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RESUMO 
 

 

O meio ambiente de trabalho é o local onde se desenvolve o exercício de atividade laboral, 
e a preservação deste ambiente é imprescindível para a proteção à vida e à integridade 
moral e física dos indivíduos que nele trabalham. Ocorre que o crescimento contínuo da 
competitividade entre as empresas, fruto do processo de globalização, tem se refletido de 
forma negativa neste ambiente, por amplificar a prática do assédio moral, que é uma 
violência aos direitos da personalidade do trabalhador e, conseqüentemente, à sua 
dignidade que é amparada pela própria Constituição Federal. Pelo poder destrutivo que 
possui, e pela ausência de uma legislação específica que o discipline, é que se entende 
necessária a abordagem deste tema, dando-se relevo, dentre outros aspectos, à 
responsabilidade civil proveniente deste injusto.    
 
 
PALAVRAS-CHAVE: globalização, competitividade, direitos fundamentais, dignidade da 
pessoa humana, direitos da personalidade, assédio moral, responsabilidade civil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The environment of work is where you develop the exercise of working activity, and the 
preservation of the environment is essential for the protection of life and moral and physical 
integrity of individuals who work in it. It occurs that the continued growth of competition 
between companies because of the globalization process, has been reflected in a negative 
way in this environment, by broadening the practice of mobbing, which is a violence to the 
rights of the worker's personality and, consequently, their dignity that is supported by the 
Federal Constitution. For the destructive power that has, and the absence of specific 
legislation that discipline, what is meant is necessary to approach this issue, giving relief, 
among other things, civil liability through this unfair. 
 
 
KEYWORKS: globalization, competition, dignity, rights of the worker's personality, civil 
liability.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 Nos últimos anos, inúmeras transformações são percebidas nos ambientes externo e 

interno das empresas.   

Segundo Antônio Martiningo Filho (2007, p.1), o aumento na disputa por espaço no 

mercado nacional e internacional e pela própria sobrevivência das organizações trouxe 

conseqüências para todos: a precariedade do emprego, a flexibilização das relações de 

trabalho, o ritmo acelerado da economia, o interesse em reduzir os custos de trabalho, o 

crescimento do desemprego, a terceirização, o crescimento do setor informal, a tendência à 

contratação por tempo determinado, dentre outras.   

A competitividade que permeia as relações entre as empresas reflete-se 

drasticamente na presença de um sentimento de individualismo nos seus ambientes 

internos.  

Conforme Mauro Vasni Paroski (2006, p.2), o paradigma criado pela globalização é 

o do homem produtivo, que consegue não apenas atingir as metas fixadas, mas ultrapassá-

las, nem que para isso tenha que lutar contra sua própria condição humana, desprezando 

seus colegas de trabalho, tornando-se um indivíduo insensível e sem condicionantes éticas. 

Valoriza-se intensamente o individualismo. 

A atual conjuntura econômica, caracterizada pela extrema competição entre as 

empresas, leva boa parte dos dirigentes a se descomprometerem com os elementos 

humanos que compõe a organização, chefiando-se por meio do medo e da mentira. “Os 

procedimentos perversos de um indivíduo podem, então, ser utilizados deliberadamente por 

uma empresa que espere deles tirar um melhor rendimento” (HIRIGOYEN, 2007, p.98). 

A materialização cada vez mais acentuada das relações humanas, invertendo-se uma 

hierarquia de valores, em prejuízo das relações afetivas da solidariedade, do 

companheirismo, da tolerância e da compreensão com as imperfeições humanas, tem criado 

um ambiente extremamente favorável ao assédio moral. 

De acordo com o pesquisador alemão radicado na Itália, e fundador da Associação 

Italiana contra Mobbing e Stress Psicossocial de Bologna - PRIMA, Harald Ege, pelo 

menos 8,1% dos trabalhadores europeus empregados sofrem no ambiente de trabalho algum 

tipo de violência psicológica; Inglaterra, em primeiro lugar, com 16,3%; em segundo, a 
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Suécia com 10,2%; em terceiro, a França com 9,9%, e, em quarto, a Alemanha com 7,3%. 

Na Itália o número alcançado corresponde a 4,4% dos empregados. A pesquisa, em resumo, 

mostra que doze milhões de europeus sofrem de assédio moral. 

Dados da Organização Mundial de Saúde – OMS revelam que há considerável 

ocorrência de violência psicológica entre os empregados ligados ao setor de saúde. Em 

pesquisa realizada, em 2002, detectou-se que no Brasil 39,5% dos entrevistados 

responderam ter vivido situações de abuso verbal no ambiente de trabalho, na Bulgária 

32,2%, na África do Sul 60,1%, e na Austrália 67%. 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Saúde e Segurança 

Ocupacional (NIOSH, 2003), nos Estados Unidos, o custo total da violência no trabalho foi 

de US$ 4 milhões, em 1992. No Canadá, as solicitações de indenização apresentadas pelos 

trabalhadores da área hospitalar aumentaram, desde 1985, em 88%. Na Alemanha, o custo 

direto da violência psicológica em uma empresa com 1000 trabalhadores aumentou cerca 

de US$ 112.000/ano.  

O tema comentado tem sido amplamente discutido e abordado por profissionais de 

diversas áreas do conhecimento, tais como da Medicina do trabalho, da Psicologia social e 

do trabalho, da Sociologia do trabalho e da Administração de empresas.  

Sob a ótica do Direito, alguns pesquisadores que pertencem à seara trabalhista têm 

analisado o fenômeno do assedio psicológico nas relações de trabalho e a responsabilidade 

civil oriunda dos danos causados às vítimas do assédio.  

De acordo com a reportagem de Cláudia Rolli e Fátima Fernandes veiculada pelo 

jornal Folha de São Paulo em 17 de dezembro de 2006, naquele mesmo ano o Ministério 

Público do Trabalho - MPT abriu 337 investigações (mais do que o dobro das instauradas 

em 2005) para apurar casos de assédio denunciados em empresas dos setores têxtil, 

cosmético, farmacêutico, químico, metalúrgico, financeiro e estatal. Em 15 regionais do 

MPT no país, 48 empresas firmaram termos de ajustamento de conduta com o 

compromisso de corrigir atitudes que se caracterizaram como assédio moral. Em 2005, 32 

termos foram assinados pelas empresas. 

Informam ainda as repórteres, que o levantamento feito pela ministra Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho mostra que 600 recursos referentes a 

processos de assédio moral foram julgados no ano de 2005 pelos Tribunais Regionais do 
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Trabalho no país. Em 2004, foram 300. Segundo a supracitada Ministra, há um aumento de 

recursos que chegam ao TST, porque o trabalhador está mais consciente e reage a situações 

de violência psicológica a que é submetido. 

No Brasil, embora não haja legislação federal específica disciplinando o tema, há 

considerável produção jurisprudencial e doutrinária no sentido de identificar, caracterizar e 

coibir o fenômeno do assédio moral, o que tem tornado constante a presença do tema em 

importantes discussões e estudos.   

Pelo exposto, tendo em vista a grande atualidade do tema, revela-se a relevante 

pertinência de sua abordagem, principalmente no que se relaciona com sua caracterização e 

repressão, destacando-se a responsabilidade civil que dele pode advir. 

A presente pesquisa, essencialmente bibliográfica, conceitua o assédio moral nas 

relações de trabalho e descreve a conseqüente responsabilidade civil por ele gerado. 

No capítulo primeiro, há uma caracterização do fenômeno da globalização, 

principalmente do ponto de vista econômico, e de sua influência sobre a crescente prática 

de assédio moral nas empresas. 

No segundo capítulo, aponta-se a indiscutível importância de se preservar os 

direitos da personalidade do trabalhador como forma de assegurar a dignidade da pessoa 

humana, fundamento da República Federativa do Brasil. 

O assédio moral é conceituado no capítulo terceiro, tratando-se, ainda, da sua 

caracterização, das principais modalidades em que se pode concretizar, dos sujeitos 

envolvidos na perversão, de sua natureza jurídica e da atual regulamentação. 

No quarto e derradeiro capítulo, investiga-se a responsabilidade civil proveniente da 

prática da violência moral, e a prescrição ante as modificações implementadas pela Emenda 

Constitucional nº. 45/2004.  
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CAPÍTULO 1 
 
 

O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO E A GLOBALIZAÇÃO 
 

 
1. A globalização e o trabalho 
 
 
1.1 Contexto histórico 
 

Segundo Arion Sayão Romita (2000, p.85), a sociedade mundial experimenta sua 

quarta globalização. Para ele, o fenômeno da globalização se dá em avanços e retrocessos 

que surgem intercalados por intervalos de tempo que podem durar séculos. Ao descrever os 

estágios da globalização ao longo da história, informa: 

 

A primeira globalização foi a do Império Romano que findou com a feudalização 
política e comercial. A segunda globalização coincide com as grandes 
descobertas dos séculos XIV e XV, que propiciaram grande surto do comércio 
internacional, freqüentemente interrompido pelas guerras religiosas e pelas lutas 
dinásticas das monarquias européias. A terceira globalização aparece no século 
XIX, após as guerras napoleônicas e determina a supremacia do liberalismo sobre 
o mercantilismo, quando coincidentemente começa a prosperar a democracia 
política, essa etapa seria interrompida pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 
1918. Surge a era dos coletivismos de direita e de esquerda – fascismo e o 
comunismo – hostis ao livre comércio e simpáticos ao autarcismo. A grande 
depressão dos anos 30 provoca o debilitamento do capitalismo e a irrupção de 
protecionismos. A quarta globalização, na qual nos encontramos atualmente, 
surge depois da Segunda Guerra Mundial, mas só atinge o apogeu com o colapso 
do regime socialista, ocorrido em 1989/1991.   

