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IMPACTO DA DOENÇA 
MENTAL NAS EMPRESAS - 

RESPONSABILIDADE 
EMPRESARIAL  



NÃO DÁ PARA 
FALAR DE 
DOENÇA 

MENTAL NA 
EMPRESA SEM 

FALAR…. 
 

DELES….. 



ASSÉDIO MORAL 
 
ASSÉDIO SEXUAL  



Assédio, também chamado de 
bossing, mobbing e bullying, é 
a humilhação - reiterada e 
repetitiva - de um profissional, 
seja por colega de trabalho ou 
superior, durante o exercício 
de suas funções; que por vezes 
tem como objetivo o pedido de 
demissão ou transferência da 
vítima. 
 
 
 
 
 
 
 

MORAL  



VERTICAL HORIZONTAL 

Superior hierárquico 

Subalternos 

Empregado Colega  
(em mesmo nível hierárquico) 

O assédio pode vir também de inferior hierárquico contra superior;  
às vezes em grupo 

 



VIDEOS TST * 

  
*Superior Court Of Labor Law 



VIDEOS TST * 

  
*Superior Court Of Labor Law 



VIDEOS TST * 

  
*Superior Court Of Labor Law 



VIDEOS TST * 

  
*Superior Court Of Labor Law 



QUEM É O “DOENTE”? 
Vítima? Vítima e abusador? 

 
 



Assédio  Sexual 
e 
Importunação sexual 
 



Assédio sexual 

 

Importunação sexual  

 

 

Art. 215-A. Praticar contra 

alguém e sem a sua anuência 

ato libidinoso com o objetivo de 

satisfazer a própria lascívia ou a 

de terceiro: 

Art. 216-A. 

Constranger alguém 

com o intuito de 

obter vantagem ou 

favorecimento 

sexual, 

prevalecendo-se o 

agente da sua 

condição de superior 

hierárquico ou 

ascendência 

inerentes ao 

exercício de 

emprego, cargo ou 

função 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art215a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art215a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art215a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art215a


  

  No trabalho.....  



  

  No trabalho.....  



  

  No trabalho.....  



 

 



Leis 

trabalhist

as 



 
LEI 9029/95: 
 

Art. 1º. Fica proibida a adoção de 
qualquer prática discriminatória e 
limitativa para efeito de acesso à 
relação de emprego, ou sua 
manutenção, por motivo de sexo, 
origem, raça, cor, estado civil, 
situação familiar ou idade, 
ressalvadas, neste caso, as 
hipóteses de proteção ao menor 
previstas no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal. 

Art. 4º  O rompimento da relação de 
trabalho por ato discriminatório, 
nos moldes desta Lei, além do 
direito à reparação pelo dano 
moral, faculta ao empregado optar 
entre:        

I - a reintegração com ressarcimento 
integral de todo o período de 
afastamento, mediante pagamento 
das remunerações devidas, 
corrigidas monetariamente e 
acrescidas de juros legais;  

II - a percepção, em dobro, da 
remuneração do período de 
afastamento, corrigida 
monetariamente e acrescida dos 
juros legais. 

 



HOME OFFICE  / TELETRABALHO  

Trabalhar em casa pode prejudicar sua saúde 

mental 

Home office não é apenas diversão ou 'festinhas do 

pijama'. 

Ryan Hooper, um psicólogo 

de Chicago, também 

acredita que "a flexibilidade e 

a independência podem ser 

maravilhosamente 

libertadoras para algumas 

pessoas". Não apenas você 

tem menos regras para seguir, 

mas você também tem maior 

autonomia sobre seu tempo. 

Você pode agendar suas 

tarefas mais difíceis para o 

horário de maior 

produtividade, tirar duas 

horas de almoço para 

recarregar ou ainda 

comparecer a uma aula de 

ioga no meio da manhã. 

Essa não é uma regra global, 

no entanto. Para algumas 

pessoas, trabalhar de casa 

pode colocar a saúde mental 

delas em risco, causar um 

sentimento de solidão ou 

isolamento, Hooper apontou. 

