pejotização, a 
‘transformação’ do empregado (sempre pessoa física) em PJ (pessoa jurídica).”. Disponível em 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/a-pejotizacao-como-forma-de-burlar-a-
legislacao-trabalhista/#_ftnref3>. Acesso em 15.06.2020.  
26 A título de exemplo, o contribuinte individual que presta serviços a pessoas físicas deve efetuar 
pessoalmente o recolhimento da contribuição social na alíquota de 20%, conforme art. 216, §33, do 
Decreto 3.048/99. Em caso de prestação de serviços a entidades equiparadas a empresas, caso 
estas recolham a cota patronal, há redução de 9% na alíquota, devendo o contribuinte individual 
recolher 11% restastes. Enquanto para os empregados, domésticos e avulsos, a alíquota é 
progressiva (cf. art. 28 da EC 103/19 e Portaria ME 914/20), nas seguintes proporções: até um salário 
mínimo (7,5%), acima de um salário mínimo até R$ 2.089,60 (9%), de R$. 2.089,61 até R$ 3.134,40 
(12%), e de R$ 3.134,41 até o limite do salário de contribuição, que atualmente é R$ 6.101,06 (14%).  
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momento de concessão de qualquer prestação devida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social.  

A carência, prevista nos arts. 24 a 27, da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991) e arts. 

26 a 30, do Decreto 3.048/99 (BRASIL, 1999), pode ser conceituada como o número 

mínimo de contribuições mensais necessárias para que o trabalhador-segurado faça 

jus a determinado benefício.   

Suas regras variam a depender do benefício pretendido, contudo, 

especificamente para os benefícios de amparo ao trabalhador que enfrenta 

contingências sociais, ou seja, aqueles que cobrem incapacidades laborativas, a 

carência é de doze contribuições mensais, conforme art. 25, I, da Lei 8.213/91 

(BRASIL, 1991).  

Entretanto, apenas os contribuintes individuais acometidos por Burnout 

devem comprovar a carência estabelecida no dispositivo supracitado, uma vez que 

pela proteção acidentária dada às demais categorias de segurados obrigatórios, 

reconhecida a ocorrência de acidente de trabalho por equiparação, a carência é 

dispensada, consoante art. 26, II, da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991). 

Ainda, para o cômputo da carência, também há distinção entre as categorias 

dos segurados, senão, veja-se a literalidade do art. 27, da Lei 8.213/91: 

 
 
Art. 27.  Para cômputo do período de carência, serão consideradas as 
contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
I - referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive 
os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 150, de 2015) 
II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira 
contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as 
contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, 
no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, 
referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015). 

 
 
Por sua vez, todos aqueles que se filiam ao Regime Geral da Previdência 

Social possuem qualidade de segurado a partir da data de sua filiação, perdendo a 

tal essa qualidade quando cessam as contribuições ao Regime.  

Não obstante, há possibilidade de manter esta qualidade mesmo após a 

cessação das contribuições, neste sentido, Sergio Pinto Martins (2015, p. 81): 
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A manutenção da qualidade de segurado é o período em que esse continua 
filiado ao sistema, ou seja, é o chamado “período de graça”, em que o 
segurado continua tendo direito a benefícios e serviços.  
Deixando o segurado de exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de 
Previdência Social, ou ficando desempregado, poderá conservar essa 
qualidade, independentemente de contribuições [...]. 
 
 

As hipóteses de manutenção de qualidade de segurado, durante o “período 

de graça”, estão previstas no art. 15, da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991), abaixo 

transcrito: 

 
 
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 
contribuições: 
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; (Revogado) 
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-
acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que 
deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social 
ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; 
III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido 
de doença de segregação compulsória; 
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso; 
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às 
Forças Armadas para prestar serviço militar; 
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado 
facultativo. 
§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses 
se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições 
mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. 
§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses 
para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo 
registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 
§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus 
direitos perante a Previdência Social. 
§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do 
término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para 
recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao 
do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. 
 
 

Ultrapassado esse período sem novas contribuições à Previdência Social, 

conforme §4ª trazido acima, deixa o indivíduo de ser segurado do RGPS, e, 

portanto, perde o direito aos benefícios e serviços prestados a cargo do Instituto 

Nacional do Seguro Social27.  

                                                           
27 De forma lógica, a perda da qualidade de segurado somente atinge o direito aos benefícios de 
natureza previdenciária, pois também ficam a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social os 
benefícios de caráter assistencial, como o benefício de prestação continuada, o salário família, etc. 
cuja concessão independe de contribuição, cf. Lei nº 8.742/93 (LOAS).  
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Após a perda da qualidade de segurado28, conforme dispõe a Lei 13.846/19, 

que introduziu na Lei 8.213/91 o art. 27-A, deve ser observada a seguinte regra para 

a recuperação da qualidade (BRASIL, 2019):  

 
 
Art. 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da 
concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por 
invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá 
contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade 
dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei. 
 
 

Nesse aspecto, nota-se que embora não se confunda carência com qualidade 

de segurado, indispensável a presença de ambos os elementos para a efetivação da 

proteção previdenciária.  

 

2.4. Caracterização de acidente de trabalho, nexo causal e Nexo Técnico 

Epidemiológico 

 

Acidente de trabalho é a “lesão corporal, ou perturbação funcional que cause 

a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária da capacidade para o 

trabalho” quando ocorrida pelo exercício de atividades a serviço da empresa, de 

empregador doméstico ou relativo ao trabalho dos segurados especiais, conforme 

definição trazida pelo art. 19, da Lei 8.213/91, sendo, portanto, caracterizada no 

âmbito previdenciário como uma contingência social (GARCIA, 2019). 

Em seguida, consoante art. 20, do diploma supracitado, equiparam-se a 

acidentes de trabalho a doença profissional (inciso I) e a doença do trabalho (inciso 

II), cuja distinção é trazida por Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2019, pp. 20 e 22): 

 
 
Enquanto as doenças profissionais são decorrentes de trabalho 
peculiar exercido em certa atividade (ou seja, conforme a profissão ou o 
ramo de atividade, englobando as “tecnopatias”), as doenças do trabalho 
decorrem de condições especiais de trabalho desempenhado 
(abrangendo as “mesopatias”).  
Atualmente, essa “relação elaborada pelo [ex] Ministério da Previdência 
Social encontra-se no final do Regulamento da Previdência Social (RPS), ou 
seja, no Anexo II do Decreto 3.048/99, arrolando as chamadas “tecnopatias” 
[...]. 
[...]. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na 
relação prevista nos incisos I e II do art. 20 [...] resultou das condições 
especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona 

                                                           
28 Destaca-se que as contribuições revertidas ao RGPS anteriores à perda da qualidade de segurado 
ainda serão computadas para efeito de carência de benefício.   
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diretamente, a Previdência Social deve considera-la acidente do trabalho 
(§2º do art. 20, da Lei 8.213/91). Têm-se, assim, as doenças do trabalho 
denominadas “mesopatias”. (Destaquei).  
 
 

Ademais, o §1º, do art. 20, estabelece que não serão consideradas doenças 

do trabalho: “a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não 

produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado 

habitante de que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de 

exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho” (BRASIL, 1991). 

O acidente de trabalho, ou a doença profissional ou do trabalho devem, 

portanto, gerar incapacidade laborativa. Todavia, há hipóteses de configuração de 

acidente de trabalho mesmo que este não seja o ensejador principal do estado 

incapacitante, daí surge a figura jurídica da concausa, prevista no art. 21, inciso I, da 

Lei 8.213/91, cuja literalidade se transcreve abaixo: 

 
 
I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, 
haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou a 
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua recuperação.  
 
 

Não se assemelha à concausa o acidente de trabalho de causalidade 

indireta29, haja vista este último ser observado quando o segurado sofre lesão que 

não se relaciona de forma direta a execução ou ao meio ambiente de trabalho no 

qual está inserido (MARTINS, 1997), estando as hipóteses trazidas pelo inciso II, 

também do art. 21, podendo citar, a título de exemplo, o acidente sofrido durante 

viagem a serviço da empresa, desabamentos, inundações e incêndios, etc.30  

Menciona-se, ainda, que a culpa do empregado não retira a caracterização do 

acidente de trabalho, contudo, o dolo deste, quando se lesiona de forma intencional, 

afasta as consequências empregatícias do evento, e sequer pode ser considerado 

acidente de trabalho (GONÇALVES, 2005). 