 

 

 No fim da década de 1970, início da década de 1980, o mundo encontrou-se na mais 

poderosa onda globalizante que se tem notícia, e que hoje é denominada de quarta 

globalização. Inspirada nas idéias liberais de Friedrich August Von Hayek e Milton 

Friedman, guiada pelos interesses econômicos de poderosos empresários, expressos na 

política neoliberal de Margareth Thatcher e Ronald Reagan, concretizada no mercado 

global, a atual globalização é auxiliada pela contínua modernização tecnológica, revolução 
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da telemática, da internet, e da mídia, resultando em um homogeneizador processo de 

mundialização da cultura (GUERRA, 2004, p. 346). 

O desenvolvimento vertiginoso da internet, e de mecanismos de telecomunicação 

extremamente eficientes, permitiu a viabilidade do atual processo de globalização, na 

medida em que reduziu as distâncias a, praticamente, nada.        

 Importante salientar que o desenvolvimento da internet e da telefonia celular 

possibilitou a concretização do conceito de aldeia global proposto pelo sociólogo canadense 

Marshall Mcluhan.  

A idéia que fundamenta este conceito é de um mundo interligado, com estreitas 

relações econômicas, políticas e sociais, fruto da evolução das tecnologias da informação e 

da comunicação. 

 Antônio Ferreira Leal Filho (2003, p.3) referindo-se à obra de Jhon Naisbitt, 

assevera: 

  

Para Jhon Naisbitt depois que as comunicações foram incrementadas com o apóio 
logístico dos satélites, a terra se transformou em uma aldeia global. Em vez de 
nos levar para fora, para o espaço, a era do satélite fez o globo voltar-se para 
dentro e sobre si mesmo. 

  

  

 A locução, aldeia global, traduz a idéia de que o intenso progresso tecnológico 

reduz, drasticamente, as distâncias de todas as regiões contidas no planeta, gestando uma 

imensa teia de dependência mútua entre as partes. 

 BAUMAN (1999, p.85) ao descrever o encurtamento das distâncias determinado 

pela tecnologia afirma: 

 

Alguns não precisam sair para viajar: podem se atirar à Web, percorrê-la, 
inserindo e mesclando na tela do computador mensagens provenientes de todos 
os cantos do globo. Mas a maioria está em movimento mesmo se fisicamente 
parada — quando, como é hábito, estamos grudados na poltrona e passando na 
tela os canais de TV via satélite ou a cabo, saltando para dentro e para fora de 
espaços estrangeiros com uma velocidade muito superior à dos jatos supersônicos 
e foguetes interplanetários, sem ficar em lugar algum tempo suficiente para ser 
mais do que visitantes, para nos sentirmos em casa. 

 

 



16 
 

Seguramente poucas dimensões da vida humana não se encontram afetadas, 

dirigidas ou controladas pela internet de forma direta ou indireta. A internet está presente 

nas transações bancárias, nos transportes, no tráfego aéreo, na regulação no trânsito das 

grandes cidades, nas bolsas de valores, nos hospitais, enfim, no mundo (GUERRA, 2004, p. 

347). 

DORNELES (2002, p.113), no entanto, cientifica que a idéia de aldeia global não se 

aplica integralmente no aspecto econômico. Ensina este professor que as empresas globais 

apresentam suas sedes nos países centrais do desenvolvimento capitalista, com interesses 

econômicos próprios e características imperialistas. 

Observada a evolução do processo de globalização, e o caráter catalítico do avanço 

tecnológico, especialmente da contribuição da rede mundial de computadores, sobre este 

processo, passa-se a sua conceituação, e ao levantamento de suas principais características. 

 

 

1.2 Conceito e caracterização da globalização  

 

 De acordo com Arion Sayão Romita (2000, p.85), não é possível definir exatamente 

a globalização econômica. Trata-se de um conjunto de fatores que alteram os padrões de 

produção, estabelecendo uma nova divisão internacional do trabalho. Pode ser denominada 

de internacionalização da produção e do trabalho; sendo mais fácil defini-la por meio da 

descrição dos seus principais traços caracterizadores, tais como: 

 

I. O surgimento de facilidades para a exploração de atividades econômicas em 

diversas regiões do mundo, por força do aperfeiçoamento dos meios de 

transporte e de comunicação; 

II.  O desenvolvimento da economia em escala mundial, falando-se, inclusive, 

em mundialização da economia, através da internacionalização dos 

mercados, de sorte que a noção de fronteira geográfica clássica torna-se 

obsoleta; 
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III.  A fragmentação das atividades produtivas por vários países e mesmo por 

continentes, permitindo às empresas multinacionais distribuir seus 

investimentos pelos territórios onde a legislação lhes seja mais favorável; 

IV.  O crescimento da flexibilidade concernente às formas de contratação, à 

duração do trabalho, à estipulação dos salários, à negociação coletiva, e, 

sobretudo, ao regime de dispensa, com o objetivo de ampliar a produtividade 

das empresas. 

 

Explica DORNELES (2002, p.111), sobre o conceito de globalização, que: 

 

A globalização – expressão aqui utilizada predominantemente no aspecto 
econômico – pode ser caracterizada como um processo de aceleração capitalista 
em um ritmo de intensidade como talvez nunca se tenha presenciado na sua 
história. Neste contexto, está associada a uma revolução nos métodos de 
produção, a uma modificação na divisão internacional do trabalho e a uma 
aproximação do capital industrial e do comercial com o financeiro, tornando-o 
móbil e desregulamentado. Associa-se também a um processo de 
hiperinstensificação da concorrência capitalista que, com a aproximação do 
desenvolvimento da racionalidade técnico-científica, parece elevar o Capital a 
uma posição hegemônica de “invencibilidade. 

 

 

Os oligopólios globais, as grandes empresas e corporações espalhadas por todo o 

planeta são os atores mais significativos do mundo que se globaliza. Tais atores constituem 

a economia global interessada especialmente no processo de integração dos Estados 

nacionais, e de abertura de blocos econômicos. Nos países periféricos, a abertura 

econômica e sua conseqüente necessidade de modernização criam as condições e 

exigências de aumento de importação de insumos básicos de matérias-primas, de novas 

tecnologias e de bens de capital. Desta forma, a periferia mundial tem a necessidade de 

recorrer aos empréstimos externos, fomentando a dependência financeira internacional, 

bem como o aumento de mercados para a ampliação do comércio mundial (DORNELES, 

2002, p.112 ss). 

Aduz o supracitado doutrinador que o fenômeno da globalização econômica produz 

os seguintes efeitos: 
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I. A aplicação de novas tecnologias redutoras dos esforços humanos na 

produção; 

II.  A mundialização dos grupos e anseios sociais; 

III.  A acumulação do capital e as perdas na quantidade e qualidade dos 

empregos, reforçando a desarticulação do trabalhador e beneficiando as 

relações de poder em favor do capital; 

IV.  Ocorrência de crescentes casos de afronta aos direitos humanos em todo o 

mundo; 

V. A redução da autonomia e capacidade de regulação democrática do Estado-

Nação, que se queda inerte ante a acirrada competitividade internacional, 

que se conduz segundo a lógica de otimização do lucro, em detrimento das 

questões sociais; 

VI.  A flexibilização do Direito, tendendo este a perder seu caráter de monopólio 

regulador centralizado, e a se dispersar em vários níveis de formulação; 

VII.  O ajuste nas empresas e nos mercados de trabalho, em que se sobressaem 

medidas que permitem o aumento dos poderes das empresas para impor 

mudanças na organização do trabalho, ampliação das possibilidades de 

subcontratação, contratação parcial e terceirização, e diminuição das 

margens de ação dos sindicatos, entre as mais significativas. 

 

Consoante as pesquisas de FERRANDÉRRY, citado por José Luiz Quadros de 

Magalhães (1997, p.10), globalização é um termo que surgiu na segunda metade da década 

de 80 nas escolas de negócios norte-americanas e na imprensa anglo-saxã. Esta expressão 

refere-se a um movimento complexo de abertura de fronteiras econômicas e de 

desregulamentação, que permite às atividades econômicas capitalistas estenderem seu 

campo de ação ao conjunto do planeta.  

Acerca do conceito de globalização, José Luiz Quadros de Magalhães (1997, p.11), 

mencionando o trabalho de LEVITT, informa: 

 
Théodore Levitt propõe este termo para designar a convergência de mercados no 
mundo inteiro. Globalização e tecnologia serão os dois principais fatores que 
fazem as relações internacionais. Em consequência, a sociedade global opera com 
constância e resolução, com custos relativamente baixos, como se o mundo 
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inteiro (ou as principais regiões) constituíssem uma entidade única; ela vende a 
mesma coisa, da mesma maneira em todos os lugares.   
    

 

Na mesma linha, a psicóloga Lydia Akemy Onesti (2002, p.75) assegura ser a 

globalização um processo social que modifica as estruturas política e econômica das 

sociedades. Na esfera econômica, implica na integração dos mercados em nível mundial, o 

que faz com que um determinado produto, independentemente de sua proveniência, possa 

estar disponível para consumo em qualquer parte do globo terrestre. Do ponto de vista 

social, apresenta sinais de ser cada vez menos inclusiva, homogeneizadora ou convergente, 

aumentando a polarização entre países e classes quanto à distribuição de riquezas, renda e 

emprego.  

