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                                                 RESUMO 

O presente trabalho aborda o tema do instituto do assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio 

moral é uma realidade recente em termos de estudo científico. Dessa forma, é muito importante que a 

sociedade tenha conhecimento das características, das consequências tanto para os empregados como 

para os empregadores, dos tipos, das causas desse fenômeno social, para que se possa efetivamente 

combater e prevenir tal prática no âmbito das empresas. O objeto do presente trabalho monográfico é 

o estudo aprofundado do assédio moral no direito do trabalho, para assim identificar corretamente 

todo o fenômeno e suas implicações. A pesquisa foi realizada a partir de fontes bibliográficas, 

legislativas e jurisprudenciais. Inicia-se com os fundamentos do direito do trabalho, os direitos 

fundamentais trabalhistas, os princípios do direito do trabalho e a evolução deste. Em seguida, inicia-

se o estudo do tema assédio moral no direito do trabalho, os tipos desse fenômeno social, as causas, 

as consequências, o motivo de tal prática e o que não é assédio moral. Depois é analisada a legislação 

brasileira e internacional, além da jurisprudência dos tribunais regionais e do tribunal superior do 

trabalho. Por fim, é exposto sobre o poder diretivo do empregador e seus limites, a responsabilidade 

objetiva do empregador, os danos morais e consequentemente a indenização decorrente do assédio 

moral, é analisado também o assédio moral coletivo e a atuação do ministério público do trabalho, 

que é responsável pela tutela coletiva dos trabalhadores, e no último tópico demonstro formas de 

efetivamente se prevenir o assédio moral como um todo. 

Palavras-chave: assédio moral, direito do trabalho, fenômeno social, realidade. 

 

 

 



                                                                   

                                                          

                                                                   ABSTRACT 

The presente work addresses the issue of the Institute of bullying in the workplace. Bullying is a 

reality in terms of the recent scientific study so it is very important that the company is aware of the 

characteristics, consequences both for employees and for employers, the types, the causes of this 

social phenomenon, that is can effectively combat and prevent such practice within companies. The 

object of this monograph is the detailed study of bullying in labor law, so as to correctly identify 

whole phenomenon and its implications. The survey was conducted from literature sources, 

legislative and jurisprudential. It starts with the fundamentals of labor law, fundamental rights labor, 

the principles of labor law and the evolution of this. The begins the study of the subject harassment in 

employment law, the types of social phenomena, the causes, the consequences, the reason for this 

practice and that is not bullying. After analyzes the Brazilian and international, and the jurisprudence 

of regional courts and the supreme court’s work. Finally, is exposed on the directive power of the 

employer and its limits, strict liability of the employer, damages and therefore the indemnity of 

bullying, is also considered bullying and collective action of public ministry of labor, which is 

responsible for the collective protection of workers, and on the last topic demonstrate ways to 

effectively prevent bullying as a whole. 

Keywords: bullying, labor law, social phenomenon, reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento da economia, em nível global, o mercado de trabalho tornou-se mais 

competitivo e instável, o que incrementou a concorrência entre as empresas, repercutindo no corpo 

humano, ou seja, nos funcionários dessas empresas, que diante desse ambiente de trabalho em que a 

disputa é predominante, muitas vezes, não sabem lidar com os seus colegas de trabalho, seja na 

convivência diária, seja na disputa por uma promoção ou até mesmo para a cobrança de resultados 

dos seus subordinados, o que pode implicar dependendo da conduta desses funcionários e na 

frequência do comportamento hostil, em assédio moral. 

Diante desse contexto, surgem as seguintes questões de pesquisa: O que é assédio 

moral? Quais as suas características? Quais as suas consequências? Como prevenir o assédio 

moral no ambiente de trabalho? Ao longo do presente trabalho busca-se responder a essas e 

outras perguntas. 

O assunto é oportuno, pois o assédio moral é um problema que ocorre globalmente 

nas empresas e diante de um cenário cada vez mais competitivo, colegas de trabalho e 

respectivos chefes, muitas vezes utilizam de métodos depreciativos, como humilhações, 

xingamentos, maus-tratos, “prendas” para com a vítima, atitudes que possuem finalidade 

específica, sendo na grande maioria dos casos a intenção do empregado vítima pedir o 

desligamento da empresa. Diante desse cenário é essencial que tanto empregados como 

empregadores saibam quais condutas caracterizam o assédio moral a fim de tanto combater como 

prevenir esse mal que degrada o ambiente de trabalho. É importante que os empregadores 

tenham consciência que essa prática deve ser banida entre os seus empregados, pois as 

consequências são muito negativas tanto para os próprios empregadores, como principalmente 

para os empregados que sofrem danos psicológicos e físicos que variam de acordo com a 

intensidade dos maus-tratos. 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar de maneira geral como ocorre o 

assédio moral no ambiente de trabalho, suas características, consequências, formas de prevenção 

e qual o impacto dessa prática perante as relações de trabalho. Já os objetivos específicos é 

detalhar de forma mais aprofundada quais condutas caracterizam o assédio moral no ambiente de 

trabalho, qual a finalidade do opressor ao praticá-las com a vítima, quais os tipos de assédio e 

suas características, a situação da legislação brasileira sobre o assunto, demonstrar a principal 

legislação internacional existente, como o assédio moral configura o dano moral para a vítima, 

quais os parâmetros para a fixação da indenização por dano moral decorrente do assédio moral 
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no ambiente de trabalho, a jurisprudência e por fim, a análise do assédio moral coletivo e a 

atuação do ministério público do trabalho. 

Os tipos de pesquisa utilizados são o bibliográfico e o documental. Já a pesquisa 

quanto aos fins é descritiva e exploratória porque classifica, explica e interpreta os fatos 

assumindo as formas bibliográfica e documental, sem interferência do pesquisador, 

procurando aprimorar ideias. 

O segundo capítulo trata da finalidade do direito do trabalho, dos fundamentos 

deste, dos direitos constitucionais trabalhistas, dos princípios que regem o direito do trabalho 

e da evolução deste. 

O terceiro capítulo conceitua o que é assédio moral, os tipos de assédio moral, 

quais as suas características, consequências, as causas do assédio moral, o que não é assédio 

moral. Nesse capítulo procura-se compreender o fenômeno em si, analisando os fatos 

pesquisados e ressaltando os aspectos importantes dessas pesquisas. 

No quarto capítulo exponho a legislação pátria existente, pois diante da gravidade 

dos efeitos do assédio moral nas empresas é importante que o Brasil avance na legislação sobre o 

tema, através de uma legislação de âmbito nacional que tanto puna aquelas empresas que 

comprovadamente tenha em seu quadro de funcionários que praticam atos caracterizadores de 

assédio moral, como tenha uma política de prevenção, através da atuação de ouvidorias das 

empresas, sindicatos, ministério público do trabalho e denúncias dos próprios funcionários. 

Também foi analisada a legislação estrangeira sobre o assunto, com a finalidade de se comparar 

com o que existe de legislação pátria, pois ao longo da monografia percebi que no Brasil existem 

leis sobre assédio moral de cunho administrativo, válidas única e exclusivamente no âmbito do 

serviço público brasileiro. Outro objeto de estudo desse capítulo foi a jurisprudência relacionada 

ao assunto e verifiquei que os tribunais brasileiros realmente têm punido as empresas, que são 

responsáveis pelas condutas de seus empregados, através do estabelecimento de indenizações 

proporcionais aos males sofridos pelo empregado vítima dos atos, servindo como exemplo para 

que outras empresas procurem evitar tais práticas em seus estabelecimentos. 

No quinto capítulo foi analisado o poder diretivo do empregador e seus limites, a 

responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos de seus empregados e principalmente 

procurei responder: A prática do assédio moral no ambiente de trabalho implica em dano moral e 

como quantificar a dor do trabalhador? É para responder a tal pergunta, através de pesquisa 

bibliográfica cheguei a conclusão de que é necessário que se avalie as circunstâncias do caso 

concreto, a intensidade dos danos, a duração, a individualidade da vítima, entre outros fatores. A 
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indenização pelo dano moral sofrido deve ser proporcional a gravidade da conduta, pois no 

direito brasileiro é proibido o enriquecimento ilícito, pois a finalidade de tal indenização é 

amenizar os males sofridos, pois sabe-se que a dor causada pelo dano moral é subjetiva, não 

tendo valor patrimonial. Relatei, também, nesse capítulo, o assédio moral coletivo, quais as suas 

características, as peculiaridades em relação ao assédio moral individual, de que forma o 

ministério público através de sua atuação pode combate-lo e preveni-lo. Por fim, apontei as 

formas de prevenção do assédio moral, quais as atitudes que devem ser adotadas tanto pelo 

empregador como pelo empregado para que se reduza tal prática nas empresas. 

No fim do trabalho monográfico foram elencadas considerações conclusivas sobre o 

objeto de estudo. 

Estes foram os parâmetros de desenvolvimento do presente trabalho. 
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2 DOS FUNDAMENTOS DO DIREITO DO TRABALHO 

2.1 Fundamentos 

 

O Direito do Trabalho tem como principal pilar a tutela dos direitos dos trabalhadores; no 

caso do Brasil, de modo especial, dos empregados em geral. Sabe-se que os patrões, quais sejam, os 

empregadores de empresas com intuito econômico visam sempre o aumento do lucro, e para atingir 

seus objetivos necessitam tanto da tecnologia, como computadores, máquinas industriais, robôs, entre 

outros, como de mão-de-obra. É exatamente nessa relação, empregador versus empregado, que 

existem interesses antagônicos, pois como já foi dito, o foco do empregador é o lucro, e já o do 

empregado é a garantia de um emprego decente, com certa estabilidade, com boas condições de 

trabalho, com um salário que garanta uma vida confortável, fatores que aumentam muito a folha de 

pagamento dos empregados e consequentemente reduz a margem de lucro dos empregadores. Nesses 

moldes, as empresas buscam reduzir ao máximo a quantidade de mão-de-obra necessária para a 

execução do trabalho, aliando esse fato à redução dos salários, e diante de um mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo e exigente, os trabalhadores submetem-se aos ditames das empresas, que 

muitas vezes desrespeitam as leis trabalhistas, pois estas não se adequam aos interesses dos 

empregadores. Diante desse cenário, o direito do trabalho tem uma importância fundamental na 

manutenção da dignidade do trabalhador, além da defesa de seus direitos, pois a maioria dos homens 

necessitam de seu trabalho para sustentar a si e a sua família, e justamente por esse fato precisam da 

intervenção estatal, através de leis trabalhistas, para que sejam evitados abusos das empresas perante 

seus empregados. 

Segundo Cassar
1
 (2011, p.12), 

A partir daí nasce o Direito do Trabalho com função tutelar, econômica, política, 

coordenadora e social. Tutelar, porque visa proteger o trabalhador e reger o contrato mínimo 

de trabalho, protegendo o trabalhador de cláusulas abusivas, garantindo-lhe um mínimo. 

Econômico, em face da sua necessidade de realizar valores, de injetar capital no mercado e 

democratizar o acesso às riquezas, de abalar a economia do país. Coordenadora ou 

pacificadora, porque visa harmonizar os naturais conflitos entre capital e trabalho. Política 

porque toda medida estatal coletiva atinge a toda população e tem interesse público. Social, 

porque visa à melhoria da condição social do trabalhador, da sociedade como um todo [...]. 

 

2.1.1 Direitos fundamentais trabalhistas garantidos na CF/88 

 

Com a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988 houve um avanço 

importantíssimo para a sociedade brasileira, pois a partir de então o foco passou a ser o cidadão, em 

sentido amplo, e não mais o Estado. Dessa forma, a ordem constitucional brasileira estabeleceu um 

                                                           
1
 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5.ed. Niterói: Impetus, 2011. 
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mínimo legal para a garantia da dignidade da pessoa humana, através de direitos sociais, definidos da 

seguinte maneira por Moraes
2
 (2003, p.202), 

Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras 

liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por 

finalidade a melhoria de condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da 

igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art.1ª, IV, 

da Constituição Federal. 

 

 Os Direitos sociais encontram-se tipificados no capítulo II da CF/88
3
, cujo art. 6ª afirma: 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma 

desta Constituição.” Percebe-se diante do exposto, que o trabalho, para o constituinte, é um direito, 

uma benesse, não uma obrigação enfadonha, ou um instrumento de dominação. 

Portanto, como o trabalho passou a ser garantido constitucionalmente, tratando-se de um 

direito social, como exposto acima, foram assegurados alguns direitos básicos aos trabalhadores, 

elencados ao longo do art. 7ª da CF/88, denominado pelo doutrinador Godinho
4
, como “patamar 

civilizatório mínimo das relações laborais”.  

O art.7º da CF/88 foi essencial para o avanço do Direito do Trabalho, pois firmou os 

fundamentos constitucionais do ramo jurídico trabalhista. E pelo fato do ordenamento jurídico ser um 

todo harmonioso, as leis infraconstitucionais passaram a ser lidas à luz da CF/88, dessa forma, a 

Consolidação das Leis do Trabalho passou a ser aplicada de acordo com os ditames da Constituição 

Federal Brasileira de 1988.  Diante desse cenário, vários dispositivos celetistas não foram 

recepcionados pela constituição cidadã, pois esta aperfeiçoou de maneira geral os direitos 

trabalhistas, tornando mais benéfico, em vários casos, ao trabalhador a aplicação do disposto no 

artigo constitucional do que a aplicação da mesma matéria regulamentada pela CLT, por exemplo, 

aqueles que preveem a prestação de horas suplementares (extras) remuneradas com adicional inferior 

a 50 % do valor da hora normal de trabalho, como o previsto no art.59,§ 1º da CLT, que aumentava 

em somente 20% o valor da hora-extra em relação à hora normal, e que por isso teve sua aplicação 

afastada com a promulgação da CF/88, ou seja, não foi recepcionado, devido, justamente ao art.7ª, 

XVI da CF/88. 

É importante destacar que o trabalhador mencionado no art.7º da CF/88, não é o 

trabalhador em sentido amplo, conceito que se encaixaria nas relações de trabalho, e sim o 

empregado, ou seja, o trabalhador subordinado, aquele que tem suas atividades dirigidas por um 

empregador e que com este celebra um contrato de trabalho, além do preenchimento de outros 

                                                           
2
 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

3
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009. 16. ed. São Paulo: 

Rideel, 2010. 
4
 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005. 
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requisitos, quais sejam pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação jurídica e o 

empregado deve ser pessoa física, nunca uma pessoa jurídica. A Constituição de 1988 também trouxe 

uma importante inovação para o direito do trabalho brasileiro, pois no caput do art.7ª da CF/88 houve 

a equiparação dos direitos dos trabalhares urbanos, leia-se empregados urbanos, aos trabalhadores 

(empregados) rurais, tratando-se de uma importante conquista para esses empregados, que antes da 

Constituição de 1988 eram regulamentados por lei própria, a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1972, e 

com essa equiparação ocorreu uma ampliação de seus direitos, que passaram a ser garantidos 

constitucionalmente. 

O constituinte originário da CF/88 ao elencar o trabalho como um direito social, essencial 

para a manutenção da dignidade da pessoa humana (que é um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil), e consequentemente um direito fundamental, tornou obrigatória a observância 

do art.7º da CF/88 pelos empregadores no início, na execução e no término do contrato de trabalho, 

tratando-se, nas palavras de Moraes
5
 (2003, p.203), de “[...] normas de ordem pública, com a 

característica de imperativas, invioláveis pela vontade das partes contraentes da relação trabalhista.” 

Também é importante salientar que alguns direitos constitucionalmente garantidos nesse artigo 7º são 

de eficácia plena, ou seja, possuem aplicação imediata, já outros têm sua eficácia limitada, limitada 

no sentido de exigirem legislação ordinária ou complementar para que a norma constitucional tenha 

efetividade, ou seja, produza seus efeitos pretendidos, esclarece-se que esse conceito de eficácia 

plena, eficácia limitada é uma teoria criada pelo constitucionalista Silva
6
. 