Com a conceituação sumária a respeito de acidente de trabalho, há que se 

observar o nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e a contingência 

                                                           
29 A causalidade indireta é definida por Gustavo Felipe Barbosa Garcia (2019, p. 23) como “quando o 
segurado sofre lesão que se relaciona, ainda que de forma não direta, com sua atividade laboral”. 
Estando as hipóteses de causalidade indiretas arroladas no inciso II, do art. 21, da Lei 8.213/91.  
30 Todavia, nos períodos destinados a descanso ou refeição, ou mesmo para satisfação de 
necessidades fisiológica, o empregado é considerado no exercício do trabalho, logo, não se trata de 
hipótese de causalidade indireta, conforme art. 21, §1º, da Lei 8.213/91.  
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social experimentada pelo trabalhador-segurado para a caracterização do acidente 

de trabalho. Nesse sentido, para a caracterização do acidente de trabalho se requer 

que a enfermidade, além de incapacitante, se relacione com o exercício do trabalho 

(BRANDIMILLER, 1996). E completando, conceituam Carlos Alberto Pereira de 

Castro e João Batista Lazzari (2017, p. 415): 

 
 
O nexo causal é, portanto, o vínculo fático que liga o efeito (incapacidade 
para o trabalho ou morte) à causa (acidente de trabalho ou doença 
ocupacional). Decorre de uma análise técnica, a ser realizada, 
obrigatoriamente, por médico perito ou junta médica formada por peritos 
nesta matéria. 
 
 

Conforme estabelece o Regulamento da Previdência Social (BRASIL, 1999), 

em seu art. 337, o nexo de causalidade entre acidente de trabalho e a morbidade 

será avaliada por perito da Autarquia-previdenciária31, sendo de competência do 

médico tipificar o evento como sendo de origem ocupacional. Há também que se 

criticar o sistema previdenciário neste sentido, que submete os segurados aos 

peritos do Instituto Nacional da Seguridade Social, e, na prática, são incumbidos de 

comprovar a existência do liame entre o acidente experimentado e a natureza de 

suas atividades. Nesse sentindo, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista 

Lazzari (2017, p. 415): 

 
 
Aqui paira uma das constantes críticas dos beneficiários da Previdência 
Social no Brasil: a caracterização do acidente de trabalho ou da doença 
ocupacional nem sempre é tarefa fácil, e, pior, ao contrário do que 
preconiza a melhor doutrina, os profissionais encarregados de fazer o laudo 
médico de nexo de causalidade oneram o vitimado com a comprovação da 
correlação entre infortúnio e efeito causado à saúde do segurado. 
 
 

A comprovação de nexo de causalidade e da concausa, em um caso prático, 

pode ser vislumbrado na jurisprudência abaixo:  

 

                                                           
31 Cf. Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 2.183/2018: Art. 2º. Para o estabelecimento do 
nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do  trabalhador,  além  da  anamnese,  do  
exame  clínico  (físico  e mental),  de  relatórios  e  dos exames complementares, é dever do médico 
considerar: I –a  história  clínica  e  ocupacional  atual  e  pregressa,  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 científica; VI –a  ocorrência  
de  quadro  clínico  ou  subclínico  em  trabalhadores  expostos  a  riscos semelhantes; 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”.  
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APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA – ATIVIDADE DE MOTORISTA – 
PECULIARIDADES – DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA 
VERTEBRAL – AGRAVAMENTO – CONCAUSA – NEXO DE 
CAUSALIDADE – CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
COMUM EM ACIDENTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As 
peculiaridades do exercício das funções de motorista de transporte 
coletivo, que cumpre toda a jornada de trabalho sentado e submetido a 
intermitentes trepidações, solavancos e abalos inerentes ao tráfego 
diário de veículos, exigem demasiada solicitação osteomuscular da 
coluna vertebral. 2. Concluindo a perícia que a doença degenerativa de 
que padece o apelado foi agravada em razão do exercício das 
atividades de sua profissão, constituem estas concausas de 
incapacitação total e permanente para o trabalho. 3. Comprovado o 
nexo de causalidade entre o exercício das atividades e o agravamento 
das lesões que levaram à incapacitação para o trabalho, afigura-se 
correta a conversão da aposentadoria por invalidez comum para 
aposentadoria por invalidez acidentária. 4. Recurso desprovido (TJES, 
Ap. Cível 24000126326, 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 
publ. 16.9.2008). (Grifo meu). 
 
 

Nesse aspecto, não se deve olvidar a responsabilidade do empregador em 

comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social, através da Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) até o primeiro dia útil subsequente do fato, conforme 

art. 22, da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991), passando então o perito da Autarquia a ser 

responsável pelo estabelecimento do nexo de causalidade para que surjam os 

efeitos legais trabalhistas e previdenciários decorrentes do acidente do trabalho32.  

No entanto, prática frequente entre os empregadores é não fornecer a referida 

comunicação, “gerando a chamada ‘subnotificação dos agravos à saúde do 

trabalho’, em manifesto prejuízo ao trabalhador, ao sistema de saúde e à sociedade 

como um todo” (GARCIA, 2019, p. 123).  

Diante desse cenário, a Lei 11.430/06 acrescentou o art. 21-A à Lei 8.213/91 

(BRASIL, 1991), instituindo o nexo técnico epidemiológico33, de modo a desincumbir 

ao empregado-segurado a comprovação do nexo causal, gerando presunção relativa 

da natureza ocupacional do agravo.  

 
 
Art. 21-A.  A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da 
incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico 
epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação 

                                                           
32 Na ausência de comunicação de acidente de trabalho ao INSS por parte do empregador, a Lei 
prevê a possibilidade de o empregado acidentado, seus dependentes, a entidade sindical 
competente, o médico assistente ou qualquer autoridade pública formaliza-la perante a Autarquia, 
sem a incidência do prazo que compete ao empregador, cf. §2º, do art. 22, da Lei 8.213/91.  
33 A instituição do nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) não desobriga a empresa da 
emissão da CAT, cf. arts. 19 a 23, da Lei 8.213/91.  
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entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade 
mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação 
Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o 
regulamento. 
§1º A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo 
quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste 
artigo.   
§2º A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não 
aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, 
com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do 
segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. (Destaquei).  
 
 

Assim, conforme Garcia (2019, pp. 124-125), “é importante esclarecer que a 

mencionada sistemática, pertinente ao nexo epidemiológico, não se restringe à 

doença em sentindo estrito, mas abrange, na realidade, o agravo [...]”.  

 
 
A lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio disfunção ou síndrome de 
evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, 
inclusive morte, independentemente do tempo de latência. (Art. 337, §4º, do 
Regulamento da Previdência Social – Dec. 3.048/99).  
 
 

A Instrução Normativa INSS 31/08 também dispõe sobre procedimentos e 

rotinas referentes ao nexo técnico epidemiológico, em seu art. 6º, caput: 

 
 
Art. 6ª. Considera-se epidemiologicamente estabelecido o nexo técnico 
entre o trabalho e o agravo, sempre que se verificar a existência de 
associação entre a atividade econômica da empresa, expressa pela CNAE 
e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, relacionada na CID, de 
acordo com o previsto, atualmente, na lista C do anexo II, do Regulamento 
da Previdência Social, aprovado pelo Dec. 3.048/99. 
 
 

Observado o significativo avanço que repercute na questão do nexo causal, a 

instituição do nexo técnico epidemiológico surge como uma importante ferramenta 

para a caracterização da Síndrome de Burnout (CID Z73) como doença do trabalho.  

Quanto à Síndrome de Burnout, no Regulamento da Previdência Social, 

Anexo II, Lista C, passaram a ser condições para o reconhecimento da Síndrome de 

Burnout: 1. Ritmo de trabalho penoso (Z56.3); e 2. Outras dificuldades físicas e 

mentais relacionadas com o trabalho (Z56.6). Mas ainda há que se destacar a 

necessidade de estabelecimento de técnico epidemiológico conforme as atividades 

das empresas (CNAE), de modo a gerar a presunção de acidente de trabalho, muito 

embora já seja sabido que tal doença tem natureza estritamente ocupacional.   
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Nesse sentido, veja-se a aplicação do NTEP no reconhecimento de Burnout 

como doença ocupacional: 

 
 
SINDROME DE BURNOUT. RITMO DE TRABALHO PENOSO. NEXO 
TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. RECONHECIMENTO. Inerente à atividade 
empresarial o trabalho penoso, cumpre ao empregador, visando afastar o 
nexo técnico epidemiológico entre o labor a ele prestado e o surgimento da 
denominada "Síndrome de Burnout", exibir prova robusta em sentido 
contrário, como, por exemplo, o Programa de Controle de Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA, documentos que, por força de Lei, é obrigado a manter. Não os 
tendo acostado, o reconhecimento do aludido nexo é medida que se impõe. 
(TRT-12 - RO: 00068246320105120034 SC 0006824-63.2010.5.12.0034, 
Relator: AGUEDA MARIA LAVORATO PEREIRA, SECRETARIA DA 1A 
TURMA, Data de Publicação: 18/02/2013). (Grifei).  
 