Quando você não tem um 

escritório para ir, acaba 

perdendo oportunidades de 

socializar e de se conectar 

com companheiros de 

trabalho. 

https://www.huffpostbrasil.com/ 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/trabalhar-em-casa-pode-prejudicar-sua-saude-mental_br_5c33ac8be4b04c1cccfd83b7?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAqRhj5ZQ0Vdg0s_hPhA8dUnn9LvgXh25sTGfVX4WFZXq51QaWoDcbyvdDUbfniisr3fAenP518Znk2kbuMLomyfOEcyOCmP3yLBagPKmxOsHc9qqqazWEYs4uvNrjumf5xtOPpxspbq-IQoskT-_ww7JEi41ICkeP8xIymNZ8B8
https://www.huffpostbrasil.com/entry/trabalhar-em-casa-pode-prejudicar-sua-saude-mental_br_5c33ac8be4b04c1cccfd83b7?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAqRhj5ZQ0Vdg0s_hPhA8dUnn9LvgXh25sTGfVX4WFZXq51QaWoDcbyvdDUbfniisr3fAenP518Znk2kbuMLomyfOEcyOCmP3yLBagPKmxOsHc9qqqazWEYs4uvNrjumf5xtOPpxspbq-IQoskT-_ww7JEi41ICkeP8xIymNZ8B8
https://www.huffpostbrasil.com/


DOENÇAS MENTAIS NA 
LEGISLAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 

Decreto 3048/99 – ANEXO II – 

LISTA B  

 

TRANSTORNOS MENTAIS E DO 

COMPORTAMENTO 

RELACIONADOS COM O 

TRABALHO 

(Grupo V da CID-10) 

 



Causas Químicas  

– uso incorreto e sem 

proteção de vários 

produtos químicos listados 



 

 VI - Transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso do álcool: Alcoolismo Crônico 

(Relacionado com o Trabalho) (F10.2)  

1. Problemas relacionados com o emprego e com o 

desemprego: Condições difíceis de trabalho (Z56.5) 

2. Circunstância relativa às condições de trabalho 

(Y96) 

 

VIII -  Reações ao “Stress” Grave e 

Transtornos de Adaptação (F43.-): Estado 

de “Stress” Pós-Traumático (F43.1) 

1. Outras dificuldades físicas e mentais 

relacionadas com o trabalho : reação após 

acidente do trabalho grave ou catastrófico, ou após 

assalto no trabalho (Z56.6) 

2. Circunstância relativa às condições de trabalho 

(Y96) 

AMBIENTAIS  

COMPORTAMENTAIS 



XII - Sensação de Estar Acabado (“Síndrome 

de Burn-Out”, “Síndrome do Esgotamento 

Profissional”) (Z73.0) 

1. Ritmo de trabalho penoso (Z56.3)  
2. Outras dificuldades físicas e mentais 

relacionadas com o trabalho (Z56.6) 

X - Outros transtornos neuróticos especificados 

(Inclui “Neurose Profissional”) (F48.8)  

Problemas relacionados com o emprego e com o 

desemprego (Z56.-): Desemprego (Z56.0); Mudança de 

emprego (Z56.1); Ameaça de perda de emprego (Z56.2); 

Ritmo de trabalho penoso (Z56.3); Desacordo com patrão 

e colegas de trabalho (Condições difíceis de 

trabalho) (Z56.5); Outras dificuldades físicas e mentais 

relacionadas com o trabalho (Z56.6) 

 

 XI - Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a 

Fatores Não-Orgânicos (F51.2) 

1. Problemas relacionados com o emprego e com o 

desemprego: Má adaptação à organização do horário de 

trabalho (Trabalho em Turnos ou Trabalho 

Noturno) (Z56.6) 

2. Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96)  

AMBIENTAIS 

COMPORTAMENTAIS   



Consequências  

legais para a 

empresa 

 Estabilidades  - se 
comprovado nexo 
causal com o trabalho : 
convencional ou legal  

 Indenizações: se 
comprovada culpa da 
empregadora – dano 
moral, dano existencial, 
dano material... 

 Intervenção MPT: se 
ocorrer por atitude 
considerada estrutural – 
TAC, Ação Civil Pública 

 Imagem: divulgação na 
imprensa de casos de 
danos gerados pela 
empresa  



RESPONSABILIDADES 

 A empregadora deve indenizar 
o dano moral e material que 
qualquer preposto seu causar 
a um terceiro ou a um outro 

empregado 

 O empregado faltoso é 
responsável pelos danos que 
causar a terceiros, a outro 

empregado e ao empregador 

 Responsabilidade criminal não 
é da empregadora, mas da 
pessoa física que praticou o 
crime  



Da empresa  

 

Art 19: 
 § 1º A empresa é responsável pela 

adoção e uso das medidas 
coletivas e individuais de proteção 
e segurança da saúde do 
trabalhador. 