A globalização tem promovido maiores oportunidades, aos extremamente ricos, de 

ganhar dinheiro mais rápido. Esses indivíduos utilizam a mais recente tecnologia para 

movimentar largas somas de dinheiro mundo afora com extrema rapidez e especular com 

eficiência cada vez maior. Infelizmente, a tecnologia não causa impacto nas vidas dos 

pobres do mundo. De fato, a globalização é um paradoxo: é muito benéfica para muito 

poucos, mas deixa de fora ou marginaliza dois terços da população mundial (BAUMAN, 

1999, p.79). 

Ainda de acordo com o sociólogo supracitado, embora as viagens globais dos 

recursos financeiros sejam tão imateriais quanto à rede eletrônica que percorrem, os 

vestígios locais de sua jornada, no entanto, são concretos e reais: a destruição das 

economias locais outrora capazes de sustentar seus habitantes, e a exclusão de milhões 

impossíveis de serem absorvidos pela nova economia global. 

Hélio Jaguaribe, citado por Antônio Ferreira Leal Filho (2003, p.6), assegura que se 

constitui em uma falácia a tese de que os países periféricos, que aderirem consistentemente 

ao sistema do capitalismo internacional, reduzirão gradualmente, por meio da transferência 

de tecnologia e capital, a distância que os separam dos países centrais, até o 

estabelecimento, no futuro, de uma igualdade entre eles. 

Assevera, ainda, Antônio Ferreira Leal Filho (2003, p.6), a respeito das 

desigualdades emanadas da globalização mundial: 
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Efetivamente, sente-se que, à proporção que ganha curso o sistema de 
globalização mundial, leva vantagem quem é mais poderoso, quem tem maior 
capacidade laborativa e intelectual, quem melhor investe em pesquisas, quem tem 
melhor moeda e mais forte. São os efeitos colaterais da globalização que, oxalá, 
com a incompreensão e usura dos países mais poderosos não venha se instalar na 
Terra o chamado de Colonialismo Globalizado, enfraquecendo as instituições 
democráticas, graçando a miséria social.      

 

  

A globalização neoliberal é um caminho escolhido pelas elites político-econômicas 

mundiais, especialmente as dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, por acreditarem que esse 

processo atende melhor a seus interesses econômicos. Os defensores da globalização 

neoliberal usam, em seu discurso globalista-liberalizante, a teoria econômica neoclássica, 

que reza que, em não havendo intervenção econômica governamental excessiva, tanto as 

economias nacionais quanto a economia mundial operarão de forma eficiente, conforme os 

modelos dos mercados perfeitamente competitivos. 

Observa DORNELES (2002, p.118), que a ideologia neoliberal sustenta um 

processo de minimalização do Estado, além de atacar diretamente o paradigma de Estado 

de bem estar social, propondo um outro modelo estatal com os seguintes traços 

caracterizadores: 

 

I. Forte o suficiente para contornar o poder dos sindicatos e do movimento 

operário; 

II.  Forte o suficiente para controlar o dinheiro público e cortar os encargos 

sociais e os investimentos na economia; 

III.  Capacitado para realizar uma reforma fiscal de modo a incentivar os 

investimentos privados e reduzir os impostos sobre o trabalho, o consumo e 

o comércio; 

IV.  Capacitado para afastar-se da regulação da economia, deixando a 

racionalidade do mercado operar o mais livremente possível. 

 

As conseqüências da política neoliberal sobre as relações de trabalho são explanadas 

no ponto subseqüente.   
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1.3 Os efeitos da globalização econômica sobre a relação de trabalho 

 

 Maria Cristina Irigoyen Peduzzi (2003, p.22) afirma que a globalização econômica 

opera segundo uma lógica economicista que realça, em primeiro plano, a busca de 

competitividade, baseada na absorção de tecnologia e na qualificação da mão-de-obra. Nos 

países em estado de desenvolvimento, no entanto, a busca pela competitividade ocorreu de 

forma oblíqua, consistindo, precipuamente, na supressão ou redução de direitos sociais, 

com investimentos precários em tecnologia, ciência ou na qualificação do trabalhador.  

Dimana desse processo um Estado “empresarial” ou “gerencial”, meramente 

regulatório, em cujo bojo a concretização dos direitos sociais é vista como um ônus a ser 

extirpado. Daí as propostas de flexibilização dos direitos trabalhistas, desestatização e 

desregulamentação da economia. 

 Informa, ainda, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi (2003, p.26) que, relativamente ao 

trabalho, o impacto da globalização se dá sobre o mercado de emprego. A transformação 

tecnológica dos anos 90, associada a um extraordinário aumento da produtividade do 

trabalhador, tornou o desemprego estrutural uma questão essencial da economia 

contemporânea. Destaca a autora do TST:  

 

O afastamento dos trabalhadores menos qualificados e o esvaziamento da força 
dos sindicatos, ante a desformalização das relações de trabalho, reconfiguraram 
de forma radical o mercado de emprego. Assim, o crescimento econômico e o 
aumento na produtividade não redundaram na redução do desemprego, 
constatando-se, justamente, o oposto, o que levou alguns estudiosos a afirmarem 
que o problema, hoje, é de empregabilidade – detenção das qualificações 
necessárias para assumir um posto de trabalho numa economia pautada pela 
tecnologia – e não na oferta de emprego. 

  

 

Oscar Ermida Uriate (apud PEDUZZI, 2003, p.27) aduz que o sistema tradicional 

das relações laborais vem sofrendo questionamentos e transformações de diversas origens. 

Afirma, o referido autor, que o sistema tradicional tem por eixo uma relação de trabalho 

que vincula o empregado ao mesmo empregador por tempo indeterminado.  

As relações laborais pós-modernas, por sua vez, têm as seguintes características: 
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I. A priorização do capital sobre o trabalho, e a substituição crescente de mão-

de-obra por tecnologia; 

II.  A instabilidade no emprego; 

III.  A individualização nas relações de trabalho em diversas dimensões; 

IV.  A precarização do custo do trabalho; 

V. A flexibilização e desregulamentação do Direito do Trabalho. 

 

Na sociedade capitalista atual, há o declínio da ética do trabalho por meio da sua 

depreciação moral e degradação de sua dimensão objetiva. Seja pela erosão das tradições 

religiosas e seculares, seja pelo hedonismo consumista, o fato é que a ética do trabalho 

aplica-se somente em um contexto que possibilita aos trabalhadores serem reconhecidos 

como sujeitos morais e detentores de direitos e deveres em função do trabalho que 

realizam. Uma vez que este contexto, atualmente, está em processo de desfiguração, a ética 

do trabalho igualmente deteriora-se (DORNELES, 2002, p.124). 

 Segundo Francisco Meton Marques de Lima (2007, p.31), na quarta globalização, 

presente, em todos os aspectos, a ideologia neoliberal, a competitividade avulta-se, 

intensificando-se a guerra comercial e a disputa pelos investimentos estrangeiros. Neste 

contexto, as relações de trabalho moldam-se e se diversificam ao sabor da nova ordem 

econômica. 

 Nesta esteira, afirma Mirta Gladys Lerena Misailidis (2006, p.235), que o progresso 

técnico, as alterações na organização do trabalho têm suscitado novas formas de inserção 

do trabalhador na empresa, sendo as mais freqüentes: o trabalho por conta própria, o 

trabalho por prazo determinado, ou por tempo parcial, com a redução de direitos e baixos 

salários. 

 No âmbito das relações do trabalho, o pensamento neoliberal tem promovido a idéia 

de que as normas, como também os salários, devem ser fixados pelas leis do mercado, 

deixando, em mão da competitividade e do crescimento econômico, a elevação do nível dos 

trabalhadores. Ocorre que, segundo a sobredita professora, estas predições têm se revelado 

um completo fracasso, uma vez que existem inúmeros exemplos na atualidade que 

comprovam a falta de correlação entre o crescimento econômico proposto pela globalização 

neoliberal e o bem-estar social da classe trabalhadora.    
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1.3.1 A flexibilização do Direito do Trabalho 

     

 O professor Francisco Meton Marques de Lima (2007, p.32), discursando sobre as 

novas tendências do direito do trabalho, indica, como uma das tais, a flexibilização das 

normas trabalhistas para a adaptação às novas necessidades da economia. Afirma o referido 

professor que a flexibilização manifesta-se sob duas formas, diferenciadas pelo grau de 

intensidade em que se apresentam, sendo a primeira, e mais moderada, a adaptação, e a 

segunda, e mais radical, a desregulamentação. Atesta, ainda, que a flexibilização consiste 

na redução de qualquer estorvamento a fim de que se utilizem modalidades contratuais 

adequadas ao mercado, bem como a inserção de cláusulas dinâmicas nos contratos. 

 Fundamentada na promessa de ampliar o mercado, concedendo novas e melhores 

oportunidades de trabalho e preservando a sobrevivência nas empresas, a flexibilização do 

direito do trabalho, guindada pelo processo de globalização, vem, na realidade, fomentando 

a depreciação do trabalho, refletida pelo número de trabalhadores que não gozam das 

garantias sociais. 

 Acerca da desregulamentação, Francisco Meton Marques de Lima (2007, p.33) 

afirma: 

  

Denomina-se, assim, a forma mais radical de flexibilização. Consiste na abolição 
da legislação protetora, para que toda a regulamentação seja estabelecida por 
meio de negociação coletiva de trabalho – contrato coletivo, convenção e acordo 
coletivos de trabalho e pelo contrato individual de trabalho. Com isso restaria 
resgatada a autonomia da vontade das partes. 