 

Abaixo, segue entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, concedendo 

indenização a títulos de danos morais pelo surgimento de Burnout em uma bancária: 

 
 
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍNDROME DE BURNOUT. 
DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. 
VALOR ARBITRADO À CONDENAÇÃO. R$ 30.000,00 (TRINTA MIL 
REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 
(DEZ MIL REAIS) PELO TRIBUNAL REGIONAL. STRESS 
OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. MAJORAÇÃO 
DEVIDA. R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). (TST - RR: 
9593320115090026, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de 
Julgamento: 29/04/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/05/2015). 
(Destaquei).34  

                                                           
34 Continuação do julgado: “Dallegrave Neto define o burnout como "um esgotamento profissional 
provocado por constante tensão emocional no ambiente de trabalho", ocasionado por um sistema de 
gestão competitivo, com sujeição do empregado às agressivas políticas mercantilistas da empresa. 
Segundo Michael P. Leiter e Christina Maslach "a carga de trabalho é a área da vida profissional que 
está mais diretamente associada à exaustão. Exigências excessivas de trabalho provenientes da 
qualidade de trabalho, da intensidade dos prazos ou da complexidade do trabalho exaurem a energia 
pessoal". Os autores também identificam que, do ponto de vista organizacional, a doença está 
associada ao absenteísmo (faltas ao trabalho), maior rotatividade, má qualidade dos serviços 
prestados e maior vulnerabilidade de acidentes no local de trabalho. A síndrome de burnout integra o 
rol de doenças ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Está inserida no Anexo II do 
Regulamento da Previdência Social. O mencionado Anexo identifica os agentes patogênicos 
causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsão do artigo 20 da Lei nº 
8.213/91. Entre os transtornos mentais e de comportamento relacionados ao trabalho (Grupo V da 
CID-10) consta, no item XII, a síndrome de burnout - "Sensação de Estar Acabado (Síndrome de 
Burnout, Síndrome do Esgotamento profissional)", que na CID-10 é identificado pelo número Z73.0. 
No caso específico dos autos, a gravidade do distúrbio psicológico que acometeu a reclamante é 
constatada pelas informações de natureza fática registradas no acórdão regional: longo período de 
afastamento do trabalho, com a concessão de benefício acidentário pelo INSS e o consumo de 
medicamentos antidepressivos, além de dois laudos periciais reconhecendo que a incapacidade 
laboral da autora é total, a doença é crônica e não há certeza sobre a possibilidade de cura. Por 
oportuno, este Relator já teve a oportunidade de se manifestar em matéria semelhante, em que se 
reconhece como passível de reparação por dano moral a exigência excessiva de metas de 
produtividade, isso porque o sentimento de inutilidade e fracasso causado pela pressão psicológica 
extrema do empregador não gera apenas desconforto, é potencial desencadeador de 



42 
 

 
 

Portanto, passados os apontamentos acerca da classificação de Burnout 

como doença do trabalho, bem com os efeitos jurídicos previdenciários e seus 

requisitos, há que se adentrar no aspecto prático de proteção do trabalhador 

acometido por esta Síndrome através das prestações estatais a cargo do Instituto 

Nacional da Seguridade Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
psicopatologias, como a síndrome de burnout e a depressão, o que representa prejuízo moral de 
difícil reversão ou até mesmo irreversível, mesmo com tratamento psiquiátrico adequado. Atenta-se 
ao fato de que, além da observância ao meio ambiente de trabalho seguro e saudável, conforme 
assegura a Constituição Federal de 1988, imprescindível considerar, ainda, que cada indivíduo deve 
ser respeitado em sua singularidade, daí a necessidade de se ajustar o contexto ocupacional à 
capacidade, necessidade e expectativas razoáveis de cada trabalhador. O Tribunal Regional de 
origem, ao fixar o valor da reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não atentou 
para as circunstâncias que geraram a psicopatologia que acarretou a invalidez da reclamante, 
oriunda exclusivamente das condições de trabalho experimentadas no Banco reclamado, período em 
que sempre trabalhou sob a imposição de pressão ofensiva e desmesurada, com o objetivo de que a 
trabalhadora cumprisse as metas que lhe eram impostas. Portanto, cabível a majoração do valor da 
indenização por dano moral para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Recurso de revista conhecido e 
provido”.  
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3. PRESTAÇÕES E SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS A CARGO DO INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS  

 

As prestações previdenciárias relativas a benefícios por incapacidade são 

parcelas em dinheiro pagas aos trabalhadores-segurados que têm natureza 

estritamente alimentar por estarem condicionadas à proteção social contra 

contingências sociais que porventura os impeçam de prover seu sustento e de suas 

famílias (MARTINS, 2015).  

Essas prestações, na realidade, substituem a remuneração do trabalhador 

que ficou, por algum motivo, impedido de exercer sua atividade. (KERTZMAN, 

2020). 

Além das prestações que substituem a remuneração do trabalhador, como o 

auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez35, há também o auxílio acidente, que 

se configura uma indenização devida ao trabalhador acidentado, bem como o 

serviço de reabilitação profissional.  

Esse conjunto de prestações e serviços a cargo do Regime Geral da 

Previdência Social, através do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, exerce 

papel crucial na situação dos trabalhadores acometidos pela Síndrome de Burnout 

ao possibilitar o afastamento do locus causador do estresse crônico e da quebra de 

expectativa individual (MARÍN, 1995; CASTRO, 2012), assim, impedindo o 

agravamento do quadro mórbido, sem que o segurado perca os meios de garantir a 

manutenção de sua dignidade.  

A depender do estágio, dos aspectos e do prognóstico do quadro clínico do 

indivíduo acometido por Burnout, através de perícia médica realizada pela 

Autarquia- previdenciária, será concedido o benefício que mais se adeque ao caso, 

mas sempre de modo a afastar o trabalhador do meio ambiente de trabalho que 

desencadeou a Síndrome.  

                                                           
35 A Lei 8.213/91 ainda se refere aos benefícios por incapacidade como auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez. Contudo, com a reforma da previdência, através da EC 103/19, a 
emenda constitucional “renomeou” esses benefícios como por incapacidade temporária e 
aposentadoria por incapacidade permanente, respectivamente, embora não tenha, ainda, sido 
modificadas as nomenclaturas na Lei de Benefícios do RGPS, passando o texto constitucional passar 
a constar: “art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral da 
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei a: I – cobertura dos eventos 
de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada”.  
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Neste primeiro momento, serão concedidos os benefícios de auxílio-doença, 

quando constatado incapacidade total ou parcial e temporária, ou a aposentadoria 

por invalidez, quando não houver prognóstico de recuperação da capacidade 

laborativa em tempo estimável, ou seja, revertendo um caráter permanente ao 

estado incapacitante.  

Por outro lado, em caso de ausência de prognóstico de atenuação do quadro 

clínico, sendo, portanto, permanente a incapacidade, deve ser observada se esta 

atinge apenas a função habitualmente exercida ou qualquer outra atividade. Em 

caso de a morbidade não tornar o indivíduo com Burnout incapaz para toda e 

qualquer atividade que lhe garanta subsistência, será encaminhado para a 

reabilitação profissional, também a cargo do INSS, e receberá um benefício de 

caráter indenizatório até sua aposentadoria ou óbito.  

Todas essas garantias de proteção ao indivíduo serão abordas de forma 

individual, com as devidas observações legais, doutrinárias e jurisprudenciais, de 

modo a conferir um panorama mais preciso acerca da situação dos portadores de 

Síndrome de Burnout perante o Instituto Nacional do Seguro Social.  

 

3.1. Auxílio-doença comum e acidentário 

 

O art. 201, da Constituição Federal de 1988, alterado pela EC 103/19, prevê, 

dentre outros, a cobertura de eventos de incapacidade temporária e permanente36. 