 § 2º Constitui contravenção penal, 
punível com multa, deixar a 
empresa de cumprir as normas de 
segurança e higiene do trabalho. 

 § 3º É dever da empresa prestar 
informações pormenorizadas 
sobre os riscos da operação a 
executar e do produto a 
manipular. 

 § 4º O Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social fiscalizará e 
os sindicatos e entidades 
representativas de classe 
acompanharão o fiel cumprimento 
do disposto nos parágrafos 
anteriores, conforme dispuser o 
Regulamento 

 

Lei 8213/91 – art 

19 – conceitua 

o acidente – art 

20,I equipara a 

doença 

profissional ao 

acidente  

 

https://jus.com.br/tudo/sindicatos


Responsabilidade do 

empregado faltoso??? 

 O empregado que causar dano a empregadora 
deve indenizá-la  

 Artigo 462 CLT   

 

 DANOS POR CULPA DO EMPREGADO. DESCONTO 
SALARIAL. A CLT em seu art. 462, § 1º, como exceção 
ao princípio da intangibilidade salarial, prevê a 
possibilidade de o empregador realizar descontos 
decorrentes de danos causados por culpa do 
empregado, desde que tal condição seja 
previamente pactuada no contrato de trabalho, ou, 
independentemente de prévia pactuação, por dolo 
do trabalhador. Recurso ordinário conhecido e não 
provido. (TRT-16, 0017738-75.2014.5.16.0022, Relator: 
JOSE EVANDRO DE SOUZA, Data de Publicação: 
14/12/2015) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712484/artigo-462-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712448/par%C3%A1grafo-1-artigo-462-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712448/par%C3%A1grafo-1-artigo-462-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712448/par%C3%A1grafo-1-artigo-462-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943


Como 

agir 

para 

evitar? 

Percepção do ambiente de 
trabalho; 

A cultura da empresa;  

A relação com o cliente; 

Criação de um canal de 
comunicação confiável; 

Conscientização dos gestores – 
multiplicação da orientação; 

Alteração da forma de gestão. 



 
 

1992 !!!! 
 

Estudo stress com 

chefia nas 

empresas em MG 



é amplamente reconhecido pela comunidade científica que são as 
condições organizacionais, mais do que características individuais, que 
tem o poder de tornar previsível o assédio sexual. Organizações 
caracterizadas por: 

 

 (1) Uma relação de gênero distorcida, onde a 
maioria dos empregados são homens;  

 (2) funções de trabalho e tarefas que são vistas 
historicamente como “naturalmente masculinas”, e  

 (3) tolerância organizacional de 
comportamento ofensivo têm, tipicamente, muito 
mais problemas com assédio sexual.  

  

Dessas características, “tolerância” organizacional (também 
conhecido como “clima” organizacional) é o fator mais poderoso para 
determinar se haverá ocorrência de assédio sexual. Estudos tem mostrado 
que regras restritas de manejamento e um clima que não tolera 
comportamento ofensivo podem inibir o assédio, até mesmo naqueles 
propensos a tal comportamento 

Written Testimony of Lilia M. Cortina, Ph.D., Professor of Psychology and Women's 
Studies, University of Michigan (tradução de trecho) 

 

(https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/testimony_cortina.cfm 



O que a empresa 
espera de seus 
gestores? 

 

Como é a remuneração 
de seus executivos?  

A que estão atreladas?  
 

Como são as metas? 
Elas favorecem 
corrupção e assédio? 
 

E os prazos? São 
reais, factíveis?   
 

Como é a relação 
com clientes? O 
cliente sempre tem 
razão? 

O que se permite em 
relação ao cliente? O 
que se pede na  
relação com o cliente? 

 
 



 
 

E se a 
situação 

já foi 
detectada 

??? 
 
 
 

Investigar internamente de maneira 
cuidadosa 

Ouvir todos os envolvidos; 

Assessoria psicológica  - verificação do 
estado da vítima e do agressor; (este 
pode ser vítima também) 

Imposição de alteração de conduta – 
compromisso documentado; 

Punição: Desde suspensão até 
demissão por justa causa  (parte 
criminal – direito da vítima) 



QUAL A 

CHAVE DE 

OURO?  

PREVENÇÃO ... AÇÃO  



SEM ESQUECER 

A 

DIVERSIDADE 



Maria Lucia Benhame 

benhame@benhame.adv.br 

     br.linkedin.com/pub/maria-lucia-benhame/2/5b3/471 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5969911090298446 .  
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