  

  

 Na mesma linha, posiciona-se o professor Fernando Basto Ferraz (2006, p.18) ao 

considerar que a flexibilização do trabalho é a adaptação das normas trabalhistas às 

exigências econômicas do mundo globalizado, que culmina com a precarização da relação 

formal de emprego. 

 O avanço da tecnologia tem provocado forte impacto na formatação clássica da 

relação de emprego, gerando crescente desemprego. E a alternativa que tem sido adotada 

pelos países tem sido a de flexibilizar as normas trabalhistas, com a adoção de dois 
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modelos: adaptação e desregulamentação. FERRAZ (2006, p.19) expressa a diferença 

destes conceitos nos seguintes termos: 

  

Através da adaptação das normas trabalhistas às mudanças que se fazem 
necessárias, sem atingir os direitos mínimos dos trabalhadores (...), facilmente se 
percebe sua diferença quando comparada com a desregulamentação também 
conhecida como “flexibilização radical”, que propõe excluir do ordenamento 
jurídico nacional toda legislação trabalhista, resgatando o princípio liberal da 
autonomia da vontade das partes, capital e trabalho. 

  

 

 Acerca da adaptação, FERRAZ (2006, p.20) aduz que a flexibilização pode ser 

manifesta por meios de adaptações que atendam, satisfatoriamente, às exigências da 

globalização econômica, às transformações tecnológicas e ao desafio do crescente 

desemprego. Conclui-se, portanto, que a adaptação é um caminho menos extremo que o 

proposto pela desregulamentação. 

 

 

1.3.2 O crescimento do desemprego 

 

CALEIRAS (2004, p.5) aduz, em relação ao impacto da globalização sobre o 

emprego, que as relações entre capitalismo, na era da globalização, e a pobreza no mundo 

estão sendo, constantemente, mapeadas. A área de intercessão entre estas realidades é o fato 

de o capitalismo colocar à margem tudo aquilo que não se coaduna com a sua lógica de 

lucro máximo. É inquestionável que as estruturas sociais nos países industrializadas têm 

evoluído no sentido de um modelo polarizado em que se acentuam as desigualdades entre 

os segmentos mais ricos e os segmentos mais pobres da população. A polarização social é 

considerada uma característica marcante do capitalismo globalizado contemporâneo. 

O espectro do emprego, cada vez mais descontínuo e precário, é atingido muito 

particularmente, mesmo em países do Norte da Europa que se constituíram como padrão de 

referência do pleno emprego. O enfraquecimento do emprego é resultante do capitalismo 

globalizado e dos processos de reestruturação industrial que lhe estão associados 

(CALEIRAS, 2004, p.5).   
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Observa-se que o sistema de emprego tem experimentado crises de grande 

amplitude, e que se manifestam por meio do aumento do desemprego de longa duração e na 

generalização das precariedades e descontinuidades das relações laborais.  

CALEIRAS (2004, p.6) aponta as conseqüências do impacto da globalização sobre 

o trabalho: 

 

Daqui decorrem conseqüências. Desde logo, uma conseqüência de ordem 
colectiva: o aumento dos encargos dos sistemas de protecção social, fruto do 
fluxo crescente de solicitações (...). E outra, de ordem individual: a instabilidade 
pessoal (...) fruto das condições de trabalho e salários insuficientes para permitir a 
integração do trabalhador. 

 

 
 As condições em que o trabalho é exercido estão, portanto, em um processo de 

redefinição, caracterizado pela consolidação da tendência para a desregulação e, 

conseqüentemente, para a precarização, uma vez que o trabalho tem perdido força política 

ante o capital. 

 Com a intensificação da precarização, da insegurança nos postos de trabalho e do 

desemprego, surge de forma pululante uma crise na estabilidade e linearidade nas relações 

de trabalho. 

 Destaque-se que tem sido transferida do social para o individual a responsabilidade 

da inserção profissional dos indivíduos que experimentam o desemprego. Isto é, tende-se a 

procurar nas virtudes individuais e nas qualificações de cada um as razões pelas quais 

alguns são empregáveis e outros não. Há uma tendência à responsabilização exclusiva do 

desempregado pela sua situação, de tal forma que pode vir a ser estigmatizante 

(CALEIRAS, 2004, p.8). 

 Segundo TONELLI (2000, p.103), a demissão tem sido um ingrediente 

intensamente utilizado nas receitas adotadas pelas empresas com o intuito de buscar 

competitividade em tempos de globalização. A adoção dos mais diversos métodos de 

reorganização pelas empresas tem trazido sempre embutido algum corte de pessoal, ainda 

que o nome da receita possa variar: reengenharia, downsizing, sistemas integrados de 

gestão, racionalização, fusões e aquisições. Assegura a referida autora: 
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Os argumentos, já quase clichês, referem-se à “cortar gorduras”, “deixar a 
empresa enxuta”, “aumentar a performance”, dentro do espírito que move a 
chamada reestruturação produtiva e que provocou profundas alterações nas 
relações de trabalho e emprego. 

 

   

  A demissão e o seu consectário imediato, o desemprego, têm sido vistos como 

inevitáveis diante dos ajustes necessários à sobrevivência das empresas na conjuntura atual.  

 

 

2. A competitividade no atual mercado de trabalho e o assédio moral 

 

  A população do mundo foi dividida em duas grandes partes: aquela que tem, e 

aquela que não tem emprego. Ter emprego hoje, entretanto, não livra ninguém da 

possibilidade de, repentinamente, passar à outra categoria. Para manter sua 

empregabilidade, termo que passou a fazer parte do vocabulário mundial nessa década, 

cada um tem procurado o autodesenvolvimento. Para sobreviver nesse cenário de alta 

competitividade, as pessoas não têm mais condições de estabelecerem vínculos duradouros, 

o que tem levado a uma quebra nos laços de confiança e solidariedade no espaço de 

trabalho (TONELLI, 2000, p.104).  

 Uma vez que a competitividade é entendida como o coração do sucesso ou do 

fracasso das organizações empresariais, sendo responsável pela adequação das atividades 

de uma empresa em relação ao seu ambiente de atuação, aqueles que compõem a empresa 

são diretamente impactados por suas imposições. 

 Segundo Alberto Marques Filho (1999, p.16), as empresas estão clamando pelo 

empreendedor como o profissional de perfil ideal para tocar seus negócios nos próximos 

anos. Para não morrerem nos primeiros anos de vida, as empresas necessitam cada vez mais 

de capacitação técnica, domínio de processos e tecnologias, conhecimentos teóricos e 

práticos de administração. Em suas palavras: 

 

O indivíduo com habilidade para empreender. Este parece ser o sucedâneo do 
indivíduo com capacidade para se empregar que foi forjado ao longo deste século 
pelas famílias e pelas escolas. Essa passagem é traumática, e é praticamente 
inevitável um olhar nebuloso para o futuro. 
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 É neste moderno contexto do mercado de trabalho que Lydia Akemy Onesti (2002, 

p.77) assegura que, no ambiente de trabalho, em decorrência da globalização, as pessoas 

criam um clima de competição como forma de garantir o emprego, os que as torna 

agressivas e insensíveis umas com as outras, exigindo a exclusão de alguns e privilegiando 

outros, para que se estabeleçam parâmetros de oposição que vão forçar as pessoas, na 

competição, a ter de lutar para não serem rejeitadas ou excluídas, propiciando, entre outras 

situações, o aparecimento do assédio moral e outros males.  

 Destaca, a aludida professora, algumas variáveis decorrentes do processo de 

globalização, que predispõem o surgimento do assédio moral: 

 

I. O rompimento dos laços afetivos; 

II.  O individualismo; 

III.  As práticas agressivas nas relações de trabalho; 

IV.  O aumento do abstencionismo; 

V. A diminuição da produtividade; 

VI.  As demissões forçadas; 

VII.  O desemprego.   

 

Nesta senda, são as afirmações de Jouberto de Quadros Pessoa Carvalho e Francisco 

Ferreira Jorge Neto (2005, p.2), aqui reproduzidas: 

 

O individualismo exacerbado reduz as relações afetivas e sociais no local de 
trabalho, gerando uma série de atritos, não só entre as chefias e os subordinados, 
como também entre os próprios subordinados. O implemento de metas, sem 
critérios de bom-senso ou de razoabilidade, gera uma constante opressão no 
ambiente de trabalho, com sua transmissão para os gerentes, líderes encarregados 
e os demais trabalhadores que compõem um determinado grupo de trabalho. As 
conseqüências dessas tensões (= pressões) repercutem na vida cotidiana do 
trabalhador, com sérias interferências na sua qualidade de vida, gerando 
desajustes sociais e transtornos psicológicos.  

 

 

Conforme Mauro Vasni Paroski (2006, p.2), o paradigma criado pela globalização é 

o do homem produtivo, que consegue não apenas atingir as metas fixadas, mas ultrapassá-

las, nem que para isso tenha que lutar contra sua própria condição humana, desprezando 
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seus colegas de trabalho, tornando-se um indivíduo insensível e sem condicionantes éticas. 

Valoriza-se intensamente o individualismo. 