O auxílio-doença, em ambas espécies, “deve ser um benefício de curta duração e 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite” (MARTIS, 2015, 

p. 120), portanto, trata-se da proteção às incapacidades de caráter temporário, seja 

ela total ou parcial, isto é, para toda e qualquer atividade ou para aquela habitual do 

segurado37.  

As previsões legais acerca do referido benefício em sua espécie comum são 

trazidas pelos arts. 59 e seguintes da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991) e quando a 

essas, algumas considerações merecem ser feitas, como a referência aos 

trabalhadores com vínculo empregatício no caput do art. 59, ao estabelecer que o 

                                                           
36 A referida emenda constitucional (reforma da previdência), com sua alteração, tem influência sobre 
a própria nomenclatura dos benefícios, os quais, conforme Ivan Kertzman (2020, p. 418), 
“tecnicamente, deverão ser chamados auxílio incapacidade temporária e aposentadoria por 
incapacidade permanente”, de modo respectivo.  
37 Conforme §§2º a 8º da L8213, inseridos pela L13846, não será devido o auxílio doença para o 
segurado recluso em regime fechado.  
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benefício em questão será devido ao segurado que se encontrar incapaz por mais 

de quinze dias, haja vista que no período entre o início da incapacidade até o 

décimo quinto dia, o contrato de trabalho fica interrompido38, sendo o empregador 

responsável pela remuneração do empregado neste período, pois, consoante art. 

476, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o contrato de trabalho apenas se 

suspende a partir do recebimento do auxílio-doença.   

Em seu turno, em seguida, o art. 60 estabelece as regras para os demais 

segurados, abaixo: 

 
 
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 
décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais 
segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele 
permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 
 
 

O pedido de auxílio-doença será formulado pelo trabalhador, ou, no caso 

daqueles com vínculo empregatício, poderá ser requerido pelo empregador. Após o 

requerimento, Ivan Kertzman (2020, p. 518), explica o procedimento39: 

 
 
O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo 
que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho 
do segurado, dispensada, nessa hipótese, a realização de nova perícia. 
Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o 
segurado poderá solicitar a realização de nova perícia (art. 78, §§1º e 2º, do 
Decreto 3.048/99, acrescido pelo Decreto 5.844/06).  

 
 
Os artigos supracitados da Lei 8.213/91 são relativos ao benefício de auxílio-

doença comum, ou seja, não decorrentes de acidentes de trabalho, seus 

equiparados, doenças profissionais e do trabalho40. Em hipótese de ocorrência de 

acidente de trabalho, torna-se devido o auxílio-doença acidentário, previsto nos arts. 

19 a 23, do mesmo dispositivo legal.  

Na prática, a maior diferença entre ambos benefícios reside no fato de o de 

natureza acidentária dispensa carência, como visto, enquanto o benefício por 

incapacidade temporária comum apenas dispensa carência em caso de acidente de 

                                                           
38 Conforme estabelece o art. 60, §3º, da Lei 8.213/91.  
39 O referido procedimento também é conhecido como alta programada, em se tratando de 
incapacidade temporária.  
40 Havendo acidente de trabalho, o empregador continua obrigado a depositar FGTS durante o 
afastamento do empregado (art. 15, § 5º da Lei 8.036/90). 
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qualquer natureza, ou seja, de origem traumática, conforme art. 30, III, do Decreto 

3.048/99 (BRASIL, 1999). 

 
 
Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 
[...] 
III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade 
permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 
doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-
se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções 
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da 
Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de 
estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira 
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; 
(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020). [...]. 
 
 

A substituição da renda do trabalhador temporariamente incapacitado pelo 

trabalho será feita pelo salário de benefício, cujo valor é de 91% sobre o salário de 

contribuição, este último calculado seguindo a regra geral de 80% dos maiores 

salários de contribuição a partir de 199441-42.  

Feita a análise técnica a respeito dessa espécie de benefício, observa-se que 

se cuida de uma possibilidade de afastar o trabalhador do meio socioeganizacional 

causador do estado de being burned out (FREUDENBERGER, 1974) de modo 

imediato, sem prejudicar sua segurança econômica, trazendo-lhe um momento de 

respiro, ou folga, do ambiente insalubre, para recuperação de sua saúde mental.  

Durante esse período de afastamento, imprescindível que o segurado procure 

tratamento psicoterápico e farmacológico, com acompanhamento psicológico para 

atenuar a sintomatologia da doença e até mesmo reavaliar as causas que ensejaram 

seu estado incapacitante, consoante o Manual de Procedimentos para os Serviços 

de Saúde relativo a Doenças do Trabalho (2001, p. 192): 

 
 
O tratamento da síndrome de esgotamento profissional envolve 
psicoterapia, tratamento farmacológico e intervenções psicossociais. 
Entretanto, a intensidade da prescrição de cada um dos recursos 
terapêuticos depende da gravidade e da especificidade de cada caso.43 

                                                           
41 Regra trazida pela alteração dada pelo Dec. 6.939/09, que modificou a redação do §4º do art. 188-
A, do Regulamento da Previdência Social e revogou o §20, de seu art. 32.  
42 Com a inclusão do §10 no art. 29 da Lei nº 8.213/91 pela lei 13.135/15, para auxílio-doença com 
data de afastamento do trabalho a partir de 1º de março de 2015, a renda mensal inicial não poderá 
ultrapassar a média aritmética simples dos doze últimos salários-de-contribuição – SC do segurado 
43 Quanto às formas de tratamento, elenca o referido Manual: PSICOTERAPIA: a psicoterapia está 
indicada mesmo quando são prescritos psicofármacos, pois a síndrome de esgotamento profissional 
refere-se a um processo de desinvestimento afetivo no trabalho que antes era objeto de todo ou 
grande parte desse investimento. O paciente necessita, portanto, de tempo e espaço para repensar 
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 Há na jurisprudência firme posicionamento a respeito do reconhecimento da 

incidência de Burnout, sua caracterização como acidente de trabalho e a concessão 

de auxílio-doença acidentário em hipóteses de comprovação de incapacidade 

temporária, nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estados da Bahia44: 

 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE 
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO C/C CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO DOENÇA. SÍNDROME DE 
BURNOUT. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE 
LABORAL TEMPORÁRIA DA PARTE AUTORA. AUXÍLIO-DOENÇA 
RECONHECIDO. ART. 59, LEI 8.213/91. RECURSO NÃO PROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA. 01. A concessão do benefício previdenciário 
denominado auxílio-doença tem como requisitos a incapacidade do 
segurado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias e o cumprimento de 
um período de carência de 12 (doze) contribuições mensais. Sua 
suspensão, dá-se, em tese, pela cessação da incapacidade ou porque o 
benefício fora concedido de maneira irregular. 02. In casu, da prova 
técnica realizada nos autos, restou reconhecida, de forma inequívoca, 
a incapacidade temporária do segurado para a sua atividade habitual, 