E para concluir o presente tópico transcrevo as palavras de Sussekind
7
 (2010), que relata 

a obrigatoriedade do cumprimento das normas constitucionais trabalhistas pelos contratantes, quais 

sejam empregados e empregadores, 

essas regras cogentes formam a base do contrato de trabalho, uma linha divisória entre a 

vontade do Estado, manifestada pelos poderes competentes, e a dos contratantes. Estes 

podem complementar ou suplementar o mínimo de proteção legal; mas sem violar as 

respectivas normas. Daí decorre o princípio da irrenunciabilidade, atinente ao trabalhador, 

que é intenso na formação e no curso da relação de emprego e que não se confunde com a 

transação, quando há res dubia ou res litigiosa no momento ou após a cessação do contrato 

de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

6
 SILVA, José Afonso, Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 

7
 SÜSSEKIND, Arnaldo, Direito Constitucional do Trabalho. 4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 
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2.1.2 Os direitos fundamentais no trabalho e a Declaração de 1998 da OIT 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada pelo Tratado de Paz, de 

1919(Tratado de Versailles), e segundo Süssekind
8
 (2000, p.122),  

[...] a OIT é uma pessoa jurídica de direito público internacional, de caráter permanente, 

constituída de Estados, que assumem, soberanamente, a obrigação de observar as normas 

constitucionais da entidade e das convenções que ratificam, integrando o sistema das Nações 

Unidas como uma das suas agências especializadas. A composição tripartida da sua 

assembleia geral (Conferência Internacional do Trabalho), do Conselho de Administração e de 

quase todos os seus órgãos colegiados, nos quais têm assento, com direito a voz e voto, 

representantes de Governos e de organizações de trabalhadores e de empregadores, constitui 

uma das características marcantes da OIT e fator de relevo na formação do alto conceito que 

desfruta nos planos da cultura, da produção e do trabalho. 

 Diante desse conceito, conclui-se que a OIT é uma organização fundamental para a área 

trabalhista, pois diante da globalização, tem o papel de integrar empregados, através de seus órgãos 

de representação, e empregadores do mundo inteiro, para que tenham a chance de discutir e votar em 

matérias que afetarão diretamente os seus interesses.  

E quanto aos Direitos fundamentais trabalhistas, em 1998, foram regulamentados os 

princípio e direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento. E, segundo Crivelli
9
 (2010,p.166) são 

estes os quatro direitos e princípios considerados fundamentais pela Declaração da Organização 

Internacional do Trabalho: 

a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; 

b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; 

c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e  

d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

Diante do exposto, por se tratarem de direitos e princípios trabalhistas considerados 

fundamentais pela OIT, ou seja, são garantias mínimas conferidas aos trabalhadores, conclui-se que 

todos os 185 países membros da OIT, inclusive, o Brasil, que tem mantido representação desde a 

década de 1950
10

, são obrigados a aplicá-los aos seus respectivos trabalhadores. Nesse contexto, 

aplica-se aqui o contributo da escola francesa dos direitos fundamentais, que se vale do effect cliquet, 

afirmando que tais direitos somente podem progredir, e nunca retroagir. 

 

 

                                                           
8
 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do Trabalho. 3.ed. São Paulo: LTr, 2000. 

9
 CRIVELLI, Ericson. Direito Internacional do Trabalho Contemporâneo. 1.ed. São Paulo: LTr, 2010. 

10
 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, Promovendo o Trabalho Decente. Disponível em: 

<http:// www.oit.org.br/content/oit-no-brasil>. Acesso em: 10 de novembro de 2012. 

http://www.oit.org.br/content/oit-no-brasil
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2.2 Os princípios no direito do trabalho 

 

Antes de iniciar o estudo dos princípios aplicados ao Direito do Trabalho é 

importantíssimo informar que atualmente é pacífico na doutrina e na jurisprudência pátria que os 

princípios, que englobam tanto os princípios gerais de Direito, como os princípios de cada disciplina 

jurídica, têm natureza jurídica de norma. Contudo no caso específico do Direito do Trabalho, o art.8º 

da CLT atribui aos princípios uma função integrativa, sendo aplicados na falta de disposições legais 

ou contratuais. 

O conceito mais completo na doutrina de princípio é dado por Celso Antônio Bandeira de 

Mello
11

(1995,p.537-538), 

Princípio- já averbamos alhures- é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir 

a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no qual lhe confere tônica e lhe dá sentido 

harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. 

Diante desse conceito tão completo, extrai-se que os princípios são verdadeiras bases do 

ordenamento jurídico do país, servindo tanto como inspiração para aplicação das regras jurídicas, 

como para a interpretação destas, orientando a exata compreensão das normas. Porém, para o direito 

do trabalho, existindo norma jurídica para solucionar o caso concreto, esta é que deve ser aplicada, 

pois os princípios atuam, assim como a equidade e a analogia, para que se complete o ordenamento 

jurídico em face das lacunas da lei. Conclui-se, portanto, que apesar da doutrina dominante 

considerar princípio verdadeira norma, para o Direito do Trabalho ainda se trata de elemento 

integrativo do ordenamento jurídico trabalhista, em que ainda prevalecem as leis como fontes 

originárias de regulação. 

2.2.1 Princípios universais do direito do trabalho 

 

 Cassar
12

 (2011, p.179) cita como princípios universais de Direito do Trabalho, os 

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

a) proibição de trabalho escravo-art.IV; 

b) direito ao trabalho-art.XXIII,caput; 

c) liberdade de trabalho-art.XXIII,1;  

d) direito à condição favorável de trabalho-art.XXIII,1;  

                                                           
11

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo. 7.ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 
12

 CASSAR, Vólia Bomfim, Direito do Trabalho. 5.ed. Niterói: Impetus, 2011. 
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e) proteção contra o desemprego-art.XXIII,1e por fim; 

f) não discriminação de salário-art. XXIII,2.  

g) garantia de um salário digno, além de outros meios de proteção social ao trabalhador- 

art.XXIII,3; 

h) direito à organização sindical e à livre associação- art.XXIII,4. 

Esses princípios são tão importantes para o Direito do Trabalho, em termo mundial, que 

foram declarados não pela Organização Internacional do Trabalho, já estudado em outro tópico e sim 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, maior órgão internacional existente e são 

princípios que integram o conjunto de direitos que propiciam a dignidade da pessoa humana, e dessa 

forma, devem ser sempre buscados por todos os países. Portanto, esses princípios internacionais do 

Direito do Trabalho são direitos inerentes ao ser humano, para a manutenção da sua dignidade, pois é 

através do trabalho que o homem se dignifica, aprimora e demonstra seus talentos. 

2.2.2 Princípios específicos do direito do trabalho brasileiro 

 

O direito do trabalho brasileiro, como já foi esclarecido anteriormente, tem como 

principal objetivo a proteção do empregado, que por, na maioria dos casos, sua hipossuficiência 

econômica, fica vulnerável aos ditames do empregador, que para atingir a finalidade de sua atividade 

econômica, muitas vezes explora demasiadamente o trabalhador, além de burlar as leis trabalhistas, 

então diante desse cenário destaca-se a importância do Estado brasileiro através do legislador e dos 

órgãos judiciais trabalhistas para a efetiva proteção dos empregados e de alguns trabalhadores, que 

não se encaixam no conceito de empregado, aplicando-se então o princípio que é a base e o 

fundamento do Direito do Trabalho, qual seja o princípio da proteção ao trabalhador. Portanto é com 

base no princípio da proteção ao trabalhador que o Estado tem o dever de garantir regras mínimas a 

serem cumpridas tanto pelos empregados como pelos empregadores durante a relação empregatícia, 

retirando-se pelo próprio nome do princípio a conclusão de que as leis trabalhistas são voltadas 

principalmente para a tutela dos trabalhadores, lhes garantido um salário mínimo, de certa forma, 

decente, uma jornada de trabalho apropriada, férias remuneradas, aposentadoria, regras para garantias 

da segurança e medicina do trabalho, entre outras conquistas. 

 Plá Rodriguez (1978 apud CASSAR
13

, 2011,p186) afirma, 

(...) além do princípio protetor, no qual se inserem as regras in dubio pro operário, da 

norma mais favorável e da condição mais benéfica, o Direito do Trabalho consagra os 

princípios da irrenunciabilidade, da continuidade da relação de emprego, da primazia da 

realidade e da boa-fé.  
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Esses são os principais princípios do Direito do Trabalho que serão detalhados a seguir. 

2.2.2.1 Princípio da condição mais benéfica ao trabalhador 

 

Esse princípio determina que a lei, a norma coletiva, a sentença normativa, a cláusula de 

contrato, o regimento interno, que for mais vantajoso ao trabalhador e tiver sido acordado entre as 

partes da relação de emprego ou então no momento em que o empregado for efetivado na empresa já 

estiver em vigor, deve ser aplicado ao contrato de trabalho, tornando-se direito adquirido deste, de 

acordo com o art.5º
14

, inciso XXXVI da CF/88, além disso, a alteração ou a supressão desse direito 

mais vantajoso ao trabalhador, em claro prejuízo direto ou indireto ao empregado é considerada 

ilícita de acordo com o art.468
15

,caput, da CLT. É importante destacar que esse princípio também 

tem por fundamento a falta de hierarquia das normas quando se trata da aplicação destas ao direito do 

trabalho, pois deve prevalecer justamente a regra que mais beneficie o empregado, seja aquela 

oriunda de norma coletiva, de regimento interno, da Constituição, de lei ordinária, de acordo entre as 

partes da relação de emprego, inclusive a própria CF/88 em seu art.7°
16

, caput, afirma que “são 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social[...]”, ou seja, o rol desse artigo não é taxativo e mesmo sendo constitucional não é superior 

hierarquicamente a outras fontes do direito do trabalho, pois permite a aplicação das regras que sejam 

melhores aos empregados, dando mais qualidade a condição social destes. 

Para Cassar
17

(2011, passim) os requisitos para aplicação desse princípio são a existência 

de condição mais favorável ao trabalhador, habitualidade na concessão do benefício, salvo quando o 

benefício foi concedido de forma expressa (oral ou escrito), concessão voluntária e incondicional, 

inexistência de impedimento legal. 

 

 

 

                                                           
14

 Art.5º, XXXVI, da CF/88-“ a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 
15

 Art.468, caput, da CLT- “Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por 

mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado sob pena 

de nulidade da cláusula infringente desta garantia.” 
16

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009. 16. ed. São Paulo: 

Rideel, 2010. 
17 

CASSAR, Volia Bomfim, Direito do Trabalho. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011. 
18

 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da, Principiologia do Direito do Trabalho.2.ed.São Paulo: LTr,1999. 
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2.2.2.2 Princípio do in dubio pro operário 

 

Esse princípio aplica-se ao Direito material do trabalho e ocorre em caso de dúvida na 

interpretação de uma norma trabalhista que comporte mais de um entendimento, e nesse caso o 

intérprete deve aplicar a interpretação mais favorável ao trabalhador. Segundo Silva
18

(1999,p.41), 

O princípio pro operario é derivado do mais geral de proteção e difere de dois outros, o de 

norma mais favorável e o de condição mais benéfica, porque tem como pressuposto uma 

única norma, suscetível de interpretações diversas, suscitando dúvidas, que deve ser dirimida 

em benefício do empregado, enquanto aqueles exigem, como fato antecedente, uma 

pluralidade de normas. 

A doutrina diverge quanto a aplicação ou não desse princípio ao direito processual do 

trabalho, sendo dominante na doutrina, o entendimento de que não se aplica o princípio in dubio pro 

operário para o exame de fatos e provas em um processo trabalhista, pois de acordo com o art.333 do 

CPC o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito  e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, portanto, quando em um 

processo trabalhista houver dúvida quanto ao fato ou prova, ou mesmo ambos, deve-se verificar a 

distribuição do ônus da prova, de acordo com o artigo citado, e não dar uma preferência liminarmente 

ao empregado. 

2.2.2.3 Princípio da norma mais favorável 

 

Este princípio garante ao trabalhador que caso existam duas normas que possam ter 

aplicação para o empregado, deve-se optar pela norma mais favorável, lembrando que no direito do 

trabalho não se leva em consideração a hierarquia da norma, prevalecendo, como diz o princípio, a 

norma mais favorável ao trabalhador.  

Cassar
19

(2011, p.195) demonstra que quando houver conflito entre duas normas 

autônomas (elaboradas sem a participação do Estado), deve ser aplicado o critério de comparação 

segundo as teorias atomistas, conglobamento e intermediária. Entre essas teorias, predomina na 

doutrina a teoria do conglobamento em que se toma a norma mais favorável a partir do confronto em 

bloco das normas objeto de comparação, isto é, busca-se o conjunto normativo mais favorável. E 

segundo a doutrinadora Barros
20

 (2009, p.181-182), a partir da menção do disposto no art.3º, II da 

Lei nº 7.064/1982, que trata sobre transferência e dispõe que se aplica a legislação brasileira de 

proteção ao trabalho, quando mais favorável do que a legislação territorial (do país em que o 

empregado está transferido), no conjunto de normas e em relação a cada matéria, afirma que o 
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 CASSAR, Volia Bomfim, Direito do Trabalho. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011. 
20
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ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do conglobamento orgânico ou por instituto que 

“apresenta como solução uma comparação parcial entre grupos homogêneos de matérias, de uma e de 

outra norma.” 

2.2.2.4 Princípio da irrenunciabilidade 

 

Pelo princípio da irrenunciabilidade fica o empregado proibido de abrir mão dos seus 

direitos trabalhistas indisponíveis, ou seja, aqueles direitos trabalhistas que constituem matéria de 

ordem pública, e que, portanto, devem ser cumpridos no momento da celebração, execução e término 

do contrato de trabalho, sem possibilidade das partes, empregado e empregador, afastarem a 

incidência das normas que regulam o contrato de trabalho. Essas normas trabalhistas constituem 

garantias mínimas estabelecidas pelo Estado aos empregados, ou seja, são inalienáveis mesmo diante 

do poder diretivo e hierárquico do tomador de serviços, característica essa garantida pela qualidade 

protetiva atribuída à legislação trabalhista. Dessa forma, o art.9º da CLT
21

 afirma em seus termos que 

“Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”. 

2.2.2.5 Princípio da continuidade da relação de emprego  

 

O princípio da continuidade da relação de emprego determina que o contrato de trabalho 

tenha duração por prazo indeterminado, somente admitindo-se excepcionalmente os contratos por 

prazo determinado. A base desse princípio citado por muitos doutrinadores é o art.7º, I da CF/88
22

 

que determina que a relação de emprego deve ser protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 

causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros 

direitos; mesmo sendo um artigo que exige legislação complementar para a sua eficácia, ele é válido 

no sentido de ao menos existir uma previsão de proteção, atualmente utiliza-se como proteção ao 

trabalhador despedido sem justa causa, a multa de 40 % (quarenta por cento) tomando como base de 

cálculo os depósitos do FGTS, assim o empregador que dispensar o empregado sem motivo terá que 

pagar o depósito do FGTS mais uma multa no valor de 40% em cima do valor desse depósito. 

                                                           
21

 BRASIL. CLT: Consolidação das Leis Trabalhistas.6.ed.São Paulo: método, 2012,p.112. 
22

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009. 16. ed. São Paulo: 

Rideel, 2010. 
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 Silva
23

(1999,p.146-147) afirma que “A continuidade não precisa ser absoluta. Assim 

considerando-se efetivo ou não eventual o trabalho que não é prestado todos os dias da semana mas 

apenas em alguns deles,  ‘de maneira uniforme; em período de tempo fixo.’ ” 

2.2.2.6 Princípio da primazia da realidade 

 

Para o Direito do Trabalho prevalece a realidade dos fatos sobre os documentos e os 

relatos apresentados, pois estes podem ser falsos. Segundo Silva
24

(1999,p.205), 

Formulou-o Plá Rodriguez, servindo-se para a sua construção de materiais como as 

considerações de Deveali quanto à prevalência da situação de fato sobre a situação a ficção 

jurídica em todas as fases da relação de trabalho, a teoria do contrato-realidade de Mário de La 

Cueva e a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica (lifting of the corporate veil). 

Esse princípio tem como objetivo principal proteger o empregado de possíveis coerções 

por parte do empregador, no sentido de obrigar os empregados durante o contrato de trabalho a 

assinar documentos que não retratam a realidade, ou mesmo no término da relação de emprego, fazer 

com que o empregado assine recibo de quitação de verbas rescisórias que não retratam os reais 

valores que o empregado deveria receber. Essa coerção ocorre com frequência nas empresas e os 

empregados se submetem a ela devido ao temor da perda de seu emprego ou mesmo de nada receber 

quando no término da relação empregatícia. 