Segundo CARVALHO (2006, p.92), um ambiente que exige e obriga que o 

empregado seja extremamente produtivo, competitivo, melhor que o seu colega, gera 

opressão aos trabalhadores, a eterna insatisfação pelos resultados alcançados e a busca 

incessante por números mais expressivos, faz com que os empregados sintam-se cada vez 

mais improdutivos, incapazes, estressados, o que debilita não só seu estado emocional 

como o físico, conseqüentemente. 

 

Esse ambiente de pressão, de desgaste e estresse físico-psíquico é perfeito para o 
desenvolvimento do assédio moral, pois os trabalhadores acabam criando entre si 
um relacionamento hostil, onde cada colega torna-se inimigo, adversário, pois 
buscam os mesmos e melhores resultados, são pressionados a produzirem para 
manter seu emprego, são oprimidos para serem melhores, são forçados a serem 
desumanos, os superiores são exigentes com metas cada vez mais competitivas, 
neste mundo assomado pela globalização econômica e políticas neoliberais, 
obrigados a acompanhar sempre a evolução tecnológica que progride em 
velocidade estelar (CARVALHO, 2006, p.93). 

 

 

O temor em perder o tão disputado emprego, impele as pessoas a se submeterem ao 

imperialismo empresarial, condição que favorece a prática do assédio moral no trabalho. 

“As pessoas nas organizações terminam vivendo em função da produtividade e do medo de 

virar improdutivas e, assim, presas da armadilha estratégica, o seu caráter é corroído, a sua 

subjetividade seqüestrada e o seu ser-sujeito coisificado” (AGUIAR, 2003, p.6). 

Cabe dizer que a lógica capitalista permeada nas empresas competitivas faz com que 

as desigualdades e a concorrência sejam consideradas necessárias para efetivar a exclusão, 

descartando os trabalhadores reputados por inadequados, além de atribuir-lhes culpa pela 

falta de empregabilidade desejada ante um mercado altamente competitivo.  

Segundo AGUIAR (2003, p.6), a globalização, com base em novas técnicas de 

seleção, inserção e avaliação do indivíduo no trabalho, fez uma reestruturação nas relações 

laborais. Há uma alteração nas relações interpessoais, atribuindo uma nova ordem e um 

novo modelo de comportamento onde os conflitos internos, anteriormente não aflorados ou 

superficialmente expostos, passaram a ser mais acentuados. O denominado assédio moral, 

com as suas práticas de humilhação, perseguição, rebaixamento e ameaças sistemáticas 
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tornou-se um modo de relacionamento entre os empregados e os empregadores, onde os 

trabalhadores tornam-se mais frágeis, propensos a sofrer violência psicológica estimulada 

por um super-poder empresarial, decidido a torná-los máquinas produtivas, invocando, por 

meio de práticas de controle e de vulnerabilização, o direito à posse e da alma do coletivo 

que produz. 

Verdadeiramente, a competição desmedida entre trabalhadores e entre empresas, a 

exacerbada preocupação com a produção, a valorização do individualismo, o desprezo pelo 

trabalho em equipe e a materialização cada vez mais acentuada das relações humanas, 

invertendo-se uma hierarquia de valores, em prejuízo das relações afetivas, da 

solidariedade, do companheirismo, da tolerância e da compreensão com as imperfeições 

humanas, têm criado um ambiente extremamente favorável ao assédio moral e a diversos 

tipos de doenças de origem emocional (PAROSKI, 2006, p.3).  

O assédio moral, dilatado pelo processo de globalização da economia descrito no 

presente Capítulo, é conceituado no Capítulo terceiro desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E O ASSÉDIO MORAL 
 

 
1. Direitos fundamentais 

 

 Embora as expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais” sejam 

comumente utilizadas como sinônimas, é interessante estabelecer uma distinção entre as 

tais. Cabe apresentar a distinção realizada por SARLET (2007, p.35): 

 

A distinção é de que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles 
direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos 
humanos” guardaria relação com os documentos de direito internacional, por 
referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e 
que, portanto aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal 
sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional). 

 

 

Os direitos humanos possuem um caráter supralegal, ligados à corrente 

jusnaturalistas, por serem considerados ínsitos à natureza humana, enquanto os direitos 

fundamentais são positivados, decorrentes de um processo legislativo. 

Alice Monteiro de Barros (2008, p.613), acerca da diferenciação entre “direitos 

fundamentais” e “direitos humanos”, leciona que alguns autores distinguem os direitos 

fundamentais dos direitos humanos, embora admitam que, sob o prisma histórico, aqueles 

sejam, originariamente, direitos humanos. No entanto, estes últimos são concebidos numa 

perspectiva suprapositiva, enquanto pautas ético-políticas.  

A fim de conceituar os direitos fundamentais, apresenta-se a leitura de MORAES 

(2007, p.20), que a faz nos seguintes termos: 

 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por 
finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o 
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arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento de condições mínimas de vida e 
desenvolvimento da personalidade humana. 

 

 

Alice Monteiro de Barros (2008, p.613) destaca que, além de consistirem em uma 

defesa contra o poder arbitrário do Estado, os direitos fundamentais são um direito protetor 

contra os demais indivíduos da sociedade. Extrai-se, deste posicionamento, a noção de que 

os direitos fundamentais devem possuir uma eficácia em relação aos particulares, e não 

apenas ao Estado. Sobre a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, tratar-se-á 

em momento subseqüente. 

O reconhecimento e a proteção dos direitos fundamentais do homem encontram-se 

na base das Constituições modernas democráticas.  

De acordo com CANOTILHO (1993, p. 522), a positivação jurídico-constitucional é 

imprescindível para o asseguramento dos direitos fundamentais, na medida em que, caso 

não estejam positivados, não passam de esperanças, aspirações, idéias, impulsos, ou, até, 

por vezes, mera retórica política. Assevera o supracitado professor:  

 

Onde não existir constituição não haverá direitos fundamentais. Existirão outras 
coisas, seguramente mais importantes, direitos humanos, dignidade da pessoa; 
existirão coisas parecidas, igualmente importantes, como as liberdades públicas 
francesas, os direitos subjectivos públicos dos alemães; haverá, enfim, coisas 
distintas como foros ou privilégios (...),os direitos fundamentais são-no, enquanto 
tais, na medida em que encontram reconhecimento nas constituições e deste 
reconhecimento se derivem consequências jurídicas. 

 

 

A constitucionalização dos direitos fundamentais não significou mera enunciação 

formal de princípios, mas a plena positivação de direitos, a partir dos quais qualquer 

indivíduo poderá exigir sua tutela perante o Poder Judiciário para a concretização da 

democracia. “Ressalte-se que a proteção judicial é absolutamente indispensável para tornar 

efetiva a aplicabilidade e o respeito aos direitos humanos fundamentais previstos na 

Constituição Federal e no ordenamento jurídico em geral” (MORAES, 2007, p.3). 

No que tange à finalidade dos direitos fundamentais, afirma CANOTILHO (1993, p. 

541): 
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Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos 
sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objectivo, normas 
de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente 
as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano 
jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais 
(liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar 
agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa). 

 

 

 Nesta mesma esteira, ressalta MORAES (2005, p.163): 

 

Os direitos humanos fundamentais relacionam-se diretamente com a garantia da 
não-ingerência do Estado na esfera individual e a consagração da dignidade 
humana, tendo um universal reconhecimento por parte da maioria dos Estados, 
seja em nível constitucional, infraconstitucional, seja em nível de direito 
consuetudinário ou mesmo por tratados ou convenções internacionais. 

 

 

O respeito aos direitos fundamentais, principalmente pelas autoridades públicas, é 

pilastra mestra na construção de um verdadeiro Estado de Direito Democrático. Ao Estado 

incumbe, não apenas respeitar os direitos e liberdades fundamentais, mas também garanti-

los. 

A doutrina estabeleceu uma ordem cronológica, dividindo os direitos fundamentais 

em dimensões, de acordo com o seu reconhecimento na constituição. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos à liberdade, tendo 

surgido no séc. XVIII, como uma forma de proteger os cidadãos perante o Estado, 

configurando-se como direitos de proteção, de resistência opostos ao Estado. Encontram-se 

presentes em vários incisos do art.5º da Constituição Federal de 1988. 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão são os direitos sociais, também 

chamados de direitos prestacionais ou prestações positivas do Estado, que buscam oferecer 

condições favoráveis ao indivíduo, satisfazer as necessidades coletivas da comunidade, 

preponderantes no séc. XX, por uma tendência antiliberal. São exemplos: o direito ao 

salário mínimo, férias e repouso remunerado, direito aos serviços de saúde gratuitos e ao 

acesso a todos os níveis de ensino. Encontram-se elencados no art. 6° ao 11° da 

Constituição Federal de 1988. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão são os direitos da solidariedade e da 

fraternidade, que surgiram no final do séc. XX como uma reação ao reconhecimento da 
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profunda desigualdade existente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

observados pela situação de beligerância do período e pelo posterior processo de 

descolonização, com o término da segunda guerra mundial. São exemplos: direito à paz, ao 

meio ambiente equilibrado, ao desenvolvimento, o direito à conservação e utilização do 

patrimônio histórico e cultural, direitos de comunicação e outros, que se encontram em 

artigos esparsos da Constituição Federal, tais como o art.225 e art.220. 

Os direitos fundamentais de quarta dimensão estão ligados à atual fase de 

globalização e avanço tecnológico. São os direitos à democracia (direta, participativa), à 

informação, ao pluralismo, bem como direitos relativos a bioética. 

As duas primeiras dimensões dos direitos fundamentais possuem o indivíduo como 

o seu titular, enquanto os direitos de terceira e quarta dimensões possuem titularidade 

difusa ou coletiva. 