                                                                                                                                                                                     
(e resignar-se) sua inserção no trabalho e na vida. O paciente encontra-se fragilizado e necessitando 
de suporte emocional; TRATAMENTO FARMACOLÓGICO: a prescrição de antidepressivos e/ou 
ansiolíticos está indicada de acordo com a presença e gravidade de sintomas depressivos e 
ansiosos. Atualmente existe uma grande variedade de drogas antidepressivas e de esquemas 
posológicos possíveis. A prescrição deve ser acompanhada por especialista, pelo menos em sistema 
de interconsulta. Frequentemente, estão indicados os benzodiazepínicos para controle de sintomas 
ansiosos e da insônia, no início do tratamento, pois o efeito terapêutico dos antidepressivos tem 
início, em média, após duas semanas de uso; INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS: uma das 
características centrais da síndrome de esgotamento profissional é o afastamento afetivo do trabalho, 
comprometendo o desempenho profissional e, muitas vezes, a própria capacidade de trabalhar. Cabe 
ao médico avaliar cuidadosamente a indicação de afastamento do trabalho por meio de licença para 
tratamento. O médico deve envolver o paciente nessa decisão, procurando ajudá-lo tanto a afastar-se 
do trabalho, se necessário para o tratamento, quanto a voltar para o trabalho quando recuperado. 
Além disso, o médico e demais membros da equipe de saúde devem estar aptos a justificar cada uma 
de suas recomendações, perante a organização onde o paciente trabalha, o seguro social e o 
sistema de saúde, buscando garantir o respeito à situação clínica do trabalhador. O médico deve 
estar apto a lidar com as dificuldades envolvidas em um processo de afastamento e retorno ao 
trabalho, como, por exemplo, a ameaça de demissão após a volta ao trabalho. Muitas vezes, a 
síndrome de esgotamento profissional caracteriza um momento da vida do sujeito em que se 
processam grandes mudanças de posição, do posto de trabalho na hierarquia ou mesmo de 
emprego. Por vezes, a síndrome de esgotamento profissional é uma sequela encontrada em um 
paciente desempregado. Essas situações exigem suporte social, fundamental para garantir a 
qualidade de vida, concretizado na garantia do direito ao tratamento, do acesso aos serviços de 
saúde, da seguridade social e do reconhecimento do sofrimento. A equipe de saúde dever estar apta 
a orientar o paciente e seus familiares quanto a esses direitos e orientar familiares, colegas de 
trabalho, patrões, chefes e gerentes a lidar com a situação de doença do paciente até que este 
retome sua capacidade de trabalho. Especial atenção deve ser dada à realização de laudos, 
pareceres, atestados e emissão da CAT, visando ao reconhecimento social (incluindo dos seguros de 
saúde e/ou da Previdência Social) de um padecimento que, mesmo não apresentando lesão física 
aparente, compromete a capacidade de trabalhar. 
44 A regra de exceção de competência da Justiça Federal para conhecer e julgar ações acidentárias 
contra o Instituto Nacional do Seguro Social está estabelecido pelo art. 109, I, da Constituição Federal 
de 1988.  
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por ser portador da Síndrome de Burnout (CID-10 Z73.0) desde 2003 
(vide fl.147), com possibilidade de futura readaptação funcional. 03. 
Logo, preenchidos os requisitos relativos ao período de carência, 
reconhecida a qualidade de segurado e, comprovada, através de perícia 
médica, a incapacidade do segurado para o trabalho por mais de 15 
(quinze) dias, impõe-se a manutenção da sentença primeva, que concedeu 
o benefício do auxílio-doença ao apelado, a teor do art. 59 da Lei 8213/91. 
04. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME 
NECESSÁRIO. (TJ-BA - APL: 00081413520098050274, Relator: Dinalva 
Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Data de J. 15.02.2016. 
Publicação: 16.03.2016). (Destaquei).  
 
 

Segue o Tribunal de Justiça de São Paulo na mesma linha do julgado anterior:  
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-
doença acidentário - Caixa de instituição financeira - Síndrome de 
Burnout - Tutela de urgência - Recurso da autora em que se pretende o 
restabelecimento de auxílio-doença, na espécie acidentária - 
Incapacidade laborativa reconhecida em relatórios médicos 
psiquiátricos - Requisitos do artigo 300 do CPC atendidos - 
Admissibilidade enquanto não realizada perícia médica judicial conclusiva - 
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20185570620208260000 SP 2018557-
06.2020.8.26.0000, Relator: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 
17/06/2020, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
17/06/2020). (Grifei).  
 

 
Em situações que envolvam os contribuintes individuais, há impossibilidade 

de concessão de benefício acidentário, por exclusão do art. 19, caput, da Lei 

8.213/91 (BRASIL, 1991), no entanto, o entendimento pacificado pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que, mesmo no caso de contribuintes individuais, como os 

autônomos, a competência para julgar ações envolvendo acidentes de trabalho 

ainda permanece com a Justiça Estadual, conforme se desprende do julgado a 

seguir, cabendo ressalva de que o benefício a ser implantado será o de auxílio-

doença comum (espécie 31), e não o acidentário (espécie 91), justamente pelo 

preceito do dispositivo legal citado. 

 

 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO 
DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-
DOENÇA, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 
15/STJ E 501/STF. TRABALHADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na linha 
dos precedentes desta Corte, "compete à Justiça comum dos Estados 
apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas 
pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao 
benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões 
correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501 do 
STF e da Súmula 15 do STJ" (STJ, AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro 
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MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2013) 
II. É da Justiça Estadual a competência para o julgamento de litígios 
decorrentes de acidente de trabalho (Súmulas 15/STJ e 501/STF). III. Já 
decidiu o STJ que "a questão referente à possibilidade de concessão de 
benefício acidentário a trabalhador autônomo se encerra na 
competência da Justiça Estadual" (STJ, CC 82.810/SP, Rel. Ministro 
HAMILTON CARVALHIDO, DJU de 08/05/2007). Em igual sentido: STJ, CC 
86.794/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, 
DJU de 01/02/2008. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no CC: 
134819 SP 2014/0167462-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 
Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 
Publicação: DJe 05/10/2015). (Destacado).  
 

 

Quando, portanto, a perícia médica verificar a possibilidade de recuperação 

da capacidade laborativa do trabalhador-segurado, torna-se devido o benefício por 

incapacidade temporária, sendo ao seu término, o trabalhador reinserido no mesmo 

ambiente de trabalho que outrora havia ocasionado seu estado de esgotamento 

profissional, desta forma, a concessão dessa espécie de benefício se configura 

apenas meio paliativo que visa o não agravamento do estado mórbido do segurado.  

Para aqueles que possuem vínculo empregatício, há que se considerar a 

estabilidade provisória de doze meses no emprego após cessado o auxílio-doença 

acidentário, por força do art. 118, da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991). Observa-se que 

na prática, o retorno do emprego poderá fazer ressurgir os sentimentos de exaustão 

emocional, despersonalização e baixa realização profissional (MASLACH, 2001), 

cabendo ao empregador, no cumprimento da função social da empresa, promover a 

readaptação deste profissional em outra função, da qual surgirá outros efeitos 

previdenciários, como a concessão de auxílio-acidente, como será abordado.  

No entanto, também há situações em que o esgotamento profissional, a julgar 

por seus estágios (EDELWICH; BRODSKVY, 1980), e levando em consideração a 

historicidade individual (CASTRO, 2012), bem como as condições sociais e pessoais 

do segurado45, a incapacidade para o trabalho terá caráter permanente, razão pela 

qual será devido o benefício de aposentadoria por invalidez, ou aposentadoria por 

incapacidade permanente. 

 

3.2. Aposentadoria por invalidez comum e acidentária 

 

                                                           
45 Turma Nacional de Unificação – TNU. Súmula 47: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial 
para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão 
de aposentadoria por invalidez. 
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Sergio Pinto Martins (2015, p. 97) leciona que “aposentadoria por invalidez é 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência”. Ainda, tal benefício deve ser mantido 

enquanto permanecer essa condição, o que traz como consequência a ideia de que 

a aposentadoria por incapacidade permanente não tem caráter vitalício46-47.  

As regras relativas à carência da aposentadoria por invalidez comum seguem 

as do auxílio-doença de mesma espécie, exigindo ao menos doze contribuições 

mensais, ressalvada as hipóteses daqueles acometidos por doenças trazidas pelo 

art. 151, da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991). 

Anteriormente à EC 103/19 (BRASIL, 2019), o salário de benefício equivalia a 

100% da média dos 80% maiores salários de contribuição a partir de 1994, contudo, 

após a reforma da previdência, passou-se a seguir a regra da aposentadoria 

voluntária, esta última substituindo as antigas aposentadorias por idade e por tempo 

de contribuição. O art. 26 da referida emenda constitucional (BRASIL, 2019) passou 

a prever a média aritmética simples de todos as contribuições do segurado a partir 

de 1994, ou seja, deixou-se de excluir os 20% menores salários de contribuição. 

Também houve alteração no coeficiente desta média, passando a ser de 60%, com 

acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de 

contribuição para homens e de 15 anos de contribuição para as mulheres (cf. §§ 2º e 

5º, do art. 26, da EC 103/19), até que outra lei superveniente o altere (BRASIL, 

2019).   

Por sua vez, quando diante de situação envolvendo acidente de trabalho, há 

ressalva do art. 26, §3º, III, da EC 103/19, que garante a integralidade da média, ou 

seja, 100%, desta forma, evidente que a aposentadoria por invalidez acidentária se 

                                                           
46 A aposentadoria por invalidez pode ser revista periodicamente, conforme §4º, do art. 42, da Lei 
8.213/91, salvo nos casos previstos no art. 101, da mesma Lei, como quando imprescindível 
realização de tratamento cirúrgico para a recuperação da capacidade laborativa, ou seja, o segurado 
portador de HIV/AIDS (art. 42, §5º). Além disso, os segurados em gozo de auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez, a partir da data em que completarem 60 anos, deixam de ser obrigados 
a se submeter a perícia médica de reavaliação.  
No mais, também interessante notar que na esfera judicial, principalmente quanto aos Juizados 
Especiais Federais, os magistrados podem conceder a aposentadoria por invalidez com base na 
avaliação biopsicossocial do segurado, com base na Súmula 47, da Turma Nacional de Unificação.  
47 Na aposentadoria por invalidez, também pode ocorrer acréscimo do valor de benefício, na 
proporção de 25% sobre o salário de benefício, quando o segurado necessitar de assistência 
permanente de terceiros, consoante art. 45, da Lei 8.213/91.  
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configura mais vantajosa, além de dispensar comprovação de carência, como já 

abordado.  