 Cassar
25

(2011, p.204; 206) em sua obra destaca duas controvérsias existentes nesse 

princípio, a primeira controvérsia seria como o intérprete deve se posicionar quando a realidade dos 

fatos violar a lei. “A solução está na ponderação entre o interesse do trabalhador e o interesse da 

sociedade, devendo ser valorado aquele que se coadune com a função social do direito” e a autora 

conclui afirmando que não se deve permitir o exercício ilegal da profissão. Já a segunda controvérsia 

surge quando o princípio é utilizado de forma contrária ao trabalhador. A autora afirma que nestes 

casos a jurisprudência orienta-se no sentido de proteger o trabalhador, afastando o princípio da 

primazia da realidade. 

 Diante do exposto, conclui-se que o princípio é voltado para o empregado que exerce 

licitamente sua profissão, caso contrário, o princípio não será aplicado e como a base dos princípios 

trabalhistas é a de proteção ao trabalhador, caso na situação concreta do empregado a melhor solução 

seja a não aplicação do principio da primazia da realidade, afasta-se este em prol da melhor maneira 

de se dar assistência ao empregado. 

                                                           
23

  SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da, Principiologia do Direito do Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 1999. 
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14 

 

2.2.2.7 Princípio da boa-fé 

 

Trata-se de um princípio geral aplicado em todos os ramos do direito brasileiro. A boa-fé 

verifica-se na conduta da parte, que deve agir de acordo com o comportamento adequado para a 

sociedade vigente, o parâmetro utilizado pela doutrina é o chamado homem médio.  

 Tomando como base o art.422 do Código Civil Brasileiro
26

, segundo o qual “os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé”, Nascimento
27

 (2006, p.363) afirma, “o princípio da boa-fé nos 

contratos e que alcança as fases pré e pós-contratual, conferindo ao juiz o poder de interpretar e, 

quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência 

de comportamento leal dos contratantes.” 

Portanto, conclui-se que o princípio da boa-fé deve ser observado tanto pelo empregado 

como pelo empregador, tratando-se de um princípio que beneficia a ambos, pois um empregado ao 

iniciar uma relação de emprego com o seu empregador deve ser verdadeiro em todos os aspectos 

relacionados à sua vida profissional, não criando informações falsas a fim de conseguir uma vaga no 

mercado de trabalho, pois dessa maneira agiria de má-fé, e como foi dito acima, a boa-fé deve 

permanecer enquanto estiver válida a relação de emprego, devendo ser observada durante todo o 

período de vigência desta relação, e da mesma maneira o empregador deve sempre manter a retidão 

tanto na admissão como na manutenção e término da relação de emprego, observando a legislação 

trabalhista aplicável a cada empregado seu, devendo agir de maneira honesta e leal para com os seus 

empregados. 

Foram analisados os mais importantes princípios específicos do direito do trabalho, 

existem outros que também são aplicados e serão apenas citados por este trabalho monográfico, como 

o princípio da intangibilidade e da irredutibilidade salarial, princípio da continuidade da empresa, ou 

da preservação da empresa ou função social da empresa, princípio da inalterabilidade contratual in 

pejus, que como os outros princípios visam a proteção dos empregados, resguardando os interesses 

destes.  

2.3 A evolução do direito do trabalho brasileiro  

 

A evolução do direito do Trabalho no Brasil teve bastante influência dos imigrantes 

oriundos da Itália, da Espanha e de Portugal, que com o fim da mão-de-obra escrava passaram a 
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ocupar inicialmente as fazendas paulistas e com o desenvolvimento da indústria brasileira passaram a 

ocupar as fábricas como operários, principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

processo que se iniciou a partir do século XX. Esses imigrantes oriundos do continente europeu 

trouxeram ideias inéditas para o Brasil, como a anarquia que tinha por objetivo uma sociedade sem 

governo, sem leis, em que os trabalhadores seriam a classe preponderante, sem a opressão de uma 

minoria rica. Segundo Nascimento 
28

(2006,p.64), “O anarquismo pereceu deixando o impacto de 

algumas ideias novas a influir na fundação de inúmeras organizações de classe com os mais 

diferentes nomes, como Associações, Alianças, Centros, Ligas, Sociedades, Uniões, inclusive em 

língua italiana [...].” Sem dúvida a influência desses europeus foi fundamental para o fortalecimento 

da capacidade dos operários de se unirem para debaterem e lutarem por melhoria tanto nas condições 

de seu trabalho, como por  exemplo, melhores salários, o que no futuro culminaria no fortalecimento 

dos sindicatos, em que as duas primeiras normas jurídicas são o Decreto n.979, de 1903, e o Decreto 

Legislativo n.1.637, de 1907, o primeiro sobre sindicatos rurais e o segundo sobre sindicatos 

urbanos
29

. 

Também ocorreram inúmeras greves entre o fim de 1800 e o início de 1900, devido 

principalmente ao fato de que nesse período a forma de governar do Estado Brasileiro era baseada no 

Liberalismo, alheio ao domínio econômico e área social, aplicando-se a máxima laisser faire, laisser 

passer da economia liberal e dessa maneira os empregadores se aproveitavam para reduzirem ao 

máximo o salário dos trabalhadores, e da mesma maneira intensificar a exploração destes, utilizando 

inclusive de maneira abusiva o trabalho tanto de crianças e adolescentes, como de mulheres. 

Nascimento
30

 (2006,p.66) resume bem essa época, 

Assim, o período liberal, mesmo diante dos acontecimentos políticos e sociais, não foi 

propício para a evolução jurídica na ordem trabalhista, diante do pensamento que presidia 

nossas principais ações. Qualquer medida legislativa de regulamentação do trabalho humano 

podia ser interpretada como séria restrição da autonomia da vontade e incompatível com os 

princípios considerados válidos para a plena emancipação nacional. 

Através dessas greves, os trabalhadores perceberam que era essencial a união da classe 

trabalhadora para a melhoria de suas condições de trabalho, provocando reações no governo 

brasileiro, que influenciado por essa forma de pressão da classe operária, promoveu avanços na 

legislação trabalhista, mesmo que timidamente no início, mas que evoluíram e solidificaram o direito 

do trabalho brasileiro, que atualmente tem status constitucional de proteção, além da legislação 

ordinária, que regulamenta várias profissões de acordo com suas peculiaridades, garantindo, também, 
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direitos básicos aos trabalhadores. Além disso, foi através das greves que se originou a negociação 

coletiva, que atualmente através das convenções e acordos coletivos criam-se novos direitos para a 

categoria representada por seu sindicato, e se tratam de fontes autônomas do Direito do Trabalho, 

pois foram produzidas pelos próprios destinatários delas. 

Foi no governo de Getúlio Vargas, no dia 26 de novembro de 1930 que foi criado o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio através do Decreto 19.443/30, e a partir de então houve 

um avanço na legislação trabalhista, através de decretos legislativos, salientando-se que esses 

decretos regulamentaram tanto sobre previdência social como sobre relações de trabalho (individuais 

e coletivas), fatores que ajudaram a vida dos trabalhadores brasileiras da época, pois com a criação de 

um ministério próprio houve uma organização do governo para administrar os interesses dos 

profissionais, intervindo no que fosse necessário, além da criação de normas específicas, voltadas 

para os interesses dos trabalhadores. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas-CLT, promulgada pelo Decreto-lei n.5.452 no dia 

1º de maio de 1943, foi um marco no ordenamento jurídico brasileiro, pois reuniu as leis trabalhistas 

existentes na época, sistematizando a matéria, além da criação de novos institutos. Foi essencial para 

firmar o Direito do Trabalho como disciplina autônoma e solidificar a Justiça do Trabalho brasileira, 

que foi constituída formalmente em 1939.  

Nas palavras de Vólia
31

(2011,p.20), os benefícios da Consolidação das Leis Trabalhistas 

foram: integrar os trabalhadores no círculo de direitos mínimos e fundamentais para uma 

sobrevivência digna, além de proporcionar o conhecimento global dos direitos trabalhistas por todos 

os interessados, principalmente empregados e empregadores. 

Finalizando o tópico destaco que a CLT sofreu várias alterações, visando deixa-la 

condizente com os anseios de seu objeto, os trabalhadores, pois o ordenamento jurídico de um Estado 

deve ser totalmente compatível com os anseios e as necessidades de sua sociedade, haja vista que esta 

é dinâmica e mutável, enquanto que aquele tentando ser um reflexo de sua sociedade, só se modifica 

após uma eventual mutação social. 
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3 ASSÉDIO MORAL: VIOLÊNCIA CONTRA O TRABALHADOR 

3.1 Definição 

Segundo o dicionário MICHAELIS
32

, assediar é “perseguir com insistência”. Diante 

desse conceito conclui-se que o assédio caracteriza-se pela reiteração habitual de determinada 

conduta, portanto não é qualquer fato isolado que caracterizará um assédio. Já no mesmo dicionário 

citado anteriormente, entre os diversos significados dado para moral selecionei este conceito, “Parte 

da Filosofia que trata dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade e 

perante os de sua classe” 
33

. Conclui-se que julgar condutas que são consideradas corretas ou 

incorretas perante o comportamento padrão da sociedade é antes de qualquer coisa uma avaliação 

sobre a moralidade ou não de tal comportamento, salientando-se que uma conduta imoral não 

necessariamente caracterizará um ilícito, ou seja, algo contrário à lei, para o Direito, mas essa mesma 

conduta imoral pode trazer danos ao meio social do indivíduo que a pratica, podendo inclusive trazer 

danos psicológicos as pessoas afetadas diretamente com a conduta imoral. 

Diante do exposto, extrai-se que assédio moral é uma conduta reiterada que afeta a 

autoestima do indivíduo vítima dos atos, trazendo na maioria das vezes sequelas psicológicas, até 

mesmo físicas, devido à reiteração da conduta do agente agressor. O assédio moral no ambiente de 

trabalho é citado por Asse (2004 apud CASSAR
34

, 2011, p.976) da seguinte maneira, “é a exposição 

dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e 

prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício das funções profissionais”. 

O assédio moral caracteriza-se por uma conduta autoritária, abusiva e perversa por parte, 

na maioria das vezes, do empregador ou seu representante ou por um empregado do mesmo nível 

hierárquico, destaca-se que também existe o assédio em que o superior hierárquico é agredido por 

subordinado. A reiteração do comportamento do agressor provoca medo aos funcionários que 

trabalham inseguros e desestabilizados, tornando o trabalho exaustivo e sofrido, originando, na 

maioria das vezes, danos psicológicos graves aos trabalhadores vítimas. As humilhações constantes 

vividas pelo empregado podem afetar não somente o convívio deste com seus pares, pois para a 

vítima do assédio moral, o seu trabalho na empresa não está sendo eficiente, estando aquém em 

relação à produção dos outros empregados, o que justificaria as agressões sofridas, mas também 

atinge o convívio familiar e social do indivíduo, pois este leva os seus problemas profissionais para 

dentro de casa, tornando-se uma pessoa triste, amargurada e em muitos casos até grosseira com os 
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seus familiares e amigos, sofrendo muitas vezes sozinho, devido a vergonha de relatar o que está 

acontecendo no seu ambiente profissional, o que pode levar a depressão. 

O psiquiatra alemão Heinz Leymann foi responsável pela publicação na década de 1980 

dos primeiros estudos realizados sobre assédio no ambiente de trabalho, através de um pequeno 

ensaio científico, que tinha por base a análise das consequências do assédio. Foram analisadas 

pessoas expostas a situações constrangedoras no trabalho, provocados tanto pelos superiores 

hierárquicos, quanto pelos colegas de profissão. Essa análise foi feita através da descrição e do estudo 

dos comportamentos hostis nas relações de trabalho, especificamente os que vitimavam os 

empregados
35

.  

3.2 Tipos de assédio moral 

 

 Basicamente o assédio moral divide-se em assédio moral vertical descendente, assédio 

moral vertical ascendente e assédio moral horizontal. 

O assédio moral denominado vertical descendente é o mais frequente e o mais grave, 

sendo aquele praticado por um superior hierárquico, que se utiliza de sua posição para constranger, 

humilhar, prejudicar um empregado que está sobre o seu comando, normalmente o opressor age 

dessa forma com a finalidade de desligar o trabalhador da empresa. 

O assédio moral vertical ascendente, menos frequente, é o praticado pelo subordinado ou 

subordinados em que o agredido é o superior hierárquico. Hirigoyen (2003 apud RAMOS e 

GALIA
36

, 2012, p.45) expõe exemplos desse tipo de assédio, 

[...] que pode ocorrer, por exemplo, quando da contratação de um novo empregado para 

exercer algum cargo de chefia, cujo estilo e métodos sejam reprovados pelo grupo, e o 

superior hierárquico não consegue ou não faz nenhum esforço no sentido de harmonizar-se 

com o grupo. Tal situação poderá ocorrer, também, no caso de um antigo colega que tenha 

sido promovido sem que o setor tenha sido consultado. 

Já o assédio moral horizontal é o que ocorre entre colegas de trabalho de mesmo nível 

hierárquico, normalmente verifica-se esse tipo de assédio devido a disputas por cargos melhores na 
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empresa, mas também pode ocorrer devido a alguma característica peculiar do empregado vítima que 

“incomode” o opressor. 

3.3 Características do assédio moral 

 

O assédio moral no ambiente do trabalho caracteriza-se por uma agressão pontual, sob a 

forma de humilhações constantes, que se manifestam através de agressões verbais e atitudes, sob a 

forma de ameaças, injúrias, marcação, “piadas”, zombarias, que devido justamente à reiteração do 

comportamento por parte do agressor afeta de maneira intensa o psicológico do empregado vítima do 

ato. 

O empregado que é vítima de assédio moral sente-se, na grande maioria dos casos, 

injustiçado, pois possui tratamento diferenciado do seu chefe ou colega de trabalho, que o trata de 

maneira discriminatória em relação aos outros funcionários, seja pelo comportamento, pelo grau de 

produção, pelas roupas, pela idade, pela religião, opção sexual, entre outros, dando ensejo a um 

sentimento de rejeição, sofrida pelo empregado vítima da conduta, em que muitas vezes é colocado 

de lado em seu grupo de trabalho, sendo frequente a prática de assédio moral com o objetivo de 

eliminar da empresa esse trabalhador com o perfil diferente dos demais. 

Segundo Barreto
37

 (2007, p.49), 

Apesar de invisível, é concreto o risco à integridade, à saúde e até mesmo à vida 

do trabalhador, porque a humilhação prolongada pode decorrer desde o 

comprometimento da sua dignidade e seu relacionamento afetivo e social, como 

evoluir para a sua perturbação mental, incapacidade laborativa e até mesmo a 

morte. 

Trata-se de um problema real, muito presente na realidade das corporações do mundo 

inteiro, pois a dinâmica da economia exige muito do trabalhador e caso este não alcance as metas 

exigidas pelas empresas, sofre sério risco de ser colocado de lado, sendo um alvo bastante vulnerável 

para as humilhações características do assédio moral. Segundo informação extraída do site do 

Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil
38

, 

Aproximadamente 20% das pessoas que trabalham sofrem algum tipo de assédio moral e 25% 

das pessoas que são vítimas do assédio tendem a pedir demissão do trabalho. Além disso, 50% 

das pessoas que praticam o assédio já foram vítimas desse tipo de ação. Os dados são da 

ISMA-BR (International Stress Management Association), a associação sem fins lucrativos e 

de caráter internacional voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e do tratamento 

de stress no mundo.  
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Diante dos dados acima citados conclui-se que o assédio moral é muito comum entre os 

trabalhadores, que uma de suas consequências é o pedido de desligamento da empresa pelo 

empregado (que na grande maioria das vezes é o principal objetivo do opressor) e que esse tipo de 

violência no trabalho pode se perpetuar através das próprias vítimas, que quando alcançam algum 

cargo de chefia aplicam aos subordinados os métodos abusivos semelhantes ao que sofreram. 