MORAES (2007, p.22) informa que os direitos fundamentais colocam-se em 

elevada posição hermenêutica em relação aos demais direitos previstos no ordenamento 

jurídico, apresentando diversas características, descritas por ele nos seguintes termos: 

 

Imprescritibilidade: os direitos humanos fundamentais não se perdem pelo 
decurso do prazo; inalienabilidade: não há possibilidade de transferência dos 
direitos humanos fundamentais, seja a título gratuito, seja a título oneroso; 
irrenunciabilidade: os direitos humanos fundamentais não podem ser objeto de 
renúncia (...); inviolabilidade: impossibilidade de desrespeito por determinações 
infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, sob pena de 
responsabilização civil, administrativa e criminal; universalidade: a abrangência 
destes direitos engloba todos os indivíduos, independentemente de sua 
nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção político-filosófica; efetividade: a 
atuação do Poder Público deve ser no sentido de garantir a efetivação dos direitos 
e garantias previstos, com mecanismos coercitivos para tanto, uma vez que a 
Constituição Federal não se satisfaz com o simples reconhecimento abstrato; 
interdependência: as várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, 
possuem diversas intersecções para atingirem suas finalidades; 
complementaridade: os direitos humanos fundamentais não devem ser 
interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade de 
alcance dos objetivos previstos pelo legislador constituinte (destaque do autor). 

 

 

Apontadas as características dos direitos humanos fundamentais, resta afirmar que a 

previsão destes direitos direciona-se, basicamente, para a proteção à dignidade humana em 

seu sentido mais amplo (MORAES, 2005, p. 167). 
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2. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

 

Originalmente, somente o Estado devia obedecer aos direitos fundamentais, como 

uma forma de proteger os cidadãos dos excessos do Poder Público. Mas, atualmente, não 

somente o Estado viola os direitos fundamentais, como também, as pessoas os infringem 

em suas relações recíprocas, pois na maioria das vezes são relações desiguais, em que as 

partes não possuem paridade.  

Sendo assim, é necessária a aplicação dos direitos fundamentais nessas relações 

horizontais como forma de garantir equilíbrio, justiça e respeito à dignidade da pessoa 

humana, principalmente no campo do direito civil e do direito do trabalho, largamente 

desrespeitados pelos que detêm maior poder econômico. 

 Releva-se, neste tema, a doutrina de SARLET (2008, p. 402), que afirma: 

 

O ponto de partida para o reconhecimento de uma eficácia dos direitos 
fundamentais na esfera das relações privadas é a constatação de que, ao contrário 
do Estado clássico e liberal de Direito, no qual os direitos fundamentais, na 
condição de direitos de defesa, tinham por escopo proteger o indivíduo da 
ingerências por parte dos poderes públicos na sua esfera pessoal, e no qual, em 
virtude de uma preconizada separação entre Estado e sociedade, entre público e 
privado, os direitos fundamentais alcançavam sentido apenas nas relações entre 
os indivíduos e o Estado, no Estado Social de Direito não apenas o Estado 
ampliou suas atividades e funções, mas também a sociedade cada vez mais 
participa do poder, de tal sorte que a liberdade individual não apenas carece de 
proteção contra os poderes públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito 
da sociedade, isto é, os detentores de poder social e econômico, já que é nesta 
esfera que as liberdades se encontram particularmente ameaçadas. 

  

 

Neste ponto, a questão que se levanta é como se dá a vinculação do particular em 

relação aos direitos fundamentais. Passa-se, portanto, à investigação das variadas correntes 

doutrinárias. 

Há, basicamente, três teorias que tratam da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, as quais se expõe a seguir: 

Em primeiro, destaca-se a doutrina do State Action, criada no direito norte-

americano, segundo a qual não há a vinculação dos particulares pelos direitos fundamentais 

estabelecidos na Constituição. Assim, os direitos fundamentais previstos na Constituição 
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norte-americana, Bill of Rights, impõem limitações apenas para os Poderes Públicos e não 

dão aos particulares direitos frente a outros particulares. 

Para justificar esta posição, a doutrina usa, como fundamento, a literalidade do texto 

constitucional que se refere apenas aos Poderes Públicos como sujeito passivo da maioria 

das cláusulas que prevêem os direitos fundamentais, invocando, também, outros 

argumentos teóricos, tendo como principal a preocupação com a autonomia privada, que 

seria, segundo os teóricos, fulminada caso fosse admitida a vinculação dos particulares aos 

direitos fundamentais. 

A teoria do State Action profundamente associada ao radical individualismo que 

caracteriza a Constituição e a cultura jurídica, em geral, dos Estados Unidos, apesar de ter 

sofrido atenuações através da jurisprudência daquele país, não conseguiu até os dias atuais 

dispensar um tratamento adequado aos direitos fundamentais, tendo em vista que os 

mesmos sofrem violações não só do Estado, mas de uma série de grupos, pessoas e 

organizações privadas. 

A segunda teoria é o da eficácia indireta e mediata dos direitos fundamentais na 

esfera privada, desenvolvida pela doutrina alemã, tornando-se a teoria dominante no direito 

germânico, adotada pela maioria dos juristas da Alemanha e pela sua Corte Constitucional. 

Esta teoria foi concebida por Gunther Dürig e tinha como mote a preservação do 

princípio da liberdade como valor fundamental a ser considerado na aplicação das normas 

constitucionais nas relações privadas. De fato, levando-se à frente a antiga noção dos 

direitos fundamentais como direitos de defesa contra o poder do Estado, chegou-se à 

conclusão de que a autonomia de vontade deveria ser protegida através do direito privado, 

incidindo a força jurídica dos preceitos constitucionais em relação aos particulares 

(terceiros) apenas mediatamente (GOMES, 2005, p.54). 

GUEDES (2003, p.45) afirma que a teoria da eficácia mediata ou indireta 

condiciona a eficácia dos direitos fundamentais a uma intermediação a um dos órgãos do 

Estado (legislativo ou judiciário). Exige-se concretamente a intervenção do legislador ou a 

recepção através do juiz, no momento de interpretar a norma aplicável ao caso. 

Acerca desta teoria, assim se pronuncia SARLET (2008, p. 404): 

 

Os direitos fundamentais – precipuamente direitos de defesa contra o Estado – 
apenas poderiam ser aplicados no âmbito das relações entre particulares após um 
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processo de transmutação, caracterizado pela aplicação, interpretação e 
integração das cláusulas gerais e conceitos indeterminados do direito privado à 
luz dos direitos fundamentais. 

 

 

Segundo os defensores desta corrente doutrinária, os direitos fundamentais 

consistiriam numa ordem de valores que se irradia por todos os campos do ordenamento 

jurídico, inclusive sobre o Direito Privado, cujas normas têm de ser interpretadas à sua luz, 

ou seja, os direitos fundamentais serviriam como princípios de interpretação das cláusulas 

gerais e conceitos indeterminados do direito privado, como os bons costumes, por exemplo. 

A incidência dos direitos fundamentais seria mediata, porque caberia ao legislador 

ordinário proteger esses direitos na esfera privada, sem olvidar-se da proteção da autonomia 

privada. 

As duas primeiras correntes não condizem com a supremacia da Constituição, com 

os seus fundamentos, uma vez que a não observância dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares que não estejam em paridade, acabaria por afetar a dignidade da 

pessoa humana e o individuo não teria como recorrer à jurisdição estatal.  

Ademais, se a Constituição elencou um rol de direitos fundamentais, o legislador 

ordinário não pode suprimi-los, nem restringir sua eficácia. 

A terceira corrente doutrinária, que se entende mais apropriada em face das 

anteriores, é a da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, dominante em vários 

países como Espanha, Portugal, Itália e Argentina. 

Afirma GUEDES (2003, p. 45): 

 

A doutrina da eficácia imediata parte da idéia de os direitos fundamentais rechaça 
a dicotomia oriunda do liberalismo entre Direito Público e Privado, como 
também o dogma da igualdade formal proveniente do paradigma da autonomia 
privada (...). É a norma constitucional que se aplica como a razão primária e 
justificadora de uma determinada decisão. Essa norma fundamental não se aplica 
como regra Hermenêutica, e sim como norma de comportamento apta para incidir 
também no conteúdo das relações entre particulares. 

 

 

As normas de direitos fundamentais regem-se pelo princípio da máxima eficácia, 

daí porque a teoria da eficácia mediata é inteiramente equivocada.  
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Consoante esta teoria, embora se pregue a incidência direta e imediata dos direitos 

fundamentais na esfera privada, não se negam as especificidades desta incidência, já que é 

cediço que o indivíduo é dotado de um poder de autodeterminação da sua vontade, 

chamando a atenção para a necessidade de ponderação entre o direito fundamental em jogo, 

de um lado, e a autonomia privada dos particulares envolvidos, do outro. 

No entanto, segundo SARLET (2008, p.406), não é demais lembrar que: 

 

No concernente aos limites da autonomia privada, a incidência direta da 
dignidade da pessoa humana nas relações entre particulares atua também como 
fundamento de uma proteção da pessoa contra si mesma, já que a ninguém é 
facultada a possibilidade de usar de sua liberdade para violar a própria dignidade, 
de tal sorte que a dignidade da pessoa assume a condição de limite material à 
renúncia e auto-limitação de direitos fundamentais. 