Na esteira da sintomatologia e das consequências da Síndrome de Burnout, 

considerando suas implicações de ordem física e psicológica, além da administração 

farmacológicos antidepressivos para seu tratamento, pode haver a necessidade de 

afastamento das atividades por tempo indeterminado, diante da ausência de 

prognóstico de atenuação ou cura do estado incapacitante, razão pela qual será 

devida a aposentadoria por invalidez, devendo ser observado o caráter permanente, 

absoluto e total para toda e qualquer atividade.  

A seguir, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo convertendo o auxílio-doença comum em acidentário e a conversão deste em 

aposentadoria comum e posteriormente em acidentária, haja vista a constatação de 

acidente de trabalho: 

 
 
ACIDENTE DO TRABALHO – Síndrome de Burnout com depressão 
grave – Reconhecimento administrativo do benefício de aposentadoria 
no curso da ação – Conversão do auxílio-doença previdenciário em 
acidentário e da aposentadoria por invalidez previdenciária em 
acidentária – Recurso oficial provido em parte, improvidos os apelos do 
INSS e da assistente SIN. (TJ-SP - APL: 10183380720148260554 SP 
1018338-07.2014.8.26.0554, Relator: Alberto Gentil, Data de Julgamento: 
13/12/2016, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
14/12/2016). (Destaquei). 
 
 

Nessa linha, segue o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

abaixo, ao analisar o caso de uma servidora pública (portanto, segurada de Regime 

Próprio de Previdência Social), do qual pode se aplicar analogamente tal 

entendimento para os segurados do RGPS. 

 
 
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA 
PÚBLICA. SÍNDROME DE BURNOUT. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. 
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. 
REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. DIREITOÀ APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. 1. Para a concessão da 
aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional, é 
necessária a comprovação da relação de emprego, da doença ocupacional, 
do nexo causal e a incapacidade permanente para o trabalho. 2. Na 
hipótese, a conclusão da perícia judicial foi de incapacidade 
permanente da autora para o trabalho, bem como que a doença 
adquirida é de natureza profissional, existindo, portanto, nexo de 
causalidade entre a doença incapacitante e o serviço desempenhado, 
fazendo jus a autora a aposentadoria por invalidez com proventos 
integrais. 3. O servidor público tem direito à aposentadoria integral, se 
comprovada a sua debilidade permanente decorrente de moléstia 
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profissional, mesmo que sua enfermidade não esteja enquadrada no 
rol do § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 
07127212420178070018 DF 0712721-24.2017.8.07.0018, Relator: 
ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 13/11/2019, 4ª Turma Cível, 
Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2019). (Destaquei).  

 
 

A ausência de prognóstico positivo em quadros de Burnout, a depender da 

gravidade dos sintomas como insônia, fadiga, irritabilidade, tristeza, desinteresse, 

apatia, angústia, tremores e inquietação (MS, 2001) pode gerar a incapacidade 

permanente para o trabalho. Nestes casos, sem dúvidas, para os trabalhadores com 

vínculo empregatício, esse se mostra o benefício mais vantajoso após a reforma da 

previdência trazida pela EC 103/19, no entanto, na mesma lógica do benefício 

anteriormente visto, para os contribuintes individuais vale a regra do benefício por 

incapacidade permanente comum, pela exclusão da proteção acidentária, sendo seu 

salário de benefício calculado com a regra trazida pelos §§ 2º e 5º, do art. 26, da EC 

103/19 (BRASIL, 2019).  

Se porventura cessada a aposentadoria por invalidez frente à ausência de 

caráter vitalício desta, pode ainda o trabalhador ser reabilitado para nova função e, 

constatada a impossibilidade de retornar à atividade que anteriormente exercia, por 

redução ou limitação funcional, cabível a concessão do benefício de auxílio-

acidente.  

 

3.3. Auxílio-acidente 

 

Esta espécie de benefício é concedida como forma de indenização48, 

portanto, não tem o condão de substituir a renda do trabalhador, como se observa 

nos benefícios anteriormente abordados. É “concedido [...] ao segurado empregado, 

ao empregado doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, 

após a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, 

resultar sequela definitiva [...]” (KERTZMAN, 2020, p. 531)49.  

                                                           
48 Lei 8.213/91. Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas 
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada 
pela Lei nº 9.528, de 1997). 
49 O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os contribuintes individuais não 
possuem direito à concessão do auxílio-acidente por falta de previsão legal (vd. AgRg REsp 
1171779/15).  
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As situações ensejadoras deste benefício, cuja previsão legal está no art. 86, 

da Lei 8.213/91, encontram-se discriminadas no Anexo III, do Decreto 3.048/99, 

sendo elas as que impliquem em: a) redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exerciam; b) redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma 

atividade que exercia à época do acidente; e c) impossibilidade de desempenho da 

atividade que exerciam à época do acidente, porém que permita o desempenho de 

outra, após o processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia 

médica do Instituto Nacional do Seguro Social.  

As principais implicações legais desse benefício são a dispensa de 

comprovação de carência e seu cabimento na ocorrência de qualquer espécie de 

acidente, seja de natureza ocupacional ou não. Além disso, por não ter viés de 

substituir a remuneração do segurado, seu valor equivale a 50% do salário de 

benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, consoante art. 86, §1º, da Lei 

8.213/91, alterado pela MP 905/2019.  

Ainda conforme o art. 86-A, também alterado pela mesma Medida Provisória, 

tal benefício será mantido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até 

a data do óbito do segurado50, enquanto começa a ser devido após a cessação do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez recebida pelo segurado 

acidentado.  

Portanto, para aqueles profissionais acometidos pelo Burnout, com a 

controversa exceção dos contribuintes individuais, torna-se devido o auxílio-acidente 

em caso de reabilitação profissional a cargo do INSS, ou até mesmo readaptação do 

empregado promovida pelo empregador, cabendo ressaltar que a jurisprudência 

pátria tem combatido a conduta dos empregadores que inadmitem os empregados 

afastados por doença após alta médica previdenciária, situação essa conhecida 

como o limbo jurídico-previdenciário, sendo o julgado abaixo de extrema importância 

para a compreensão do tema, bem como do ônus que recai sobre a empresa quanto 

à readaptação do empregado. 

 
 

                                                           
50 Em 2014, o STJ editou a Súmula 507, dispondo que “a acumulação de auxílio-doença com 
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11.11.1997, 
observados os critérios do art. 21, da Lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de 
doença profissional ou do trabalho”, pois antes da edição da Lei 9.528/11, o referido benefício tinha 
caráter vitalício.  
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA 
RECLAMADA - PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 - 
LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE LABORAL - 
INDEFERIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELA 
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - PENDÊNCIA DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO - NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO OU 
READAPTAÇÃO DA FUNÇÃO - LESÃO MORAL - RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO EMPREGADOR. A Corte regional assenta no acórdão que, no 
período de limbo jurídico previdenciário compreendido entre o 
deferimento da aposentadoria por invalidez da reclamante e a 
cessação do seu benefício previdenciário, a reclamada não readaptou 
a autora em nova função e tampouco autorizou o seu retorno ao 
trabalho, ante a conclusão do médico do trabalho acerca da sua 
inaptidão para a função anteriormente exercida; do contrário, 
suspendeu o pagamento dos salários. Ciente da impossibilidade real de 
trabalho pela empregada e da situação por ela enfrentada perante o INSS, a 
conduta patronal foi negligente, abandonando a trabalhadora à própria 
sorte e, em desrespeito à vigência contratual, deixando de pagar os 
salários devidos. Esta Corte vem se posicionando no sentido de que a 
conduta empresarial omissa em relação ao período de limbo jurídico 
previdenciário traduz-se em ato ilícito passível de causar danos aos 
direitos da personalidade do trabalhador. A conduta orientada pelos 
valores e princípios que inspiram a ordem jurídica constitucional, 
notadamente o art. 1º, III e IV, da Constituição Federal, seria de, no 
mínimo, empenho quanto à readaptação profissional da trabalhadora, a 
fim de assegurar-lhe inserção social e garantia de sua subsistência no 
momento de fragilidade de sua saúde. Ao deixar de fazê-lo, a empresa 
descumpre obrigação legal e constitucional a ela imputada, impingindo 
dano de natureza moral à trabalhadora. [...] Agravo de instrumento 
desprovido. (TST - AIRR: 111293220155150002, Relator: Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 06/02/2019, 7ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 08/02/2019). (Grifei).  