Barreto (2007, apud PARREIRA
39

, 2002) sintetiza as principais características do 

comportamento que concretiza o assédio moral: 

a) uma perseguição ou submissão da vítima a pequenos ataques repetidos; 

b) constituída por qualquer tipo de atitude por parte do assediador, não necessariamente 

ilícita em termos singulares, e concretizada de várias maneiras( por gestos, palavras, 

atitudes, omissões,etc.), à excepção de condutas, agressões ou violações físicas; 

c) que pressupõe motivações variadas por parte do assediador; 

d) que pela sua repetição ou sistematização no tempo; 

e) e pelo recurso a meios insidiosos, subtis ou subversivos, não claros nem manifestos, 

que visam a diminuição da capacidade de defesa do assediado; 

f) criam uma relação assimétrica de dominante e dominado psicologicamente; 

g) no âmbito da qual a vítima é destruída na sua identidade; 

h) o que representa uma violação da dignidade pessoal e profissional ,e, sobretudo, da 

integridade psicofísica do assediado; 

i) com fortes danos para a saúde mental deste; 

j) colocando em perigo a manutenção do seu emprego; 

k) e/ou degradando o ambiente laboral.  

Percebe-se diante de tais características que mais do que humilhar, insultar, julgar de 

forma negativa, o opressor ao agir de forma que caracteriza o assédio moral sempre tem por 

propósito um objetivo, ou seja, não são atitudes gratuitas, pois normalmente visa atingir a autoestima 

e o psicológico do trabalhador a tal ponto que este tenha a sua saúde mental afetada, o que pode 

ocasionar um afastamento do trabalho por licença-médica ou mesmo levar o trabalhador a pedir o 

desligamento da empresa, pelo fato de não mais suportar o seu ambiente de trabalho, frisando que é 

justamente a continuidade dessas condutas que promove as consequências observadas. 

Segundo Hirigoyen
40

(2001,p.122), “[...] o assédio moral gera também um clima de 

inquietação, medo e fragilidade que se estende à sociedade como um todo. Em uma época de 
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globalização, reestruturações e fusões de empresas, tal situação leva as pessoas a perder a confiança 

nelas mesmas e ao descrédito do mundo do trabalho.” 

As características do assédio moral são universais, trata-se de um comportamento padrão, 

que inclusive facilita ao trabalhador mais instruído identificar se está ou não sendo vítima de tal ato, 

tornando-se um verdadeiro flagelo para vários obreiros do mundo inteiro, que veem suas relações de 

trabalho ser corrompidas diariamente, transformando o ambiente de trabalho em um verdadeiro 

inferno. Infelizmente, de forma predominante nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, 

muitos empregados que sofrem humilhações e abusos diários por parte, principalmente, de seus 

chefes, deixam passar impunes os opressores, pois acreditam que estes estão exercendo um poder 

legítimo, gerando uma sensação de impotência para as vítimas de tais atos, além do desrespeito aos 

direitos trabalhistas.  

3.4 Causas do assédio moral 

 

Diante de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e dinâmico as empresas 

procuram um perfil de trabalhador que seja inteligente, rápido, sociável, com uma boa aparência, 

inovador e consiga alcançar as metas estabelecidas da maneira mais competente possível, o que torna 

o ambiente de trabalho cada vez mais competitivo e o que se verifica através dos estudos desse 

trabalho é que a maioria dos trabalhadores que sofrem de assédio moral não se encaixa nas 

características citadas acima, seja porque é um empregado com idade mais avançada que os outros, 

ou mais jovem, portanto, com menos experiência, ou pelo fato de ser homossexual, ou ser tímido, ou 

uma pessoa com aparência não tão agradável, enfim existem inúmeros motivos para se assediar 

moralmente um trabalhador. 

Hirigoyen
41

(2001, p.39) retrata bem o comportamento das empresas em relação à escolha 

de seus empregados, 

Na hora da globalização, procura-se fabricar o idêntico, clones, robôs interculturais e 

intercambiáveis. Para que o grupo seja homogêneo, esmaga-se aquele que não está no ponto, 

aniquila-se qualquer especificidade, seja de caráter, comportamento, sexo, raça... Formatar os 

indivíduos é uma maneira de controlá-los. Eles devem se submeter para melhorar os 

desempenhos e a rentabilidade. [...] O assédio moral é um dos meios de impor a lógica do 

grupo. 

Conclui-se que qualquer fator de personalidade ou mesmo de características físicas do 

empregado que seja considerado prejudicial pela empresa, pode ser um motivo real para que o 
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trabalhador sofra assédio moral e muitos para manter seu emprego destroem, tentam ocultar ou 

mesmo modificar a sua real personalidade para se encaixar aos ditames estabelecidos pelo 

empregador ou seu preposto. 

Segundo uma pesquisa feita por Hirigoyen
42

 (2001, passim), os que mais sofrem o 

assédio moral chamado vertical, ou seja, do próprio empregador ou do seu representante, que exerce 

cargo de chefia, em relação à faixa etária são aqueles que têm uma média de 48 anos, pois são 

“julgados menos produtivos e não suficientemente adaptáveis” e em relação ao sexo 70% das vítimas 

são mulheres contra 30% de homens. Os trabalhadores que não alcançam o nível de serviço 

estabelecido pela empresa ou as metas de produção ou venda têm grandes chances de sofrer com o 

assédio moral vertical, pois não estão proporcionando a empresa justamente o que ela mais almeja ,o 

lucro, tornando-se prática comum castigos humilhantes para aqueles que não alcançam essas metas, 

através principalmente de prendas que ofendem a dignidade da pessoa humana. Outros tipos de 

trabalhadores que por sua vulnerabilidade também são alvos fáceis de assédio moral vertical são 

aqueles adoentados e também os que retornam ao emprego após um acidente de trabalho. 

Já no caso do assédio moral horizontal, que se caracteriza pelo assédio dos próprios 

colegas de trabalho, ou seja, da mesma hierarquia, um fator que impulsiona esse tipo de assédio é o 

ambiente competitivo que predomina nas empresas, em que a disputa por uma promoção estimula o 

individualismo do empregado, e essa rivalidade que surge naturalmente em qualquer competição 

pode levar o indivíduo a ter um comportamento que efetivamente trata-se de assédio moral. Portanto, 

as principais vítimas de assédio moral horizontal são aqueles empregados que aos olhos de seus 

colegas tem um potencial de crescimento na empresa, e que justamente por esse fato pode ser alvo de 

isolamento, piadas pontuais, grosserias, atitudes que para o empregado alvo de tais condutas pode 

leva-lo ao desestímulo de trabalhar, prejudicando-o no seu desempenho profissional, podendo 

ocasionar, inclusive, problemas de saúde. Segundo Hirigoyen
43

 (2001, p.42),  

As rivalidades entre pessoas tornaram-se possíveis por causa do desaparecimento das equipes 

e da coletividade. Sob o pretexto de estabelecer uma concorrência estimulante, mas também 

com o objetivo de destruir as alianças, o sistema atual de gerência tende a instigar os grupos 

uns contra os outros. 

Verifica-se que a máxima do cientista Charles Darwin de que não é o mais forte que 

sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças é muito válida para a 

análise das causas do assédio moral, pois é justamente os empregados considerados “diferentes” as 
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principais vítimas das humilhações e ofensas que caracterizam o assédio moral, e essa diferença 

como analisada no presente tópico pode ser em relação a idade, a sexo, a inveja ocasionada por um 

empregado com potencial de crescimento profissional na empresa, pode ser também em relação a 

personalidade, orientação sexual, cor da pele, origem territorial, tipo físico, ou seja, normalmente o 

opressor se aproveita de alguma peculiaridade que diferencia a vítima dos demais empregados para 

constrangê-lo de forma contínua e até mesmo para se proteger desses ataques a vítima pode procurar 

como alternativa se adaptar ao comportamento do opressor, de tal forma que deixa passar impune os 

ataques sofridos, através da aceitação da situação vivenciada, pois como já foi dito, o mercado de 

trabalho está cada vez mais restrito e por isso infelizmente, muitos dos trabalhadores assediados, com 

a finalidade de manterem os seus empregos, calam-se diante das situações vivenciadas 

cotidianamente, o que é péssimo para o combate ao assédio moral no ambiente de trabalho, pois é 

justamente através da denúncia pelo próprio empregado vítima que se pode encontrar ou alguma 

forma de solucionar pacificamente o caso ou procurar os meios judiciais para ganhar alguma 

indenização pelos maus-tratos sofridos. 

3.5 Consequências do assédio moral 

 

O trabalho é algo muito importante na vida de qualquer pessoa, dedica-se muito tempo 

diário a disposição das tomadoras de serviço e muitos associam o sucesso profissional ao fato de ser 

um vitorioso, uma pessoa que venceu na vida, sem analisar os outros aspectos que também são 

importantes para a constituição da felicidade humana. Diante desse quadro, caso o empregado 

encontre um ambiente de trabalho hostil para o seu desenvolvimento profissional, com certeza 

abalará tanto a sua estrutura mental como a física e para a saúde do trabalhador as consequências a 

longo prazo oriundas do assédio moral são desastrosas, iniciando o processo de degradação através 

de transtornos psicológicos, como insônia, depressão, ansiedade, apatia. Com a conduta do opressor, 

os sintomas começam a afetar, também, o corpo da vítima, que segundo Hirigoyen
44

(2001, p.161), 

Após um certo tempo de evolução dos procedimentos de assédio, os distúrbios 

psicossomáticos passam quase sempre ao primeiro plano. O corpo registra a agressão antes 

do cérebro, que se recusa a enxergar o que não entendeu. Mais tarde, o corpo acusará o 

traumatismo, e os sintomas correm o risco de prosseguir sob a forma de estresse pós-

traumático. O desenvolvimento dos distúrbios psicossomáticos é impressionante e grave, e de 

crescimento muito rápido. Acontece sob a forma de emagrecimentos intensos ou então 

rápidos aumentos de peso (quinze a vinte quilos em alguns meses), distúrbios digestivos 

(gastrites, colites, úlceras de estômago), distúrbios endocrinológicos (problemas de tireóide, 

menstruais), crises de hipertensão arterial incontroláveis, mesmo sob tratamento, 

indisposições, vertigens, doenças de pele etc. 
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Trata-se de consequências muito graves, pois uma pessoa que sofre assédio moral por 

muito tempo terá sequelas que provavelmente a acompanhará pelo resto da vida, mesmo que a 

doença corporal seja curada, as lembranças sempre existirão e caso a pessoa não tenha um tratamento 

psicológico adequado, sua autoestima será abalada de maneira permanente, além disso, as doenças 

que o assédio causa na vítima podem inclusive levar a morte, devido a gravidade dos distúrbios 

desenvolvidos ou até mesmo pelo desenvolvimento de uma depressão profunda, que caso não seja 

tratada pode terminar em suicídio. 

Já para as empresas as consequências do assédio moral também são sérias, segundo 

informações do site
45

 Assédio moral em foco,  

As perdas do empregador podem ser resumidas em queda da produtividade; alteração na 

qualidade do serviço/produto; menor eficiência; baixo índice de criatividade; absenteísmo; 

doenças profissionais; acidentes de trabalho; danos aos equipamentos; alta rotatividade da 

mão-de-obra, gerando aumento de despesa com rescisões contratuais, seleção e treinamento de 

pessoal; aumento de demandas trabalhistas com pedidos de reparação por danos morais; abalo 

da reputação da empresa perante o público consumidor e o próprio mercado de trabalho, etc... 

Verifica-se diante do exposto que para a própria empresa o assédio moral deve ser algo 

evitado a todo custo, pois traz prejuízos com consequências graves tanto para a imagem como para o 

objetivo da mesma, sendo certo que uma empresa conhecida por práticas que caracterizam o assédio 

moral não será bem vista aos olhos da sociedade, o que impactará diretamente no seu mercado de 

consumo, reduzindo-o e consequentemente afetará a margem de lucro do empreendimento. Ademais, 

uma empresa que não valoriza os seus empregados, através da adoção de práticas autoritárias e 

abusivas por parte dos chefes, utilizando de meios humilhantes para se impor perante os empregados, 

não terá um ambiente de trabalho saudável, o que implicará diretamente no resultado do trabalho 

desenvolvido, reduzindo a produtividade, pois um empregado vítima de assédio moral não 

desenvolverá as suas tarefas da forma esperada, justamente pelas consequências psicológicas e físicas 

causadas por tais atos, que o desestabiliza. É necessário que a empresa mantenha um ambiente de 

trabalho em que realmente exista uma valorização de seus empregados, promovendo o respeito à 

diversidade, à cooperação e o incentivo ao trabalho em equipe, pois é somente em um ambiente de 

trabalho sadio, em que exista um equilíbrio até mesmo na forma de fazer cobranças por resultados é 

que os trabalhadores terão suas aptidões profissionais potencializadas, o que beneficiará a todas as 

partes da relação de emprego, o empregador com a melhora dos resultados econômicos e o 

empregado com o estímulo através do reconhecimento do seu trabalho, promoções e adoção de 

procedimentos justos por parte dos seus superiores. 
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Concluindo o presente tópico, destaco a importância do Ministério Público do Trabalho 

para a fiscalização das empresas sobre a prática de condutas que caracterizam o assédio moral, 

através de denúncias por parte dos empregados ou mesmo dos sindicatos, que exercem um papel 

relevante na representação de suas categorias. Caso o problema não seja resolvido no âmbito da 

própria empresa, o empregado deve procurar os seus direitos seja junto ao sindicato, ao Ministério 

Público do Trabalho, ou mesmo na própria justiça do trabalho, através de uma reclamação trabalhista, 

pois como exposto ao longo do presente tópico as consequências do assédio moral são extremamente 

danosas, por isso não deve de forma alguma passar impune. 

3.5 O que não é assédio moral 

 

É de suma importância a identificação correta do comportamento que caracteriza o 

assédio moral, pois é bastante comum que o chefe ou colega de trabalho acusado de praticar assédio 

moral, na verdade não esteja intencionado em humilhar ou ridicularizar de maneira propositada a 

suposta “vítima”, pode tratar-se apenas de cobranças naturais relacionadas ao serviço, que para o 

empregado a qual é destinada pode ser considerada abusiva, pode ser que o chefe esteja estressado e 

sobrecarregue esse estresse nos seus subordinados ou mesmo aquele colega de trabalho que sempre 

“brinca” com seus companheiros não tenha intenção alguma de prejudicar ou machucar. Hirigoyen
46

 

(2001,p.23) sintetiza bem em sua obra os sintomas que o estresse em um trabalho que exige muito 

serviço do empregado causa a este, que é completamente diferente dos efeitos que o assédio moral 

promove, 

Sabe-se perfeitamente que as condições de trabalho estão se tornando a cada dia mais duras: é 

preciso fazer cada vez mais, e melhor (tarefas que têm de ser feitas com urgência, alterações de 

estratégia), toda essa pressão que conduz ao estresse; contudo, o objetivo consciente da gestão 

por estresse não é destruir os empregados, mas, ao contrário, melhorar seu desempenho. O 

propósito é o aumento da eficiência ou da rapidez na realização de uma tarefa. Se a gestão pelo 

estresse provoca consequências desastrosas sobre a saúde, é por uma alteração imprevista, uma 

dosagem errada (mesmo que, nos seminários de gestão do estresse, tente-se ensinar os executivos 

a suportar melhor a pressão!). Mas no estresse, contrariamente ao assédio moral, não existe 

intencionalidade maldosa. 

Portanto, devido às metas impostas é natural o aparecimento do estresse, contudo esta 

sobrecarga de trabalho ocorre de maneira impessoal, ou seja, para todos os empregados, já o assédio 

moral é direcionado para determinado empregado, com a clara intenção de prejudicar, de perseguir, 

de humilhar.  
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Segundo Barreto
47

 (2007, p.59), 

[...] a análise de qualquer situação da espécie não pode ser superficial, requerendo a instrução 

acurada no sentido de verificar se estão presentes os elementos caracterizadores do assédio 

moral, a intenção de humilhar outrem e os pressupostos do dano, isto é, o comportamento do 

agente, doloso ou culposo, por ação ou omissão; o resultado decorrente e, finalmente, o nexo 

de causalidade entre esse resultado e o comportamento do agente a quem se atribui a autoria do 

suposto dano. 