 

 

A primeira sentença acolhendo a teoria dos direitos fundamentais privados versou 

sobre um caso de Direito do Trabalho. A demandante era uma jovem estagiária que 

trabalhava em um hospital para formar-se em enfermagem. O contrato de trabalho e 

formação previa que, em caso de matrimônio, o empregador poderia rescindir o contrato. 

Por conta desta cláusula, a jovem foi despedida após contrair núpcias. Em sua defesa, 

perante o Tribunal Federal Alemão, a jovem alegou que a despedida violava os seus 

direitos fundamentais previstos no art. 6 (proteção ao matrimônio e à família), e § 1° do art. 

1° da Constituição (livre desenvolvimento da personalidade). O Tribunal decidiu a 

demanda em famosa sentença de 5 de maio de 1957, e declarou nula a cláusula contratual 

em questão por vulnerar os direitos fundamentais da demandante (GUEDES, 2003, p.43). 

Sobre a aplicação das normas que contenham direitos fundamentais, Alice Monteiro 

de Barros (2008, p. 618) assevera: 

 

Os direitos fundamentais, em face da teoria da eficácia imediata, são também 
oponíveis em relação aos sujeitos privados, independentemente de lei ordinária 
que delimite o conteúdo constitucional do direito protegido. Na hipótese de 
existir legislação infraconstitucional, o Juiz deverá aplicar o conjunto das normas 
de direito fundamental previsto na Constitucional e também na lei ordinária, 
podendo, caso o ordenamento jurídico positivo permita, exercer o controle por 
meio do juízo de proporcionalidade, o qual está autorizado pelo texto 
constitucional brasileiro (art. 5º, §2º). Na ausência de norma legal, o Juiz terá de 
ponderar em que medida a conduta ou o comportamento de um ente particular, 
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em geral o empregador, produziu uma lesão no patrimônio de direito fundamental 
de outro ente particular, em regra o empregado. 
 
 

Acerca da efetividade dos direitos fundamentais na esfera trabalhista, vale destacar a 

lição de GUEDES (2003, p.43): 

 

O Direito do Trabalho não se constitui num simples feixe de direitos 
prestacionais destinados a manter vivo o prestador. É ignominioso separar a 
condição geral de cidadão da condição de trabalhador subordinado, e a 
reprovação dessa injusta dicotomia se fortalece com a invasão da constituição e 
dos direitos fundamentais nas fábricas. Um exemplo de norma neste sentido, é o 
Estatuto dos trabalhadores italianos, que proíbe todo e qualquer controle oculto 
dos trabalhadores, e obriga o empregador a dar conhecimento dos nomes e das 
funções do pessoal da vigilância, e ajustar previamente com os representantes 
sindicais a possibilidade de implantação de equipamentos eletrônicos de controle 
à distância, assim tutelando o direito à intimidade e excluindo a possibilidade de 
controle do tipo policialesco ou de espionagem. 

 

 

Alice Monteiro de Barros (2008, p.619) aduz, ainda, que: 

 

O reconhecimento dos direitos fundamentais nas relações entre empregado e 
empregador tem alcançado êxito nos tribunais brasileiros, que asseguram a 
igualdade, o segredo da vida privada e o respeito à honra e à liberdade dos 
empregados na execução de sua atividade profissional, com amparo em preceito 
constitucional (art. 5º, incisos I, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV e XVII, art. 7º, 
incisos XXX e XXXI da Constituição vigente). Outra via de penetração desses 
direitos, como vimos, é o ordenamento internacional sobre direitos humanos. 
Situem-se nessa contexto a proibição de discriminar e o respeito à dignidade 
humana (destaque do autor) . 

 

 

Como descrito no capítulo primeiro desta pesquisa, nas últimas décadas, o Direito 

do Trabalho tem assistido a uma imponente reestruturação capitalista que terminou por 

redesenhar a geografia das atividades produtivas e, ao mesmo tempo, a tipologia das formas 

de emprego da mão-de-obra, terceirizando a economia e convulsionando o mercado de 

trabalho, na medida em que mundializou os mercados e os produtos e, como conseqüência, 

modificou principalmente, em virtude de novas e sofisticadas tecnologias, os trabalhos 

tradicionais. 

 Partindo-se dessa perspectiva, vê-se, com facilidade, que os direitos humanos 

fundamentais têm um relevante papel no âmbito dos direitos sociais laborais, pois, de certa 
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forma, limitam o poder disciplinar de comando do empregador, impedindo a violação da 

dignidade do trabalhador, especialmente em época de precarização dos direitos sociais, 

marcadamente, dos direitos trabalhistas. 

Pode-se dizer que os direitos fundamentais laborais são aqueles direitos que têm a 

capacidade e a aptidão de atribuir, a todos os trabalhadores, direitos inerentes à dignidade 

humana porque dotados de uma característica especial: são atribuíveis a todos os 

trabalhadores de forma igual e, por conseguinte, indisponíveis, sendo reconhecidos em 

normas supra-ordinárias. 

Os direitos fundamentais, em regra, encontram-se reconhecidos na Lex Major e 

acompanham o trabalhador em todas as facetas de sua vida social. Por conseguinte, são 

também exercitáveis no seio da relação de trabalho, sem prejuízo de que neste âmbito 

tenham que se conectar e se amoldar às obrigações próprias do contrato ou relação laboral. 

Avulta a importância da tutela dos direitos do trabalhador enquanto pessoa humana 

dotada de uma dignidade que não pode ser suprimida em razão de ser vinculado a uma 

empresa, ou a outra pessoa, em face de um contrato de trabalho. 

 

 

3. Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 Acerca da origem do conceito de pessoa e dignidade, SANTOS (1999, p.19) 

informa que o conceito de pessoa como subjetividade, que possui valor em si mesmo, como 

ser de fins absolutos, e que, em conseqüência, é possuidor de direitos fundamentais e 

contém dignidade surge com o Cristianismo, com a chamada filosofia patrística, sendo 

depois desenvolvida pelos escolásticos. 

Com espeque na filosofia kantiana, SANTOS (1999, p.107) afirma que a 

moralidade implica na libertação do homem, e o constitui como ser livre. O ser humano 

pertence ao reino dos fins, que faz da pessoa um ser de dignidade própria, em que tudo o 

mais tem significação relativa. 

O homem é, pois, um fim em si mesmo e, por isso, tem valor absoluto, não 

podendo, por conseqüência, ser utilizado como instrumento para algo, e, justamente, por 

isso, tem dignidade, é pessoa. 
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A dignidade humana é um princípio moral baseado na finalidade do ser humano e 

não na sua utilização como um meio, e é o fundamento axiológico de todos os direitos 

fundamentais. 

MORAES (2007, p.46) assim conceitua a dignidade da pessoa humana: 

 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e 
que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações 
ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a 
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. O 
direito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, dentre outros, aparece 
como conseqüência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República Federativa do Brasil. 

 

 

Segundo NOGUEIRA (2006, p.16), a dignidade é que dita a condição superior do 

homem como ser de razão e sentimento. Por isso é que a dignidade humana independe de 

merecimento pessoal ou social. Não há de ser mister ter de fazer por merecê-la, pois ela é 

inerente à vida. 

Ingo Wolfgang Sarlet, citado por NOGUEIRA (2006, p.16), conceitua a dignidade 

da pessoa humana como: 

 

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 
ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos.  

  

 

O termo dignidade humana é o reconhecimento de um valor. Este valor deve ser 

entendido como absoluto respeito aos direitos fundamentais, assegurando-se condições 

dignas de existência para todos. O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um 

espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no 

mundo.  
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A Constituição Federal, no inciso III de seu artigo 1º, estabelece a dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.  

FURTADO (2004, p.120) declara: 

 

É de se concluir que dar fundamento ao Estado na dignidade da pessoa humana 
patenteia o reconhecimento do valor do homem enquanto ser livre, ao mesmo 
tempo que o próprio Estado reconhece ter suas pilastras na observância do 
princípio em baila em favor do ser humano, abrangendo tal princípio não somente 
os direitos individuais, mas os direitos outros, de natureza econômica, social e 
cultural.  
(...) 
Assim, o fato de a Constituição Federal haver asseverado que um dos fincos do 
Estado Democrático é a dignidade da pessoa humana não só implica o 
reconhecimento da liberdade, mas também a garantia, a ser propiciada pelo 
próprio Estado, de condições mínimas de existência à pessoa humana, o que deve 
ser observado pela ordem econômica, de tal sorte que sejam espancadas extremas 
desigualdades que venham a ocorrer no seio da sociedade, cujo Texto Maior 
anatematiza o desrespeito à dignidade do homem.    
 

 

De acordo com Flademir Jerônimo Belinati Martins (2003, p.125), reconhecer a 

dignidade da pessoa humana como um valor supremo, um valor fundante da República, 

implica admiti-la não somente como um princípio da ordem jurídica, mas também da 

ordem política, social e econômica: 

 

Isto nos remete à noção de que conhecer a dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República significa admitir que o Estado brasileiro se constrói a 
partir da pessoa humana, e para servi-la. Implica também, reconhecer que um dos 
fins do Estado brasileiro deve ser propiciar as condições materiais mínimas para 
que as pessoas tenham dignidade. 

 

 

Afirma-se, portanto, que o Estado existe em função de todas as pessoas. Assim, toda 

e qualquer ação do ente estatal deve ser avaliada, sob pena de violar a dignidade da pessoa 

humana.  