 
 
Verificada a readaptação do empregado em razão de incapacidade de 

retomar ao seu labor habitual, torna-se devido o auxílio-acidente nos termos do 

Anexo III, do Decreto 3.048/99, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-

doença, pela presunção de existência de sequelas permanentes (BRASIL, 1999).   

 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS. 
DEPRESSÃO E SÍNDROME DE BURNOUT. PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO 
CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS DOENÇAS E 
O TRABALHO DE BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. AMBIENTE DE TRABALHO HOSTIL QUE 
PODE TER CONTRIBUÍDO PARA O AGRAVAMENTO DA DEPRESSÃO. 
TEORIA DA CONCAUSA. APLICABILIDADE. NÃO ADSTRIÇÃO AO 
LAUDO PERICIAL. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 
CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOENÇA EM FASE DE 
REMISSÃO. POSSIBILIDADE DE RETORNO AO TRABALHO, PORÉM 
EM FUNÇÃO DIVERSA. EXISTÊNCIA DE SEQUELAS. 
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A FUNÇÃO HABITUAL. CONCESSÃO 
DE AUXÍLIO- ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA. 
CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS ANTERIORES PARA A MODALIDADE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.366.322-0 
ACIDENTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NAS ADI 4425 E 4357. JUROS 
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DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 204 DO STJ. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO” (TJPR – 6ª C.Cível – AC – 1366322-0 – Curitiba – Rel.: Clayton 
de Albuquerque Maranhão – Unânime – J. 01.09.2015. Publicação. 
21.09.2015). (Grifei).  
 
 

A possibilidade de retorno ao trabalho, desde que seja em função diversa, 

assim, além de ter consequências positivas para os segurados, ainda enseja a 

presunção de diminuição ou limitação funcional, devendo o trabalhador-segurado, 

com exceção dos contribuintes individuais51, ser indenizado através do auxílio-

acidente, quando verificada limitação ou perda parcial de capacidade laborativa, 

mesmo depois da conclusão de programa de reabilitação profissional.  

 

3.4. Programa de reabilitação profissional 

 

A reabilitação profissional distingue-se dos demais temas abordados 

anteriormente pois se trata de um serviço oferecido pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social, enquanto os demais são parcelas mensais em pecúnia, com caráter 

de substituição de renda ou indenizatório, devido aos trabalhadores que faceiam 

contingências sociais.52  

O art. 89, da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991) traz o conceito de habilitação e 

reabilitação profissional e, em seguida, Wladimir Novaes Martinez (1999) apud 

Castro e Lazzari (2015), apresenta a seguinte distinção entre os institutos: 

 
 
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão 
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o 
trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a 
(re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para 
participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. 
  

                                                           
51 O auxílio-acidente é o único benefício que não se estende aos contribuintes individuais, pois não há 
possibilidade de sua concessão na espécie previdenciária, apenas acidentária, ainda que devido na 
hipótese de acidente de natureza não ocupacional, pois, com a edição da Lei nº 9.032/95, o auxílio-
acidente passou a ser concedido a acidentes de qualquer natureza, sendo o legislador nesse caso 
merecedor de críticas quanto à exclusão dos contribuintes individuais, sem observância ao princípio 
da isonomia. O entendimento contrário aos contribuintes individuais já é pacificado pela 
jurisprudência pátria, tendo a própria Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais (TNU), ao julgar o Tema 201, decidido que o contribuinte individual não possui direito à 
concessão do auxílio-acidente ante à “expressa” exclusão legal. 
52 “A MP 905 de 11.11.2019 instituiu o Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, 
Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho com finalidade de financiar o serviço de habilitação e 
reabilitação profissional prestado pelo INSS e programas e projetos de prevenção e de redução de 
acidentes de trabalho”. (KERTZMAN, 2020, p. 570).  
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Habilitação não se confunde com reabilitação. A primeira é a preparação do 
inapto para exercer atividades, em decorrência de incapacidade física 
adquirida ou deficiência hereditária. A segunda pressupõe a pessoa ter tido 
aptidão e tê-la perdido por motivo de enfermidade ou acidente. 
Tecnicamente o deficiente não é reabilitado e, sim, habilitado. (MARTINEZ, 
1999; CASTRO & LAZZARI, 2015, p. 880).  
 

 
Frente a esta distinção, portanto, nota-se que em se tratando de 

trabalhadores-segurados portadores de Burnout, o serviço a ser prestado pela 

Autarquia-previdenciária será a reabilitação profissional, através de “(re)educação ou 

(re)adaptação profissional e social”. Conforme Carlos Alberto Pereira de Castro e 

João Batista Lazzari (2017, p. 489), a reabilitação profissional: 

 
 
É realizada por meio do atendimento individual e/ou em grupo, por 
profissionais das áreas de medicina, serviço social, psicologia, sociologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional e outras afins, objetivando a definição da 
capacidade laborativa e da supervisão por parte de alguns desses 
profissionais para acompanhamento e reavaliação do programa profissional. 
 
 

A obrigatoriedade de participação também é característica desse serviço, 

nesse sentido, Ivan Kertzman (2020, p. 567): 

 
 
[...] os segurados aposentados por invalidez, em gozo de auxílio-doença [...] 
estão obrigados a submeter-se a processo de reabilitação profissional. O 
benefício de auxílio-doença será mantido até que o segurado seja 
considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a 
subsistência [...]. 
 
 

E no mesmo sentido, há o dever de a Autarquia-previdenciária de oferecer o 

atendimento pela reabilitação profissional aos beneficiários descritos nos incisos I, II, 

III e IV, do art. 399, da Instrução Normativa 77/2015, do INSS/Pres, conforme art. 

400, da mesma IN: 

 
 
Art. 399. Poderão ser encaminhados para o Programa de Reabilitação 
Profissional: 
I - o segurado em gozo de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário; 
II - o segurado sem carência para a concessão de auxílio-doença 
previdenciário, incapaz para o trabalho; 
III - o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez; 
IV - o segurado em gozo de aposentadoria especial, por tempo de 
contribuição ou idade que, em atividade laborativa, tenha reduzida sua 
capacidade funcional em decorrência de doença ou acidente de qualquer 
natureza ou causa; 
V - o dependente do segurado; e 
VI - as Pessoas com Deficiência - PcD. 
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Art. 400. É obrigatório o atendimento pela Reabilitação Profissional aos 
beneficiários descritos nos incisos I, II, III e IV do art.399, ficando 
condicionado às possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e às 
características locais, o atendimento aos beneficiários relacionados aos 
incisos V e VI do mesmo artigo. 
 
 

O artigo seguinte da mesma Instrução Normativa sumariza o procedimento de 

reabilitação profissional: 

 
 
Art. 401. O atendimento aos beneficiários, seus dependentes e as Pessoas 
com Deficiência passíveis de Reabilitação Profissional será descentralizado 
e funcionará nas APS, conduzido por equipes multiprofissionais, com 
atribuições de execução das funções básicas e demais funções afins ao 
processo de Reabilitação Profissional: 
I - avaliação do potencial laborativo; 
II - orientação e acompanhamento do programa profissional; 
III- articulação com a comunidade, inclusive mediante celebração de 
convênio para reabilitação integral, restrita as pessoas que cumpriram os 
pressupostos de elegibilidade ao Programa de Reabilitação Profissional, 
com vistas ao reingresso no mercado de trabalho; 
IV- acompanhamento e pesquisa de fixação no mercado de trabalho; e 
V - certificar ou homologar o processo de Habilitação e Reabilitação 
Profissional. 
 
 

Presente o quadro de exaustão emocional, despersonalização e baixa 

realização profissional (MASLACH, 2001), não tendo a perícia constado 

incapacidade laborativa permanente, ou, no caso daqueles que estavam 

aposentados por invalidez e recuperaram parcialmente sua aptidão laboral, 

considerando o desenvolvimento da doença associado à historicidade individual e a 

organização do trabalho (CASTRO, 2012), de inegável relação com a atividade 

desempenhada pelo segurado, com a reinserção do trabalhador no mesmo 

ambiente causador da incapacidade, após o término dos benefícios de auxílio-

doença ou aposentadoria por invalidez, não deve ser ignorada a probabilidade de 

novo afastamento pelo ressurgimento do estado incapacitante.  