Portanto, para se identificar determinada conduta como assédio moral é extremamente 

importante se verificar todas as circunstâncias que envolvem os acontecimentos, como a finalidade 

do comportamento, ou seja, o dolo do suposto opressor, a maneira como a suposta vítima está 

avaliando o caso, pois se trata de algo muito subjetivo, a política da forma de cobranças adotada pela 

empresa, a maneira como os chefes se relacionam com os seus subordinados e como está a 

convivência entre os colegas de trabalho, tudo isso para que não ocorram injustiças, através de uma 

análise incorreta dos fatos, o que pode dificultar ainda mais o verdadeiro combate a todas as mazelas 

efetivamente ocasionadas pelo assédio moral. 
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4 ASPECTOS JURÍDICOS,LEGISLATIVOS E JURISPRUDÊNCIA 

 

O assédio moral no ambiente do trabalho, como ficou demonstrado no capítulo anterior, 

causa sérios danos ao trabalhador que vivencia tal situação, trazendo, inclusive malefícios para a 

empresa. Trata-se de um fenômeno mundial, com características semelhantes nos mais diversos 

países e que a cada dia, devido justamente à frequência com que ocorre, torna-se um assunto mais 

relevante, sendo objeto de estudo nas mais diversas áreas, como psicologia, medicina, sociologia e 

jurídica. Diante desse cenário, verifica-se que em diversos países já existe uma legislação própria 

para normatizar e consequentemente punir os opressores, além, claro de indenizar as vítimas. 

No Brasil, existem inúmeros projetos de leis sobre o assunto, além de leis já aprovadas 

tanto no âmbito federal, estadual e municipal que tentam coibir a prática de tal comportamento na 

política das empresas privadas, através, por exemplo, da vedação de empréstimos do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social a empresas que tenham prática de assédio moral, assunto 

regulamentado no art.4º da Lei federal nº 11.948/09. Além disso, verifica-se tanto nos projetos de 

leis, como nas leis já aprovadas, a intenção de também evitar o assédio moral no serviço público, que 

apesar de ser considerado um setor mais tranquilo, não está imune a ações abusivas que caracterizam 

tal assédio. Mais adiante em um tópico específico sobre legislação será analisado de forma mais 

aprofundada o assunto. 

A Constituição Brasileira de 1988
48

 através do art.5º, inciso X que afirma “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” abre margem para a questão da 

indenização por dano moral que se aplica perante os casos comprovados de assédio moral, tratando-

se de um direito fundamental, aplicável, portanto, aos trabalhadores em suas relações de trabalho, 

com base na dignidade da pessoa humana, sendo inclusive garantido ao trabalhador, também em 

nível constitucional, através do art. 225 da CF/88, o direito a um meio ambiente equilibrado, que 

inclui o meio ambiente de trabalho e, diante dessas garantias a jurisprudência tanto dos Tribunais 

Regionais do Trabalho como do Tribunal Superior do Trabalho têm condenado com indenizações 

voluptuosas as empresas que comprovadamente praticaram o assédio moral, seja de forma individual, 

seja de forma coletiva. O assunto assédio moral e seu respectivo dano moral será melhor analisado 

adiante. 
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4.1 Legislação sobre assédio moral no Brasil 

 

No Brasil durante os últimos anos houve um avanço bastante significativo na legislação 

infraconstitucional relacionada ao tema em questão, tendo em vista uma maior conscientização da 

população sobre o assédio moral no trabalho e seus malefícios e a respectiva cobrança de uma 

legislação que tenha por objetivo tanto prevenir como condenar as empresas que praticam esse tipo 

de violência com seus trabalhadores. 

No site
49

 assédio moral no trabalho, chega de humilhação, verifica-se a existência de uma 

vasta legislação que envolve o assunto, em nível federal, estadual e municipal, além da existência de 

inúmeros projetos de leis, também nos diversos níveis da federação brasileira. Lembrando que a 

competência para legislar sobre direito do trabalho no Brasil é privativa da União, conforme o art.22, 

I da CF/88, com abrangência nacional. Portanto, as leis estaduais e municipais que serão adiante 

analisadas não são leis de cunho nacional e sim normas administrativas que regulamentam as 

condutas existentes entre a Administração Pública e seus contratados. 

No âmbito federal
50

 destacam-se: 

a) Lei nº 11948/09, de 16 de junho de 2009- o conteúdo do art. 4º dessa lei é o seguinte: 

“Fica vedada a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos 

pelo BNDES a empresas da iniciativa privada cujos dirigentes sejam condenados por 

assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra 

o meio ambiente”; (grifo nosso). 

b) Projeto de Lei nº 4.326/04, cuja iniciativa é da deputada federal Maria José da 

Conceição Maninha, pretende criar o dia nacional de luta contra o assédio moral, que 

aconteceria anualmente no dia 2 de maio; 

c) Projeto de Lei nº 4326/04, de iniciativa do ex-deputado federal Mauro Passos-PT/SC, 

esse projeto de lei trata justamente sobre o assédio moral nas relações de trabalho e 

seria um avanço muito grande no combate e prevenção desse tipo de prática nas 

empresas brasileiras caso realmente virasse lei, pois se trata de um PL de cunho 

nacional, em que o assédio moral é tipificado e proibido, e o empregador é obrigado a 

indenizar o empregado vítima de assédio moral, sendo fixado um valor mínimo, além 
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de determinar providências e sanções necessárias tanto para evitar como para punir, 

através de multa os responsáveis pelo assédio moral, seja este vertical ou horizontal; 

d) Projeto de reforma do Código Penal, sobre assédio moral, que pretendia inicialmente 

através do Projeto de Lei de nº 4742/01, e que depois houve um substitutivo a esse 

projeto resolvendo acrescentar o art.136-A no Código Penal Brasileiro, dispondo 

sobre o crime de assédio moral no trabalho, a redação desse artigo ficaria da seguinte 

maneira: “art.136-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou o 

desempenho de servidor público ou empregado, em razão de subordinação 

hierárquica funcional ou laboral, sem justa causa, ou trata-lo com rigor excessivo, 

colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica. Pena-detenção de um a 

dois anos”. 

Já no âmbito estadual
51

 destacam-se: 

a) Lei nº 3.291, de 23 de agosto de 2002, do Estado do Rio de Janeiro-veda o assédio 

moral no trabalho, no âmbito dos órgãos, repartições ou entidades da administração 

centralizada, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 

mista, do poder legislativo, executivo ou judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 

inclusive concessionárias e permissionárias de serviços estaduais de utilidade ou 

interesse público; 

b) Lei complementar nº 12.561, de 12 de julho de 2006, do Estado do Rio Grande do 

Sul,que proíbe a prática do assédio moral no âmbito da administração pública estadual 

direta de qualquer de seus poderes e instituições autônomas; 

c) Acréscimo de dispositivo à Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, do 

Estado do Mato Grosso, cujo texto do art.1º é o seguinte: “Fica acrescido o inciso XIX 

ao art.144, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte 

redação: XIX- assediar sexualmente ou moralmente outro servidor público”; 

d) Lei nº 12.250, de 9 de fevereiro de 2006, de São Paulo- veda o assédio moral no 

âmbito da administração pública estadual direta, indireta e fundações públicas; 

e) Lei complementar nº 117, de 11 de janeiro de 2011- dispõe sobre a prevenção e a 

punição do assédio moral na administração pública estadual de Minas Gerais; 

f) Projeto de lei do Estado do Ceará do ano de 2003, de iniciativa do deputado estadual 

Chico Lopes-dispõe sobre assédio moral no âmbito da administração pública do Ceará. 
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Por fim, no âmbito municipal
52

: 

a) Lei nº 1.510 de 08 de novembro de 2007 de Rolim de Moura-RO, veda o assédio 

moral no trabalho, no âmbito dos poderes executivo e legislativo e autarquias do 

Município de Rolim de Moura; 

b) Lei nº 11.409, de 4 de novembro de 2002, da cidade de Campinas-SP, veda o assédio 

moral no âmbito da administração pública municipal direta, indireta, nas autarquias e 

fundações públicas; 

c) Lei nº 2.949, de 19 de abril de 2002, de Brasília-DF, que determina sanções à prática 

de assédio moral; 

d) Lei nº 3.152/05, de 16 de dezembro de 2005, de Foz do Iguaçu-PR, veda as situações 

que caracterizam a prática de assédio moral na administração pública municipal. 

e) Existem muitas outras leis municipais, por exemplo, nas cidades de Americana-SP, 

Amparo-SP, Bege-RS, Balneario-SC, Camboriu-SC, Botucatu-SP, entre outras, que 

basicamente vedam a prática de assédio moral na administração direta e indireta 

destes municípios. 

Conclui-se que no âmbito federal é necessária a aprovação do Projeto de Lei nº 4326/04 

para que efetivamente possa haver um combate ao assédio moral no âmbito das empresas privadas, 

pois se trataria de uma lei nacional com validade, portanto, em todo o território brasileiro, e que 

tornaria mais fácil tanto a prevenção como a sanção para aqueles considerados culpados. A reforma 

do Código Penal para criminalizar o assédio moral também seria muito importante principalmente 

para prevenir essa prática nas empresas, pois a partir do momento em que a conduta que caracteriza o 

assédio moral for considerada crime, com certeza ocorreria uma redução dessa prática ou até mesmo 

uma conscientização por parte daqueles chefes que costumam humilhar seus funcionários ou os 

próprios colegas de trabalho, que por algum motivo constrangem seus companheiros de trabalho, pois 

a prática de um crime é algo que mancha a imagem da pessoa para sempre, mesmo após o 

cumprimento da pena. Já no âmbito dos estados e dos municípios verifica-se que a legislação 

existente é bastante eficiente no sentido de tentar prevenir o assédio moral no âmbito do serviço 

público, tanto de suas administrações diretas como das administrações indiretas, que inclui autarquia, 

fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, além de estabelecer penas para aqueles 

que descumprirem o estabelecido na legislação local. 
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4.2 Legislação em diversos países 

 

Segundo Barreto
53

 (2007, p.117), “Em vários países onde o problema do assédio e suas 

consequências foi, inicialmente, analisado, a legislação procurou estabelecer normas gerais de 

proteção aos trabalhadores contra o terror psicológico no âmbito das relações de trabalho.” 

4.2.1 Suécia 

 

Em setembro de 1993, com a intenção de prevenir o assédio no ambiente de trabalho 

sueco foi editado uma Ordenação do Conselho Nacional Sueco de Saúde e Segurança Ocupacionais, 

com vigência a partir de março de 1994. Nessa Ordenação ficou estabelecido que ao empregador 

incumbe ‘propiciar que cada empregado tenha o maior conhecimento possível sobre suas atividades e 

seus objetivos; informações regulares e reuniões no local de trabalho ajudarão a alcançar esse 

objetivo’, além de ‘fornecer aos gerentes e supervisores treinamento pessoal em assuntos ligados às 

normas trabalhistas, aos efeitos de diferentes condições de trabalho na experiência de cada 

empregado, aos riscos decorrentes da interação e dos conflitos em grupos, e às qualificações 

necessárias para resposta rápida, em casos de stress ou de crise’.
54

 

4.2.2 França 

 

A legislação francesa
55

 sobre assédio moral encontra-se no capítulo 4 da Lei 2002-73, 

chamada de Lei de Modernização Social promulgada em 17 de janeiro de 2002, cujos artigos 168 a 

180 e 224 alteram e inserem várias disposições no Código do Trabalho francês, bem como no próprio 

Código Penal. Essa lei estabelece de forma resumida: 

a) veda o assédio moral pela degradação deliberada das condições de trabalho do 

empregado, bem como a proteção à testemunha que haja presenciado a conduta 

referida e a nulidade de pleno direito da ruptura do contrato que advier do assédio( 

art.L.122-49); 

b) possibilita sanção disciplinar ao empregado que praticar o assédio( art.L.122-50), 

cabendo ao empregador tomar as medidas preventivas necessárias( art.L.122-51); 
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c) nos litígios envolvendo a ocorrência de assédio moral, caberá ao empregado(à vítima, 

no caso) apresentar os elementos indicativos da existência do assédio. Por outro lado, 

cabe ao réu provar que os fatos alegados não constituem assédio, estando justificados 

por elementos objetivos. O juiz poderá requisitar todas medidas necessárias ao seu 

convencimento.(art.L.122-52); 

d) os sindicatos de empresa poderão atuar em juízo em favor de empregado da 

companhia nos casos que envolvam assédio moral, desde que haja acordo escrito( 

art.L.122-53); 

e) cria uma seção no Código Penal denominada “Do assédio moral”, estabelecendo uma 

pena de 01(um) ano de reclusão, bem como o pagamento de uma multa no valor de 

15.000(quinze mil) Euros àqueles que praticarem o assédio( art.222-33-2); 

f) a mediação se torna instrumento que pode ser iniciado pela vítima de assédio moral 

ou sexual. O mediador é uma pessoa escolhida fora do âmbito da empresa e que tenha 

reconhecida idoneidade moral ou competência na prevenção desses males. Sua função 

é tentar reconciliar as partes pessoalmente, elencando cláusulas escritas a que as 

mesmas deverão se submeter no intuito de colocar um fim ao assédio. Se frustrada a 

tentativa de reconciliação, o mediador deve informar as partes sobre as sanções 

previstas, bem como as garantias processuais que visam proteger a vítima do assédio; 

g) inclui ao art.L.230-2 a expressão “psíquica e mental” referente à proteção da saúde do 

trabalhador. 

4.2.3 Argentina 

 

Na Argentina
56

 foi aprovada em fevereiro de 2004 a Lei nº 13.168 da cidade de Buenos 

Aires. Essa lei proíbe que os funcionários públicos de Buenos Aires tenha comportamento que seja 

definido como violência no trabalho, no qual se encontra o assédio moral.  O assédio moral no 

ambiente de trabalho é definido na lei argentina como a inconveniência persistente e repetida ao 

trabalhador, expressa em comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos que possam comprometer a 

personalidade, a dignidade física ou psíquica do indivíduo, ou mesmo colocar em risco o seu emprego 

ou ambiente de trabalho, e segundo a lei, esse assédio pode ocorrer por orientação sexual, idade, 

nacionalidade, origem étnica, cor, religião, estado civil, deficiência, preferências artísticas, culturais, 

esportivas ou mesmo situação familiar. São estabelecidas sanções em caso de descumprimento de tal 
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lei, através de advertência ou suspensão de até 60(sessenta) dias e caso o comportamento do opressor 

seja considerada uma conduta mais grave o funcionário pode até ser exonerado. 

4.2.4 Noruega 

 

Na Noruega
57

, o Código de Trabalho de 1977 proíbe o assédio em geral, nesse código são 

estabelecidas condições gerais para que a organização, a execução, o horário do trabalho, sejam 

organizadas de maneira que não exponham os trabalhadores a efeitos físicos ou mentais adversos e 

dessa maneira é garantido de maneira geral pelo código trabalhista norueguês que serão colocados à 

disposição dos trabalhadores os meios necessários para prevenir efeitos físicos adversos, além de 

estabelecer que os trabalhadores não serão submetidos ao assédio ou a qualquer outra conduta 

imprópria. É estabelecido, também, que o trabalho deve ser organizado para não ofender a dignidade 

do trabalhador. 

4.2.5 Projetos de lei 

 

Existem projetos de lei sobre assédio moral no ambiente de trabalho no Chile, em 

Portugal, no Uruguai, na Suíça e na Bélgica.  

4.2.6 Considerações 

 

Percebe-se diante dessa legislação estrangeira que na Suécia o objetivo é a prevenção do 

assédio moral no ambiente de trabalho, através do conhecimento tanto dos trabalhadores como dos 

chefes sobre como administrar as relações que envolvem o local de trabalho, prevenindo os conflitos 

em grupo e verificando-se o stress ou possíveis crises existentes entre os empregados para a busca de 

uma solução; já na França houve alterações e inserções de normas que proíbem e sancionam o 

assédio moral no próprio código de trabalho francês, além de incluir o assunto em seu código penal, 

considerando crime a prática de assédio moral no trabalho, estabelecendo pena de reclusão e multa; a 

legislação argentina, da cidade de Buenos Aires é semelhante a legislação estadual e municipal 

brasileira, pois proíbe o assédio moral no âmbito do serviço público tratando-se uma lei com cunho 

administrativo, ou seja, não tem âmbito nacional; e por fim, na Noruega, o assédio moral é tratado de 

forma generalizada, tendo por finalidade proteger o trabalhador de qualquer forma de opressão, 

priorizando a dignidade do trabalhador norueguês, através da prevenção de qualquer padrão de 
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comportamento que possa prejudicar fisicamente ou psicologicamente o indivíduo, ficando a desejar 

uma legislação efetiva de combate ao assédio moral no ambiente de trabalho, de forma que possa 

realmente punir os opressores. 

4.3 Jurisprudência 

 

Apesar de não existir uma legislação específica no Brasil, ou seja, uma lei nacional sobre 

assédio moral, verifica-se na jurisprudência que os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal 

Superior do Trabalho reconhecem os males que o assédio moral no ambiente de trabalho provoca, 

atingindo, sobretudo, a dignidade do trabalhador, o que implica sérias consequências no organismo e 

na estrutura psicológica deste e através desse reconhecimento é que fica cada vez mais latente a 

fixação de indenização como forma de tentar amenizar o sofrimento pelo qual o empregado passou. 

Eis algumas jurisprudências relacionadas à matéria: 

ASSÉDIO MORAL-RESOLUÇÃO DO CONTRATO DO TRABALHO POR JUSTA 

CAUSA DO EMPREGADOR-INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL-CABIMENTO. O 

Assédio moral, como forma de degradação deliberada das condições de trabalho por parte do 

empregador em relação ao obreiro, consubstanciado em atos e atitudes negativas ocasionando 

prejuízos emocionais para o trabalhador, face à exposição ao ridículo, humilhação e descrédito 

em relação aos demais trabalhadores, constitui ofensa à dignidade da pessoa humana e quebra 

do caráter sinalagmático do contrato de trabalho. Autorizando, por conseguinte, a resolução da 

relação empregatícia por justa causa do empregador, ensejando, inclusive, indenização por 

dano moral.
58

 

ASSÉDIO MORAL-CONTRATO DE INAÇÃO-INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- A 

tortura psicológica, destinada a golpear a auto-estima do empregado, visando forçar sua 

demissão ou apressar sua dispensa através de métodos que resultem em sobrecarregar o 

empregado de tarefas inúteis, sonegar-lhe informações e fingir que não o vê, resultam em 

assédio moral, cujo efeito é o direito à indenização por dano moral, porque ultrapassa o âmbito 

profissional, eis que minam a saúde física e mental da vítima e corrói a sua auto-estima. No 

caso dos autos, o assédio foi além, porque a empresa transformou o contrato de atividade em 

contrato de inação, quebrando o caráter sinalagmático do contrato de trabalho, e por 

consequência, descumprindo a sua principal obrigação que é de fornecer trabalho, fonte de 

dignidade do empregado.
59

 

DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL.EXIGÊNCIA DE METAS.XINGAMENTOS PARA 

OS VENDEDORES.INDENIZAÇÃO.CABIMENTO. Assédio Moral. A forma grosseira e de 

xingamento como os supervisores e gerentes da reclamada conduziam as reuniões com os 

vendedores, com o objetivo de programar suas metas de vendas a serem atingidas diariamente, 

ainda que a intenção fosse dar motivação, revela comportamento reprovável numa relação de 

trabalho, eis que as partes devem ser tratadas com respeito, com urbanidade e probidade, 

respeitando-se mutuamente, caracterizando-se dessa forma o assédio moral, ensejando a 

indenização por dano moral.
60

 

ASSÉDIO MORAL.SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS DE SETORES. 

CARACTERIZAÇÃO. Muito embora a destituição do cargo de confiança dependa da livre 

vontade do empregador, há de se ponderar que a reclamada, após a destituição do cargo de 
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confiança e sem justificativa plausível, promoveu, em curto espaço de tempo, transferências da 

reclamante para diversos setores, circunstância que, por si só, demostra conduta intimidatória e 

persecutória da reclamada, pois gera no trabalhador sentimento de insegurança profissional. 

Além disso, resta inquestionável que a obreira foi aproveitada em cargos que estavam muito 

aquém da sua capacidade ou que sequer tinham atribuições a serem desenvolvidas( a 

trabalhadora era mantida em ociosidade durante sua jornada de trabalho), ficando a obreira 

submetida a situações vexatórias e humilhantes. Tais condutas caracterizaram o assédio moral, 

o que veio a agravar a doença psiquiátrica sofrida pela obreira. Indenização por dano moral 

deferida. Recurso ordinário parcialmente deferido.
61

 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DO PODER DIRETIVO DO 

EMPREGADOR. O cerne da questão reside na aferição do prejuízo à honra e à dignidade da 

empregada nos procedimentos adotados pelo superior hierárquico. Nesse contexto, sabe-se que 

o dano moral constitui uma lesão a direitos da personalidade, que no caso dos autos são a honra 

e a intimidade da autora da reclamação. A sua configuração se efetiva com o abalo à dignidade 

da pessoa em sua consideração pessoal ou social. O fato denuncia excessivo abuso do poder 

diretivo do empregador, expondo o empregado à vexatória perante funcionários da empresa, 

em comprometimento da dignidade e intimidade do indivíduo, motivo pelo qual reputo o 

procedimento adotado como lesivo à honra, exigindo a reparação pretendida, em condições de 

afastar qualquer indício de afronta ao art.159 do Código Civil.- Recurso não conhecido.
62

  

VENDEDOR. DANOS MORAIS. SUBMISSÃO A PRENDAS DECORRENTE DO NÃO-

ATINGIMENTO DAS METAS DE VENDA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM 

CARACTERIZADA. 1. A instância ordinária assentou que os empregados da RÉ, entre eles o 

Reclamante, estavam submetidos a prendas se não atingissem as metas de venda. Registrou que 

essas prendas abrangiam flexões, corridas e uso de capacete de morcego, tendo a testemunha 

confirmado a participação do Autor. O Tribunal Regional consignou, ainda, que a condição 

vexatória decorria de criação dos próprios empregados. 2. Na espécie, verifica-se a presença de 

todos os elementos hábeis a justificar a punição da Reclamada. Sublinhe-se, de início, a 

presença dos elementos conduta e nexo causal, considerando-se o prisma objetivo, e da culpa, 

tomando-se o aspecto subjetivo. De fato, constata-se dos autos e do quadro fático delineado no 

acórdão recorrido a realização de prendas pelos empregados conduta, do que emanaria, 

segundo a tese do Autor, o prejuízo que pretende ver indenizado nexo causal. 3. Com relação à 

culpa da Reclamada, à luz da teoria do risco, o dano causado pelo empregado, desde que 

verificado no exercício das funções que lhe foram confiadas, é de responsabilidade do 

empregador, independentemente de qualquer inquirição sobre a culpa deste último.- Trata-se 

de responsabilização objetivo por ato de terceiro. 4. Finalmente, restou caracterizada a ofensa à 

honra e à imagem do Reclamante. Com efeito, as prendas eram realizadas perante os demais 

empregados e decorriam do não-cumprimento das metas de venda. O empregado era, assim, 

em face de seu desempenho no trabalho, submetido a situação constrangedora e vexatória em 

relação aos demais colegas, havendo nítida violação a seu patrimônio moral. 5. Evidenciado o 

dano moral, tem jus o Reclamante à indenização respectiva, a teor do art.5º, X, da 

Constituição.
63

 

Verifica-se diante da jurisprudência apresentada que os tribunais, inclusive o Tribunal 

Superior do Trabalho, têm condenado as empresas, que tiveram em seu quadro de funcionários a 

prática de assédio moral, a pagar indenizações por dano moral. Verifica-se nos casos expostos, que o 

tipo de assédio moral mais condenado é o vertical descendente, pois é o mais comum de ocorrer, 

devido ao ambiente competitivo do mercado de trabalho, em que os chefes pressionam seus 

subordinados por resultados, e caso esses não atinjam as metas estabelecidas, devido ao despreparo 

de muitos superiores hierárquicos das empresas, estes utilizam de métodos humilhantes e grosseiros 
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para fazer cobranças dos direcionados, e caso essa conduta seja reiterada, pode estar caracterizando 

assédio moral que poderá culminar em uma reclamação trabalhista, com indenização por danos 

morais para a vítima, como ocorre nos casos concretos expostos acima. 
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5 DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, ASSÉDIO MORAL COLETIVO E 

FORMAS DE PREVENÇÃO DO ASSÉDIO MORAL. 

5.1 Das obrigações do empregado e do empregador no contrato de trabalho 

 

A CLT
64

, em seu artigo 442, caput, define contrato de trabalho como “contrato individual 

de trabalho é o acordo, tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego”. Frise-se que a 

relação de trabalho é gênero do qual a relação de emprego é espécie, pois aquele engloba todas as 

formas de trabalho, como o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, entre outros, 

já o trabalho que caracteriza a relação de emprego possui algumas peculiaridades. 

Delgado (2005,p.489)
65

 define o contrato de trabalho da seguinte maneira, 

Também pode ser definido o contrato empregatício como o acordo de vontades, tácito ou expresso, 

pelo qual uma pessoa física coloca seus serviços à disposição de outrem, a serem prestados com 

pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação ao tomador. A definição, portanto, 

constrói-se a partir dos elementos fático-jurídicos componentes da relação empregatícia, detonada 

pelo ajuste tácito ou expresso entre as partes. 

Nessa definição estabelecida pelo doutrinador Delgado estão presentes os elementos que 

caracterizam uma relação de emprego, quais sejam: o trabalho deve ser prestado por pessoa física, de 

forma pessoal, não-eventual, mediante subordinação jurídica e remuneração.  

Segundo o art.2º da CLT
66

, “considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, 

que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviço”. É o empregador que tem o poder diretivo para administrar a forma como o empregado deve 

prestar o serviço, objeto do contrato de trabalho, além de assumir o risco da atividade empresarial, 

caracterizando o princípio da alteridade. Saliente-se que não é somente a empresa que pode ser 

empregadora; uma pessoa física, por exemplo, que contrata uma empregada doméstica é considerada 

empregadora para todos os fins legais, além de outros entes que não constituem sociedade 

empresarial também serem classificados como empregadores, justamente porque admitem 

empregados, como o condomínio, massa falida, uma associação sem fins lucrativos. 

Já o art.3º da CLT
67

,caput, afirma “considera-se empregado toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.” 
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Esclarece-se diante desse conceito dado pela Consolidação das Leis Trabalhistas que somente é 

empregado a pessoa física, sendo impossível um empregado pessoa jurídica. 

Conforme Ramos e Galia
68

(2012, p.137), 

No contrato individual de trabalho, os sujeitos classificam-se em empregador e empregado, 

sendo um contrato sinalagmático perfeito e, portanto, o direito de uma parte corresponde à 

obrigação da outra. Assim, são credores e devedores entre si, ao mesmo tempo, isto é, o 

empregador é credor de prestação de serviços por parte do empregado e este, por seu turno, é 

credor da contraprestação salarial. 

Portanto, como sujeitos de uma relação contratual, empregado e empregador têm direitos 

e deveres recíprocos, relacionados ao contrato de trabalho, no qual o principal direito do empregador 

é que o empregado realize da melhor maneira possível o serviço para o qual foi contratado, já o 

principal direito do empregado é receber o seu salário, como contraprestação pelo trabalho prestado. 

Contudo existem várias outras obrigações acessórias que devem ser cumpridas ao longo da execução 

do contrato de trabalho, devendo os sujeitos do contrato de trabalho proceder de boa-fé não somente 

na execução deste contrato, mas também em sua conclusão, pois “com o advento do Novo Diploma 

Civil, a partir de 2003, mudou-se a filosofia do contrato, inclusive o contrato de trabalho, dando 

ênfase à função social do contrato, à justiça do contrato, à ética e à boa-fé do contrato, em todo o seu 

ciclo vital
69

.” 

Segundo Martins
70

(2006,p.95-96), ao empregado cabem as seguintes obrigações: 

a) proceder com probidade e boa-fé, tanto na execução como na conclusão do contrato, 

estendendo tal obrigação ao empregador, inclusive; 

b) ser diligente, evitando faltar ao trabalho sem qualquer motivo, respeitando a 

pontualidade; 

c) não divulgar dados do empregador, tampouco estabelecer concorrência desleal em 

relação a ele, mantendo a fidúcia entre os contratantes; 

d) colaborar com o empregador, no desenvolvimento das atividades deste, posto que o 

trabalho é realizado em comum entre empregado e empregador, visando aos fins deste 

último, devendo, portanto, o empregado abster-se de praticar atos prejudiciais à 

empresa. 
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É importante salientar que em caso de descumprimento por parte do empregado de uma 

das obrigações acima citadas, o empregador pode rescindir o contrato de trabalho por justa causa, 

penalidade máxima admitida no direito do trabalho, de acordo com o art.482 da CLT. 

Já as obrigações do empregador, segundo Süssekind e Teixeira
71

(2005,v.I,p.259), são: 

a) a prevenção dos danos que o empregado possa sofrer tanto física como moralmente 

pela execução de seu trabalho; 

b) a assistência e indenização quando e se ocorrerem tais danos; 

c) a concessão de férias anuais para seu restabelecimento, e, sobretudo, respeitar a 

personalidade moral do empregado na sua dignidade absoluta de pessoa humana, 

salientando-se que tais obrigações decorrem do princípio da boa-fé do contrato, 

referido alhures. 

Além das citadas acima, existem outras obrigações muito importantes que constituem 

deveres a serem realizados por parte do empregador, como a manutenção de um ambiente saudável 

de trabalho, a proteção da integridade física do trabalhador, através, por exemplo, do oferecimento e 

efetiva fiscalização do uso de equipamentos de proteção individual para aqueles trabalhadores que 

praticam suas atividades laborais sob risco de algum dano físico, proteção contra danos psicológicos, 

através do respeito aos direitos da personalidade, como a intimidade, a vida privada, a honra, a 

imagem, a boa fama, direitos fundamentais que se encontram ao longo do art.5º da CF/88,e que se 

encaixam perfeitamente entre os direitos dos trabalhadores e respectivamente os deveres dos 

empregadores para com os seus funcionários. 

5.2 O poder diretivo do empregador e seu limite 

 

Pelo princípio da alteridade, quem assume os riscos da atividade econômica desenvolvida é o 

empregador, caso o empregador seja uma sociedade empresarial ou empresa individual, salientando-

se que o mesmo princípio é válido tanto para os empregadores pessoas físicas, como para aqueles que 

não constituem uma sociedade empresarial, como, por exemplo, uma entidade sem fins lucrativos 

que admite empregados. Como o risco da atividade é assumido pelo empregador, é este quem dirige a 

prestação do serviço, através do chamado poder diretivo, que se fundamenta justamente no princípio 

da alteridade e também no fato do empregado ser subordinado juridicamente. São exemplos do poder 

diretivo do empregador, o estabelecimento da jornada de trabalho do empregado, do turno de 
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trabalho, do local do trabalho, a forma como o serviço deve ser prestado, o estabelecimento de metas, 

a fiscalização, entre outros. 

É com base no poder diretivo que o empregador pode exercer o poder disciplinar, que 

segundo Delgado
72

(2005,p.636), “Poder disciplinar é o conjunto de prerrogativas concentradas no 

empregador dirigidas a propiciar a imposição de sanções aos empregados em face do 

descumprimento por esses de suas obrigações contratuais.” 

Os tipos de punições
73

 existentes no caso do empregado descumprir alguma obrigação 

trabalhista são: 

a) advertência verbal- é o ato de chamar a atenção do empregado das faltas disciplinares 

ou insubordinações que o mesmo cometeu, é convoca-lo ao compromisso e responsabilidade 

inerentes à sua função. Deve ser instrutivo e enérgico; 

b) advertência escrita- é de natureza similar a verbal, porém documentada; é a descrição 

do ato faltoso, detalhar as consequências que esse ato pode gerar negativamente ao 

empregador e ao empregado. Não há limites para essa quantidade, têm tom severo e 

regulador. Recusando-se o empregado a assinar, a advertência pode ser lida na 

presença do empregado e de duas testemunhas e em seguida solicitar que as 

testemunhas assinem; 

c) Suspensão é dada quando se acredita que o ato tem gravidade suficiente para 

prejudicar o empregador, seja pela atitude do aspecto pessoal ou profissional do 

empregado. Há limite de 30 (trinta) dias, podendo ser concedido 1, 2, 5 ou 30 dias 

alternadamente. A suspensão é descontada do salário mensal. 