Logo, necessária a reabilitação profissional no período em que o segurado 

estiver em gozo de benefício por incapacidade, devendo este ser mantido até o fim 

do programa de reabilitação, conforme art. 62, da Lei 8.213/91 (BRASIL, 1991). E 

assim segue a jurisprudência pátria:  

 
 
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 
ACIDENTÁRIO - REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 
DA TUTELA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PROVA TÉCNICA QUE 
CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E 
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DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA OUTRA 
PERCEBIDA, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL - CONCESSÃO DE AUXÍLIO- DOENÇA ACIDENTÁRIO 
QUE SE FAZ NECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 62 DA LEI Nº 
8.213/91 - TERMO INICIAL A CONTAR DA CESSAÇÃO DA BENESSE 
OUTRORA PERCEBIDA - NEXO CAUSAL: ACIDENTE DE TRABALHO 
RECONHECIDO - QUALIDADE DE SEGURADA - ARTIGO 15, §2º DA LEI 
Nº 8.213/91 - CARÊNCIA AO BENEFÍCIO - DISPENSA LEGAL EM 
VIRTUDE DO CARÁTER ACIDENTÁRIO [...] SENTENÇA MANTIDA EM 
SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. "Artigo 62. O segurado em gozo de 
auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 
habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional 
para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que 
seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que 
lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, 
for aposentado por invalidez. " (TJPR - 6ª C.Cível - RN - 1642410-9 - 
Curitiba - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - Unânime - J. 25.07.2017. 
Publicação. 03.08.2017). (Grifei).  
 
 

A reabilitação profissional, desta forma, mostra-se indispensável para os 

segurados portadores da Síndrome de Burnout até mesmo por mera consequência 

lógica, como evidenciado acima. O tratamento para esta doença deve ser além do 

que prevê o Manual dos Serviços da Saúde (2001), cabendo uma intervenção 

conjunta do médico assistente do segurado e da equipe multidisciplinar da 

Autarquia-previdenciária, para que se combata a própria causa desenvolvedora da 

Síndrome, revertendo o quadro mórbido (ou metamorfoseado)53 do reabilitando, de 

modo a possibilitar a busca e a consequente satisfação por sua atividade, ou seja, 

retirando o trabalhador do estado angustiante, depressivo e ansioso, para que 

possa, ao término do programa, ver reconstruído seu projeto de ser (CASTRO, 

2012), e de modo metafórico, como no último verso de A Divina Comédia: Inferno, 

de Dante Alighieri: “e quindi uscimmo a riveder le stelle”54; possa ser devolvida ao 

indivíduo a sensação de realização pessoal através do trabalho.   

                                                           
53 Referência à obra A Metamorfose, de Franz Kafka.  
54 ALIGHIERI, D. A Divina Comédia: Inferno. Canto XXXIV. “E então saímos [do Inferno] para ver as 
estrelas novamente”. (Tradução livre).  
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CONCLUSÃO 

 

A primazia do trabalho, supedâneo de nossa República, positivada na 

Constituição Federal, em seu art. 1º, inciso IV, sem dúvidas, configura importante 

contraponto às práticas dos regimes de produção de capital. As políticas públicas de 

proteção aos trabalhadores configuram um dever do Estado contra as contingências 

que obstruem a manutenção da dignidade do indivíduo por seu curso normal, ou 

seja, através de seu labor.  

Não obstante a evolução e consolidação desses direitos sociais de segunda 

dimensão, o sistema sociopolítico atual encontra brechas nessas políticas públicas, 

de modo ainda a afetar consubstancialmente a saúde do trabalhador através de 

condições estressantes de trabalho que ocasionam a perda de seu sentido 

existencial e social, sendo o estresse crônico e a perda de sentido do trabalho partes 

de um mesmo processo psicossocial que conduz o indivíduo a um estado de 

esgotamento emocional. 

Esse esgotamento emocional tem, como seu estágio final, o estado 

incapacitante do trabalhador, provocado, como visto, pela frustração referente a todo 

um esforço individual em dar sentido ao conjunto de sua historicidade individual e ao 

mundo através do trabalho. 

A Seguridade Social, através da Previdência Social, apresenta-se para a 

classe trabalhadora como um último recurso quando as demais medidas preventivas 

de adoecimento não se demonstraram suficientes para impedi-lo. Destarte, a 

abordagem dos benefícios e serviços previdenciários a cargo do Instituto Nacional 

do Seguro Social se deram com o objetivo de conceber uma expectativa de evitar o 

agravamento do estado incapacitante físico e mental do indivíduo, mediante seu 

afastamento do ambiente insalubre causador da morbidade e a possibilidade de 

recuperação do sentido de sua individualidade, traçando uma ressignificação, por 

meio de uma abordagem multidisciplinar, de seu projeto idealizador do ser no e para 

trabalho.  

Muito embora seja significativo uma estrutura securitária nos moldes atuais, 

vislumbra-se, por vezes, situações desfavoráveis aos contribuintes do Regime Geral 

da Previdência Social, sendo criticável a postura do Legislativo e do Judiciário na 

inviabilização de prestações mais benéficas com inobservância a princípios 

constitucionais, como o da isonomia.  
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Ao explorar uma patologia incapacitante relativamente moderna, como é a 

Síndrome de Burnout, sob seus vários vieses através do estudo interdisciplinar entre 

direito, medicina psiquiátrica, psicologia, sociologia, história, filosofia e literatura, 

acabamos nos deparando com circunstâncias nas quais a proteção previdenciária 

merece críticas, na esperança que sirvam de modelagem para criação e aplicação 

de políticas públicas mais consistentes, cabendo aos operadores do Direito 

minimizar os impactos causados pelo regime estrutural de menosprezo à 

individualidade e ao bem-estar do indivíduo, por meio de análises interdisciplinares 

para que haja, de fato, justiça.  

Constata-se a infindável dualidade entre o que é legal e o que é justo, por 

vezes o antagonismo entre a legalidade e a moralidade, como se observa nos casos 

daqueles que são acometidos por uma doença de natureza estritamente 

ocupacional, apresentando as dimensões de exaustão emocional, 

despersonalização e baixa realização profissional, e seus estágios, do 

distanciamento à apatia, mas que recebem proteção desproporcional ou até mesmo 

restam desamparados em determinadas situações.   

A lei previdenciária se volta para aqueles que possuem vínculo empregatício 

e aqueles que, por outros dispositivos normativos, também têm resguardado seu 

direito, no entanto, olvida-se de outros tantos, como os contribuintes individuais e até 

em alguns casos, os próprios facultativos. A análise fria da Lei, quando se pacifica 

entendimento de exclusão de categorias de trabalhadores por omissão legal, talvez, 

sirva de exemplo da dimensão que alcança a Síndrome de Burnout, acometendo até 

mesmo os legisladores e aplicadores do Direito.  

Quando nos deparamos com decisões baseadas apenas em aplicação crua 

do que está positivado, virando as costas para um juízo crítico e pormenorizado de 

todo o ordenamento jurídico e suas axiologias, confirma-se a teoria dos estágios de 

Burnout desenvolvida por Edelwich e Brodskvy (1980), na medida em que o 

idealismo dá lugar à letargia na historicidade do indivíduo que, através do Direito, 

pretendia buscar Justiça. 

E, desta forma, resta evidente a relação da mudança estrutural dos regimes 

sociorganizacionais do trabalho com a sintomatologia da Síndrome de Burnout, 

fazendo surgir esse desgaste que culmina na incapacidade dos trabalhadores em 

sentido latu sensu, sendo o atual sistema assecuratório, embora bem articulado por 

meio do ordenamento jurídico que o compõe, com a previsão de benefícios de 
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natureza contraprestacionais que substituem a renda do indivíduo que faceia 

contingências sociais, entre elas, a inaptidão laboral causada pela Síndrome de 

Burnout, como os benefícios de incapacidade temporária e a aposentadoria por 

incapacidade permanente, bem como o auxílio-acidente, de natureza indenizatória e, 

ainda, a reabilitação profissional que visa a reintegração ou reinserção deste 

indivíduo no mercado de trabalho. Entretanto, com visto, não devem ser olvidadas 

as falhas em tal sistema, que merece críticas pontuais, principalmente no que tange 

a inclusão, ou exclusão, de categorias de trabalhadores e a própria interpretação do 

ordenamento e a consequente aplicação destas normas.  
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