É importante destacar que ao aplicar qualquer das sanções disciplinares acima citadas é 

importantíssimo que o empregador utilize do bom senso, sendo proporcional na escolha da punição 

conveniente para realmente cumprir a finalidade da sanção disciplinar, qual seja, alertar o empregado 

que a sua conduta foi indevida para os fins da empresa. Saliente-se que o empregador ao punir o 

empregado com determinada sanção disciplinar, como, por exemplo, um empregado que foi 

advertido verbalmente por ter descumprido norma da empresa, não pode dias depois ser punido pelo 

mesmo ato com suspensão, pois tal pratica caracterizará bis in idem, ou seja, punir duas vezes pela 

mesma conduta, o que é proibido, mesmo no direito do trabalho. 
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Por fim, destaco as palavras de Ramos e Galia
74

 (2012, p. 153-154), 

“Assim, não poderá o empregador, ao dispor do seu poder de direção, submeter seus 

empregados a tratamento desrespeitoso e ofensivo, à revista pessoal de modo abusivo, 

atingindo a privacidade e a intimidade do trabalhador, dispensá-los tratamento com rigor 

excessivo, extrapolando os limites estritos do poder diretivo.” 

O empregador deve agir de forma que, sobretudo não atinja a dignidade da pessoa 

humana do trabalhador, seja ao exercer o poder diretivo, o poder disciplinador ou qualquer outro 

poder que pela força do estabelecido tanto na CLT como no contrato de trabalho, o empregador tenha 

direito, observando-se que o excesso na conduta de qualquer desses direitos pode caracterizar abuso 

de poder, podendo culminar inclusive numa rescisão indireta, que consiste numa justa causa 

provocada pelo empregador, de acordo com o estabelecido no art. 483 da CLT, extinguindo-se o 

contrato de trabalho. 

5.3 A responsabilidade civil do empregador pelos danos causados ao empregado 

 

Segundo o art.932, III, do Código Civil Brasileiro de 2002
75

, “São também responsáveis 

pela reparação civil: III- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no 

exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.” 

É pacífico na doutrina, que diante do artigo citado acima, a responsabilidade civil do 

empregador pelos atos de seus empregados e prepostos é objetiva. A responsabilidade civil objetiva 

consiste na desvinculação do ato danoso praticado pelo autor com a culpa deste, ou seja, 

independentemente do autor da conduta ter ou não a intenção (culpa) de prejudicar o terceiro, existirá 

a responsabilidade civil de reparar o dano sofrido pela vítima. 

Para Barreto
76

, 

Presume-se a culpa do empregador pelos atos praticados pelos seus prepostos, independente da 

existência ou não da intenção do empregador em causar dano, bastando, para tanto, a presença da 

culpa in legendo, em razão da má escolha do preposto pela empresa, e da culpa in vigilando, 

decorrente da desatenção a procedimentos ou falta de orientação sobre as formas de agir. 

Diante do exposto e associando o tema responsabilidade civil do empregador pelos danos 

causados aos empregados ao objeto do presente trabalho, conclui-se que pelos atos danosos, 
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característicos do assédio moral, provocados por chefes ou colegas de trabalho, quem assume a 

responsabilidade de indenizar o empregado vítima, pelos danos causados por tais condutas, é a 

empresa, ou seja, a empregadora, pois conforme a citação acima, foi esta que “agiu” de forma 

imprudente ao não escolher corretamente os seus empregados e nem orientá-los como dever ser o 

procedimento correto na conduta de seus empregados no ambiente de trabalho, o que evitaria a 

prática do assédio moral. 

Arremato o presente tópico com a Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal: “É 

presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.” 

5.3 O dano moral decorrente do assédio moral e a fixação do valor da indenização 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 tornou-se possível a existência de uma 

reparação por danos sofridos subjetivamente pelo indivíduo, fundamentado pelo art.5º, V e X, que 

garantem indenização por dano moral decorrente da violação de alguns direitos personalíssimos. 

Segundo Alkimin
77

(2005,p.112) dano moral é, 

O dano moral ou extrapatrimonial não é valorável economicamente, haja vista invadir e 

afetar a esfera subjetiva e psíquica da personalidade humana, atingindo a honra, a intimidade, 

a integridade psíquica, a autoestima, enfim, é derivado de práticas que atentam contra o 

constitucional e universal princípio da dignidade humana, causando na vítima reação psíquica 

e consequente dor, mal-estar e profundo sofrimento. 

O dano moral, portanto, é aquele que atinge o âmbito subjetivo do indivíduo, aquilo que 

só ele possa valorar, não economicamente, pois não se trata de um dano que atinge o seu patrimônio, 

este seria o dano patrimonial e sim sentimentalmente, atingindo o seu psicológico, os seus valores 

tanto como homem, como membro da sociedade.  

Outro conceito bastante completo de dano moral é dado por Cahali apud Ramos e Galia
78

 

(2012, p.104), 

Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-lo 

exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência 

de um ente querido falecido; no despretígio, na desconsideração social, no descrédito à 

reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. (grifo nosso). 
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Verifica-se a partir dos dois conceitos acima expostos, que as humilhações constantes 

caracterizadoras do assédio moral, que trazem como consequência justamente os transtornos 

psicológicos e físicos, através de depressão, tristeza, baixa da autoestima, problemas que surgem no 

corpo, sentimento de humilhação e impotência para a vítima, configuram dano moral, o que dá ensejo 

a responsabilização civil do empregador, pois como exposto no tópico trata-se de uma 

responsabilidade do tipo objetiva, em que os prejuízos sofridos pelo empregado que foi vítima do 

assédio moral serão amenizados através de uma indenização arcada pela empresa. 

Segundo Ramos e Galia
79

(2012, p.114), “o dano moral materializa-se pelo profundo 

abalo moral ou sentimento de dor e humilhação gerado por ato direcionado a atingir a honra, a 

dignidade, a imagem do trabalhador, ou para desmoralizá-lo perante a família, a sociedade ou 

terceiros.” 

Já o Código Civil
80

de 2002 trata sobre dano moral no artigo 186, ao afirmar que comete 

ato ilícito "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral". 

Segundo Ramos e Galia
81

 (2012, p.114), 

No que tange ao assédio moral, considerando-se que um dos elementos essenciais à sua 

caracterização é a reiteração das condutas abusivas, causadoras de dor e sofrimento 

psicológico ao empregado, forçando-o, no mais das vezes, a pedir demissão, tal conduta 

deverá ser plenamente demostrada no curso da instrução processual em eventual demanda 

trabalhista. 

É importante que numa demanda trabalhista em que o ex-empregado acuse o seu antigo 

empregador de ter sofrido no ambiente de trabalho assédio moral, o juiz dê a oportunidade para as 

partes utilizarem todos os meios de prova em direito admitidos, e no caso específico do assédio 

moral, pode ser utilizado pela suposta vítima, testemunhas, normalmente colegas de trabalho, 

diagnóstico médico, e-mails, entre outros. E quando comprovado que efetivamente houve o assédio 

moral, como deverá ser fixado o valor da indenização? 

Segundo Barreto
81

(2007, p.97), 
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Muito embora nem a Constituição nem a lei infraconstitucional façam expressa menção ao 

valor da indenização, pelo espírito da norma é fácil intuir que o dinheiro resultante da 

indenização não pode servir para enriquecer o Reclamante, sob pena de causar-lhe o vedado 

enriquecimento sem causa, sendo as indenizações fixadas pelos Tribunais, quando realmente 

devidas, em quantia adequada com bom senso, sem paixão, com razoabilidade e equidade. 

O valor da indenização deverá ser justo tanto para amenizar os efeitos sofridos pela 

comprovadamente vítima do assédio moral, como para efetivamente ser exemplo para a empresa em 

que ocorreu tal prática e para outras empresas, servindo como forma de prevenção nos diversos 

ambientes de trabalho. 

Em entrevista concedida ao Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Walmir Oliveira 

da Costa
82

 estabeleceu alguns parâmetros para a fixação da indenização por dano moral, 

Em primeiro lugar a extensão do dano, que é um conceito subjetivo. Para avaliá-la, deve-se 

examinar a gravidade e a potencialidade do dano, a repercussão da lesão na esfera da 

intimidade, e se essa repercussão transcendeu aos limites da empresa, ou seja, se foi tornada 

pública. Não é o fato em si da publicidade que determina a mensuração do dano. A publicidade 

é uma causa de agravamento. Deve-se levar em consideração também a situação econômica do 

ofensor e da vítima, a natureza da ofensa, se houve lesão física, doença ocupacional, culpa – 

enfim, todas as circunstâncias do caso. A teoria da compensação do dano se alicerça num tripé: 

punir o infrator, compensar a vítima e prevenir novas condutas dessa natureza. Eu não 

concordo em fixar previamente os valores, com o tarifamento. Não se pode, ainda, aplicar uma 

indenização que enriqueça a vítima, o chamado enriquecimento ilícito. Hoje, o critério aberto 

prevê o arbitramento por equidade, ou seja, a avaliação do juiz no caso concreto. 

Conclui-se que para a fixação do valor indenizatório devido ao fato do assédio moral 

praticado, deve-se levar em conta a magnitude dos danos sofridos pela vítima, o período total em que 

ocorreram as humilhações, o porte da empresa, o caráter pedagógico da indenização, além das 

peculiaridades da vítima, como idade, sexo, opção sexual, origem, até mesmo como forma de se 

evitar, como exposto acima, o enriquecimento ilícito da vítima, pois não é esta a finalidade da 

indenização e sim a tentativa de reparação ou mesmo compensação pelo mal suportado pelo 

empregado, reclamante da ação. 
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Por fim, segundo notícia do site
83

 do Tribunal Superior do Trabalho existe o Projeto de 

Lei (PL) 523/2011, atualmente na Comissão de Constituição e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 

Deputados, que trata sobre a caracterização do dano moral, além dos critérios para valorar esse dano 

moral, incluindo entre os fatores suscetíveis de indenização por dano moral: o assédio moral, a 

exposição vexatória no ambiente de trabalho e o descumprimento de normas técnicas de medicina do 

trabalho. Prevendo como indenização valores entre 10(dez) e 500(quinhentos) salários mínimos. 

(grifo nosso) 

5.4 Assédio moral coletivo 

 

Segundo Ramos e Galia
84

 (2012, p.175), 

[...] o processo de assédio moral torna-se coletivo quando tal conduta ofende a esfera de 

valores da coletividade, ocasionando lesão extrapatrimonial a esta coletividade, ou seja, 

configurando o dano moral coletivo e, especialmente, o assédio moral coletivo, quando as 

atitudes e o comportamento perverso do agressor são direcionados a todos os subordinados 

de um determinado setor ou equipe, objeto de análise do presente trabalho. 

No assédio moral coletivo ocorrem os mesmos tipos de abuso que caracterizam o assédio 

moral individual, com a diferença que no assédio moral coletivo só existe a modalidade vertical, ou 

seja, de alguém com cargo de chefia para os seus subordinados, e nesse tipo de assédio as agressões 

são sofridas por um grupo de empregados e não somente por um. Diante desse cenário, verifica-se 

um caso para a tutela coletiva desses trabalhadores, que ocorrerá mediante ação civil pública em que 

o titular da ação será o Ministério Público do Trabalho, cuja atuação será melhor exposta no próximo 

tópico do presente trabalho. 

Sobre a tutela coletiva, Watanabe apud Cavalieri Filho (2010, p.341)
85

 afirma, 

O primeiro passo importante da legislação brasileira no sentido da tutela dos interesses e 

direitos coletivos foi dado em 1985, com a edição da Lei da Ação Civil Pública (Lei nª 

7.347), destinada à proteção do meio ambiente e do consumidor na dimensão dos bens 

indivisivelmente considerados. Posteriormente, a Constituição de 1988 sublinhou em 

diversos dispositivos a importância dos interesses coletivos. Mas foi o Código de Defesa do 

Consumidor que completou todo esse trabalho legislativo ao ampliar o âmbito de incidência 

da Lei da Ação Civil Pública, de modo a abranger todos os interesses difusos e coletivos, e 

ainda criando uma nova categoria de direitos ou interesses, individuais por natureza e 

tradicionalmente tratados apenas a título pessoal, mas conduzíveis coletivamente perante a 

justiça civil, em função da justiça comum, que denominou direitos individuais homogêneos. 

Depreende-se do acima exposto que a legislação sobre os interesses, leia-se direitos, 

difusos e coletivos, está melhor regulamentada no Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, pois 
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este Código trata sobre o exercício da defesa coletiva, além de definir o que são interesses ou direitos 

difusos, interesses ou direitos coletivos e interesses ou direitos individuais homogêneos. 

Segundo o parágrafo único do art.81 do Código de Defesa do Consumidor
86

, 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I- interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os     

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato; 

II- interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 

transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 

ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III- interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. 

 

O dano moral coletivo é a principal consequência judicial do assédio moral coletivo, e 

diante das definições dadas pelo Código de Defesa do Consumidor brasileiro, conclui-se que um 

grupo de trabalhadores vítimas de assédio moral ao buscar seus direitos devido aos abusos sofridos, 

será enquadrado no conceito de interesses ou direitos coletivos, pois se trata de um direito 

transindividual, ou seja, que atinge mais de um indivíduo, de natureza indivisível em que o titular é 

justamente o grupo de trabalhadores, que são ligados com a parte contrária por uma relação jurídica 

base, qual seja o contrato de trabalho, em que a parte contrária é o empregador.  Portanto para a 

configuração do dano moral coletivo diante do assédio moral coletivo, o grupo deve ser avaliado 

como um todo, através da análise do subjetivismo do grupo, do interesse deste, de como as 

humilhações por parte do superior está afetando o ânimo desse grupo, a sua reputação, a autoestima 

da equipe como um todo. 

Segundo Ramos e Galia
87

(2012,p.177), 

Assim sendo, a reparabilidade do dano moral coletivo, especialmente, o assédio moral 

coletivo stricto sensu, não pode ter as mesmas premissas do dano moral tradicional, já que 

este, baseado no Código Civil, é dotado de cunho meramente patrimonialista e individualista, 

não vislumbrando, destarte, os valores transindividuais de um sentimento coletivo. Isso 

porque, a honra coletiva tem princípios próprios que não se confundem com os interesses 

pessoais, haja vista que leva em conta a carga de valores de uma comunidade como um todo, 

corporificando-se no momento em que se atestam os objetivos, as finalidades e a identidade 

de uma comunidade política. 

Conclui-se que no assédio moral coletivo, se afeta a autoestima de um grupo como um 

todo, humilha-se não somente os sentimentos de uma pessoa, mas os de um conjunto de pessoas em 
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sua totalidade, o grupo diante das ofensas do opressor sente-se derrotado, desestimulado, injustiçados 

diante da perseguição em massa. 

Por fim, cito jurisprudência
88

 do Tribunal Superior do Trabalho, sobre assédio moral 

coletivo e o respectivo dano moral coletivo, 

No caso, tendo o Regional consignado, de forma clara, os procedimentos adotados pelo 

Reclamado, no sentido de restringir a utilização de sanitários e as saídas para beber água, bem 

como de cronometrar o tempo de trabalho dos seus empregados, todos com o intuito de 

controlar os patamares de produção, bem como descrito algumas das situações constrangedoras 

a que eram submetidos os empregados da Empresa, restou configurado o dano moral discutido 

nos autos, por ter o Reclamado efetivamente atentado contra a integridade psíquica dos 

Reclamantes e tê-los submetido a constrangimento. 

5.4.1 A atuação do Ministério Público do Trabalho no assédio moral coletivo 

 

Segundo o art. 129 da Constituição Federal de 1988
89

: 

Art.129. São funções institucionais do Ministério Público: 

[...] 

III- promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

[...]. 

Portanto, o papel do Ministério Público é a defesa dos interesses difusos e coletivos, e no 

caso específico do Ministério Público do Trabalho a defesa é dos interesses difusos e coletivos dos 

trabalhadores, que ocorre através das procuradorias regionais do trabalho. 

Segundo Ramos e Galia
90

 (2012,p.180), 

[...] Uma das atribuições do Ministério Público do Trabalho é justamente perseguir modelos de 

relações de trabalho que valorize a dignidade da pessoa humana, relação essa que 

indubitavelmente não se compatibiliza com as relações de trabalho que incentivam ou não 

previnam a prática do assédio moral no ambiente laboral. 

É através da ação civil pública que o Ministério Público do Trabalho exerce sua função 

de defesa dos direitos coletivos dos trabalhadores, lembrando, como exposto no tópico anterior, que 

no caso de interesses de grupos de trabalhadores, trata-se de acordo com a definição dada pelo 
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Código de Defesa do Consumidor, de interesses ou direitos coletivos, pois se trata de direito 

transindividual indisponível, cujo titular desse direito é o grupo de trabalhadores ligados pela parte 

contrária, no caso o empregador, por uma relação jurídica base, qual seja, a relação de emprego. 

A Lei Complementar
91

n.75, dispões em seu art.83 sobre a competência do Ministério 

Público do Trabalho: 

Compete ao Ministério Público do Trabalho no exercício das seguintes atribuições juntos aos 

órgãos da Justiça no Trabalho: 

[...] 

III- promover a ação civil pública no âmbito da Justiça no Trabalho, para defesa de interesses 

coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais garantidos constitucionalmente. 

Sem dúvidas, a prática de assédio moral coletivo fere a dignidade da pessoa humana do 

trabalhador, através da lesão a direitos fundamentais e sociais garantidos constitucionalmente a este, 

como por exemplo, o direito a um meio ambiente de trabalho equilibrado, à honra, à imagem, à 

intimidade, entre outros e é papel do Ministério Público do Trabalho exercer a defesa do grupo de 

trabalhadores que estão rotineiramente sofrendo abusos, ofensas, humilhações por parte de seus 

superiores. É normalmente através de denúncias e fiscalizações que o Ministério Público do Trabalho 

inicia suas atividades de tutela dos interesses coletivos dos trabalhadores. 

Os meios de defesa do Ministério Público em relação aos direitos coletivos dos 

trabalhadores dividem-se em duas fases: fase pré-processual e fase processual. 

A fase pré-processual inicia-se normalmente com o inquérito civil, que segundo Ramos e 

Galia
92

 (2012, p.183), 

Trata-se do conjunto de atos destinados a apurar a ocorrência de determinados fatos a fim de 

esclarecer todas as circunstâncias com eles relacionadas, tais como, o início, os seus 

desdobramentos e como terminaram, salientando que o vocábulo inquérito provém do verbo 

latino quaeritare, que significa investigar. 

O inquérito civil é um processo administrativo em que são apurados os fatos, oriundos de 

uma denúncia ou de uma investigação, e pode servir como base para uma ação civil pública, 

lembrando que o inquérito civil não é pressuposto para o ajuizamento desta ação. Por ter natureza 

inquisitória, o inquérito civil não admite contraditório e nem ampla defesa, pois se trata, como já 

exposto, de uma investigação e não de um documento com intuito acusatório. Nesse sentido Mazzili 
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apud Ramos e Galia
93

 (2012, p.184), “O inquérito civil é procedimento investigatório não 

contraditório; nele não se decidem interesses nem se aplicam sanções; antes, ressalte-se sua 

informalidade”. 

Outro possível meio de defesa dos interesses coletivos dos trabalhadores na fase pré-

processual é o termo de ajustamento de conduta que segundo Moraes apud Ramos e Galia
94

 (2012, 

p.185), 

Entende-se como termo de ajustamento de conduta ou compromisso de ajustamento o ato jurídico 

processual ou extraprocessual pelo qual a pessoa física ou jurídica que esteja a lesar os bens 

jurídicos tutelados por essa lei assume, perante um órgão público legitimado para a propositura da 

ação civil pública ou coletiva, sua inequívoca vontade de ajustar-se às exigências estabelecidas em 

lei, de restabelecer o status quo ante, afetado por ato comissivo ou omissivo considerado ilícito, 

manifestação essa com eficácia de título executivo extrajudicial (art.585, II, do CPC) quando feita 

anteriormente ao ajuizamento da demanda ou quando não submetida ao crivo do juiz, pois, se o 

foi, o título será considerado judicial ( art.475-N, III, do CPC). 

Adaptando o conceito para a tutela dos direitos coletivos trabalhistas, trata-se de um 

ajustamento da conduta da pessoa jurídica para que esta efetivamente se disponha a cumprir os 

ditames da lei, caso esteja comprovadamente praticando atos ilícitos para com os seus empregados. 

Trata-se de um título executivo extrajudicial, que será prestado perante o Ministério Público do 

Trabalho, pois quando existe uma demanda trabalhista e a empresa só assume o compromisso de 

assinar esse termo de ajustamento perante o juiz, será um título executivo judicial. 

Segundo Ramos e Galia
95

 (2012, p.186), 

Hodiernamente, o Ministério Público do Trabalho tem utilizado o Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) para coibir as práticas de assédio moral e outras práticas discriminatórias no 

ambiente de trabalho, administrativamente, buscando suspender tais práticas, antes de 

ingressar com a Ação Civil Pública.  

Por fim, na fase processual o instrumento de defesa utilizado é a ação civil pública, que 

segundo Nascimento(2008,p.424)
96

, 

A ação civil pública, cujo qualitativo civil não deve confundir, é processo impulsionado pelo 

Ministério Público quando se faz necessária a defesa do interesse público, o que pode 

ocorrer, na esfera trabalhista, diante de interesses que não sejam meramente coletivos, mas 

que transcendem os limites de uma categoria para se tornar pretensão de toda a sociedade.  

Trata-se de um processo, cujo titular competente da ação é o Ministério Público (art.129, 

III, CF/88), e no caso da tutela dos direitos coletivos dos trabalhadores, é o Ministério Público do 

Trabalho, que através da ação civil pública defenderá os interesses coletivos dos trabalhadores, 
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quando forem desrespeitados os direitos sociais, ou seja, os direitos trabalhistas garantidos 

constitucionalmente àqueles. 

Encerro o tópico com a análise da atuação do Ministério Público do Trabalho feita por 

Ramos e Galia
97

 (2012, p.187), 

Assim sendo, a atuação do Ministério Público do Trabalho, quer seja através dos Termos de 

Ajuste de Conduta (TAC), quer seja através da Ação Civil Pública, se faz necessária cada vez 

mais na coibição do assédio moral e outras tanta práticas discriminatórias existentes na atual 

organização do trabalho, cujas iniciativas desta instituição tem avançado significativamente 

para a diminuição dos casos, bem como a inibição de novos casos, garantido, assim, a 

valorização da dignidade e dos direitos sociais dos trabalhadores conquistados a custa de 

tantas lutas históricas e, felizmente, positivados na Constituição Federal, a qual busca um 

Estado Democrático de Direito pautado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

isonomia e, sobretudo, da solidariedade. 

5.5 Prevenção do assédio moral 

 

A prática de assédio moral mostra-se destrutiva do ponto de vista humano e social, dessa 

forma, deve ser evitada, através de ações de prevenção, que devem ocorrer principalmente no âmbito 

da empresa, sendo importante também que a sociedade tenha consciência da existência do assédio 

moral no ambiente de trabalho, para que possa pressionar as autoridades a fim de estas tomarem as 

medidas cabíveis, como por exemplo, a aprovação de uma lei nacional sobre o assunto. 

Segundo Hirigoyen
98

 (2001, p.312), 

Vimos a que ponto os procedimentos de assédio moral têm efeitos devastadores sobre a saúde 

psíquica e física das pessoas. A fim de evitar chegar a este ponto, é fundamental intervir 

precocemente, quando ainda se está simplesmente falando de um problema e não de uma 

agressão. Trata-se então de prevenção e gestão, mais do que da solução de um problema. 

O ideal seria que em cada empresa existissem medidas efetivas de prevenção de assédio 

moral, devendo estar presente no regimento interno destas empresas, para que os funcionários tenham 

conhecimento das atitudes que caracterizam o assédio moral, e caso estejam sendo alvos de tais 

condutas, procurar ajuda, a fim de se evitar que as agressões sofridas culminem em doenças 

psicológicas e físicas, o que também seria muito vantajoso para a própria empresa, pois evitaria para 

esta, um processo judicial em que poderia ocorrer uma condenação por danos morais, e 

consequentemente uma indenização, que além de proporcionar gastos à empresa condenada, 

mancharia a imagem desta para o público. 
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Segundo uma cartilha
99

 do banco do Brasil são atitudes que ajudam a prevenir o Assédio 

Moral: 

a) Privilegiar o diálogo e a negociação para resolver os conflitos; 

b) Buscar a formação de consciência cidadã e voltada para a manutenção de ambiente de 

trabalho saudável, independentemente de leis específicas; 

c) Incentivar a discussão interna sobre a Ética, tanto no âmbito empresarial quanto no 

social, promovendo palestras e abordando o tema em reuniões de trabalho; 

d) Incentivar a leitura e o debate das instruções normativas e dos documentos internos 

que tratam da Ética e da prevenção do Assédio Moral; 

e) Não usar do cargo ou função para amedrontar ou ameaçar pessoas com punição, em 

caso de não cumprimento de metas/objetivos da Empresa; 

f) Não discriminar quem quer que seja, em função de sua classe social, cor, orientação 

sexual, religião, opção política ou qualquer outra condição; 

g) Não atribuir tarefas muito aquém ou além da formação e capacidade intelectual do 

empregado, com o objetivo de minar-lhe a autoestima; 

h) Não desqualificar quem quer que seja, utilizando expressões pejorativas e 

depreciativas para rotular o desempenho ou o resultado do trabalho, afirmando, por 

exemplo: “você é um incompetente”, “tudo está errado”; 

i) Impor-se decisivamente como autoridade em determinado assunto, impedindo a 

discussão e o aprendizado coletivo; 

j) Não referir-se à gravidez como obstáculo à produção ou à carreira profissional; 

k) Não deixar sem tarefa funcionário que retornou ao trabalho após período de ausência 

por qualquer motivo; 

l) Não divulgar boatos a respeito de comportamento pessoal de colega; 

m) Não impedir, sem motivo justo, a movimentação pela dependência. 
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São formas de prevenção muito eficazes, as citadas acima, pois a prática desses 

comportamentos por parte de todos os funcionários das empresas, tornaria o ambiente de trabalho 

muito mais agradável, o que deve ser a política da empresa, qual seja, a manutenção do respeito e da 

cooperação entre todos que compõem o quadro de funcionários, pois trata-se de uma equipe, em que 

é necessário a colaboração mútua para atingir as metas de produção, serviço estabelecidos pelo 

empregador. 

Por fim cito Barreto
100

(2007,p.65) que afirma, 

O que se espera das empresas e de seus líderes e prepostos ante a prática do assédio moral? 

Os prepostos e líderes devem ter consciência das consequências para o assediado, para a 

empresa e para ele(a) apontado(a) como assediador(a). Não pode haver conivência e a 

empresa deve dar mostras não apenas no discurso, ou seja, conhecimento sobre possíveis 

prejuízos decorrentes da prática de assédio moral, e normativos internos, mas, especialmente 

na prática, deixando claro, que não admite esse tipo de comportamento e que coíbe com a 

adoção de medidas imediatas e efetivas, sob pena de ser responsabilizada. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A globalização tornou o mercado de trabalho mais competitivo, dessa forma, as empresas 

para atingirem o seu principal objetivo, qual seja, o lucro, aumentaram a pressão sobre os 

trabalhadores, para que estes produzam mais e consequentemente atinjam as metas estabelecidas. 

Diante desse ambiente de trabalho, acentuaram-se os casos de assédio moral, praticado 

principalmente por superior hierárquico contra um empregado subordinado ou mesmo contra um 

grupo, que está sob a sua chefia (assédio moral coletivo), mas também ocorrer entre colegas de 

trabalho e até mesmo de um ou vários subordinados contra o superior hierárquico.  

O assédio moral no ambiente de trabalho caracteriza-se pela repetição de atitudes 

grosseiras, hostis, com o intuito de humilhar a vítima. O opressor tem por finalidade implantar o 

terror psicológico no empregado vítima, o que culmina na maioria das vezes com o pedido de 

demissão deste. Os principais alvos do assédio moral são aqueles empregados que possuem alguma 

peculiaridade que os diferenciam dos demais funcionários, como orientação sexual, cor da pele, 

idade, personalidade, um empregado que não consegue atingir as metas estabelecidas pela empresa e 

até mesmo aquele funcionário que se destaca de forma positiva na empresa, atraindo a inveja de 

colegas de trabalho, superiores hierárquicos pode ser vítima do assédio moral no ambiente de 

trabalho. 

As consequências para a vítima do assédio moral no ambiente de trabalho são inúmeras, 

atingindo principalmente a saúde psíquica e física do indivíduo, pois este passa a viver em um 

ambiente de trabalho tenso, hostil, o que ocasiona distúrbios como perda ou ganho de peso, insônia, 

problemas gástricos, hipertensão, depressão, prejudicando, inclusive, o convívio social dessa vítima, 

e em casos mais graves pode levar ao suicídio. Já para a empresa, a prática do assédio moral por seus 

funcionários também traz consequências negativas, como queda da produtividade, abalo da empresa 

perante o público consumidor, aumento de demandas trabalhistas com pedidos de reparação por 

danos morais, rotatividade de mão-de-obra, entre outros. 

Contudo, é importante, também identificar comportamentos que não caracterizam o 

assédio moral, pois é bastante comum que o chefe ou colega de trabalho acusado de praticar assédio 

moral, na verdade não esteja intencionado em humilhar ou ridicularizar de maneira propositada a 

suposta “vítima”, pode tratar-se apenas de cobranças naturais relacionadas ao serviço, que para o 

empregado a qual é destinada pode ser considerada abusiva, pode ser que o chefe esteja estressado e 

sobrecarregue esse estresse nos seus subordinados ou mesmo aquele colega de trabalho que sempre 

“brinca” com seus companheiros não tenha intenção alguma de prejudicar ou machucar. 
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Em relação à legislação brasileira sobre assédio moral no direito do trabalho, não existe 

uma legislação específica sobre o assunto, contudo existe um projeto de lei de nº 4326/04 que caso 

seja convertido em lei, regulamentaria o assédio moral no trabalho em âmbito nacional, combatendo 

e prevenindo esse tipo de prática nas empresas brasileiras. Existem diversas leis estaduais e 

municipais de cunho administrativo que tratam do assédio moral no serviço público. Já na legislação 

de diversos países, como Suécia, França, Noruega existem normas específicas sobre assédio moral no 

ambiente de trabalho, que têm como principal finalidade a prevenção do comportamento que 

caracteriza os abusos decorrentes do assédio moral. 

É com base no poder diretivo que o empregador dirige a prestação do serviço de seus 

empregados, contudo esse poder diretivo tem limites, pois em caso de excesso ocorre abuso de 

direito, ferindo a dignidade da pessoa humana do trabalhador e dependendo da conduta do 

empregador ou de seu preposto, caso seja abusiva e repetitiva pode caracterizar assédio moral. Frise-

se que a responsabilidade civil do empregador pelos danos causados ao empregado é objetiva, de 

acordo com a Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal- “É presumida a culpa do patrão ou 

comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”. 

Caso seja comprovado judicialmente que um empregado sofreu assédio moral no seu 

ambiente de trabalho, a empresa é condenada a indenizar o reclamante por danos morais e a fixação 

do valor dessa indenização é estabelecida pelo juiz. 

Além do assédio moral individual existe o assédio moral coletivo que ocorre quando um 

grupo de empregados sofre conjuntamente por condutas vexatórias, humilhantes, ofensivas por parte 

do superior hierárquico, e caso uma empresa seja condenada por assédio moral coletivo, deve 

indenizar o grupo de funcionários que foram vítimas de tais atos por dano moral coletivo. Nesse tipo 

de assédio, destaca-se o papel do Ministério Público do Trabalho que através de ação civil pública 

defenderá os interesses e direitos coletivos dos trabalhadores. 

Por fim, destaco a importância de se prevenir o assédio moral, através de atitudes e 

práticas simples, tanto por parte dos empregadores e seus prepostos como por todo o quadro de 

funcionários. É importante que todos conheçam os males que o assédio moral provoca, sendo uma 

prática que traz somente malefícios para todas as partes da relação de emprego e dessa maneira deve 

ser evitada a todo custo. 
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