Cada ação do ente estatal deve ser e estar direcionada na busca da dignidade da 

pessoa humana, sob pena de, em não sendo assim, suas ações serem consideradas 

incostitucionais.  O Estado deve, pois, em sua atuação, partir do pressuposto de que deve 

considerar cada pessoa como um fim em si, e empenhar-se na busca e concretização de sua 

felicidade. 
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O princípio da dignidade da pessoa humana é o núcleo essencial dos direitos  

fundamentais, e a premissa fundamental de qualquer Estado que se queira definir e assumir 

como democrático. A garantida da dignidade da pessoa humana é a fonte ética que confere 

unidade de sentido, de valor e de concordância prática ao sistema de direitos fundamentais. 

A pessoa humana, cuja dignidade é seu atributo, constitui-se paradigma avaliativo 

de cada ação do Poder Público e um dos elementos imprescindíveis de atuação do Estado 

brasileiro. 

Ao pertencer à categoria de princípio fundamental da República e corolário do 

Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana desdobra-se por todo o 

ordenamento júridico pátrio quando da disposição legal quanto à proteção à vida, à 

liberdade, à igualdade, à privacidade, à saúde, à educação e, também, ao trabalho. 

A análise da dignidade humana, englobando todos os direitos fundamentais 

apresenta-se como obrigação do Estado em propiciar as condições para que as pessoas 

tenham uma vida digna. São consideradas agressões à dignidade humana, a ausência de 

condições de vida digna, como a falta de estrutura de vida, tais como a ausência de 

moradia, habitação, educação, saúde, além de práticas de tortura, perda da liberdade, 

violência física e moral, racismo e outros. 

Para que a pessoa humana valorize a dignidade e tenha estrutura interior para 

alcançar tal análise, a sua consciência deve apontar para as suas necessidades interiores, 

muitas vezes mais ultrajadas do que a ausência de condições físicas para o seu 

desenvolvimento. 

Não se pode falar em dignidade da pessoa humana se estas condições não se 

materializam em suas próprias vidas.  

Sem direito à saúde, ao trabalho, enfim, sem o direito de participar da vida em 

sociedade com um mínimo de condições, não se pode falar em concretização da dignidade 

humana. 

Conceder trabalho, em condições decentes, é forma de proporcionar ao ser humano 

os direitos que decorrem desse atributo que lhe é próprio: a dignidade. 
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3.1 A dignidade da pessoa humana do trabalhador 

 

 O respeito à dignidade da pessoa humana do trabalhador vem a ser espécie do 

gênero dignidade da pessoa humana. 

A relação de emprego apresenta uma característica muito especial, qual seja, a 

subordinação jurídica cujo corolário é a constituição do vínculo entre empregado e 

empregador sob uma posição rígida de hierarquia. 

 No entanto, esta sujeição não tem o condão de obrigar o trabalhador a permitir 

qualquer conduta capaz de reduzir sua integridade moral, uma vez que sua dignidade 

subsiste até mesmo contra a vontade do obreiro, em face da sua irrenunciabilidade, 

decorrente da condição de direto humano fundamental. 

 No tocante ao assédio moral no ambiente de trabalho, verifica-se uma ofensa 

flagrante ao pilar fundamental da dignidade humana, contrariedade gravíssima aos 

fundamentos do ordenamento jurídico e, em conseqüência, a deveres contratuais 

trabalhistas. 

 A prática do assédio moral vulnera direitos humanos fundamentais da vítima, e é 

sob este prisma que se concretiza a presente pesquisa. 

 

 

4. Direitos da personalidade 

 

 Conforme Ana L. Porto de Barros (2003, p.17), a doutrina dos direitos humanos 

surgiu a partir da necessidade de proteger o homem em face dos arbítrios cometidos pelo 

Estado. Tanto assim é que as primeiras normas de proteção específica da pessoa foram 

tratadas em sede de direito público, denominando-se “liberdades públicas”. 

Ao início do século passado, quando da vigência do anterior Código Civil, época em 

que reinava o liberalismo, não se cogitava de a pessoa humana vir a ser objeto de tutela 

também nas relações de direito privado, na medida em que as legislações da época, nas 

quais se inspirou o legislador civil pátrio, tinham como preocupação central a proteção do 

patrimônio, bem como a circulação de riquezas e não o próprio homem. 
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Retrato dessa afirmativa é que as constituições democráticas continham dispositivos 

que retratavam liberdades públicas, nada se detectando, no âmbito do direito privado, no 

concernente às normas de proteção à pessoa humana, em suas relações interprivadas. 

Daí a primazia e importância das normas relativas aos direitos da personalidade, 

inseridas em um estatuto que se destina a reger as relações privadas na sociedade. 

É pertinente dizer que a inclusão no novo Código Civil de capítulo específico 

destinado a tratar do tema, direitos da personalidade, evidencia sintonia entre o legislador 

pátrio e os reclamos da doutrina moderna.  

Afirma Ana L. Porto de Barros (2003, p.17): 

 

Os direitos da personalidade retratam uma preocupação do legislador com a 
pessoa humana, na mesma linha da preocupação demonstrada quando do 
surgimento das declarações de direitos do homem, marco do nascimento dos 
denominados direitos humanos.  

 

 

O Código Civil anterior nada previa a respeito, sendo completamente distoante da 

filosofia de proteção do homem, enquanto ser humano, priorizando a proteção aos bens 

patrimoniais, em detrimento dos denominados bens existenciais, nos quais se inserem 

aqueles relativos à personalidade do ser humano. 

 O fio condutor do Novo Código Civil é a dignidade da pessoa humana. A atual 

legislação civil, seguindo a filosofia de um ordenamento caracterizado pela preocupação 

com o respeito à pessoa e sua dignidade, que teve início com o advento da Constituição 

Federal de 1988, fez constar de seu texto, pela primeira vez em um ordenamento jurídico 

privado, os direitos da personalidade. 

 Pode-se afirmar que o novo diploma civil se atualiza pela inclusão de determinados 

princípios que conduzem à substituição do individualismo burguês pela preocupação com o 

social. 

 Conforme Ana L. Porto de Barros (2003, p.16), essa inovação se mostra assaz 

importante, na medida em que, primeiro, reconhece expressamente a existência de direitos 

extrapatrimoniais nas relações interprivadas e, segundo, porque possibilita que a pessoa 

atingida em qualquer um desses direitos tenha instrumentos para a sua defesa e também 

para pedir a reparação dos danos que possam ser causados em decorrência de lesão ou de 
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ameaça de lesão aos mesmos. A proteção à pessoa humana se complementa, considerando 

que a legislação civil passa a prever o que se pode chamar de direitos subjetivos privados. 

Entende-se que a concepção dos direitos da pessoa humana é a base e a estrutura do 

Direito Civil, direitos subjetivos que estabelecem a proteção dos direitos personalíssimos o 

que possibilita ao ser humano o seu desenvolvimento. Em outras palavras, pode-se dizer 

que a pessoa e a dignidade humana se põem como fundamento dos direitos da 

personalidade. 

Os direitos da personalidade constituem-se em direitos mínimos que asseguram e 

resguardam a dignidade da pessoa humana e, como tais, estão previstos e protegidos pelo 

ordenamento jurídico (LEITNER e SILVA, 2007, p.139).  

 Conceituam-se os direitos da personalidade como aqueles inerentes à própria 

pessoa, são caracteres próprios do indivíduo, frutos de sua própria existência, como o 

direito à vida, à liberdade, à integridade física, à honra, à imagem, à intimidade, enfim, são 

direitos constitucionalmente protegidos, que merecem a tutela do Estado (LEITNER e 

SILVA, 2007, p.140).  

 O Código Civil Brasileiro destinou um capítulo aos direitos da personalidade e, em 

seu art.11, dispôs: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária”. 

 Além das características dos direitos da personalidade apontadas supra, deve-se 

assinalar que eles são direitos inatos, absolutos, oponíveis erga omnes, caracterizando-se 

por serem extrapatrimoniais, impenhoráveis, imprescritíveis, vitalícios e necessários. 

 O fato do legislador não haver pronunciado todas as características não altera a 

natureza dos direitos personalíssimos, visto que defluem do próprio ordenamento jurídico, e 

dos princípios adotados pelo legislador constituinte. 

 A classificação dos direitos da personalidade de Limongi França é citada por 

LEITNER e SILVA (2007, p.139), a saber: 

  
1. Direito à integridade física: 1.1 Direito à vida: 1.1.1 à concepção e à 
descendência; 1.1.2 ao nascimento; 1.1.3 ao leite materno; 1.1.4 ao planejamento; 
1.1.5 direito à proteção do menor; 1.1.6 à alimentação; 1.1.7 à habitação; 1.1.8 à 
educação; 1.1.9 ao trabalho; 1.1.10 ao transporte adequado; 1.1.11 à segurança 
física; 1.1.12 ao aspecto físico da estética humana; 1.1.13 à proteção médica e 
hospitalar; 1.1.14 ao meio ambiente ecológico; 1.1.15 ao sossego; 1.1.16 ao lazer; 
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1.1.17 ao desenvolvimento vocacional profissional; 1.1.18 ao desenvolvimento 
vocacional artístico; 1.1.19 direito à liberdade física; 1.1.20 ao prolongamento 
artificial da vida; 1.1.21 à reanimação; 1.1.22 direito à velhice digna; 1.1.23 
relativos ao problema da eutanásia; 1.2 Direito ao Corpo Vivo: 1.2.1 ao 
espermatozóide e ao óvulo; 1.2.2 ao uso do útero para a procriação alheia; 1.2.3 
ao exame médico; 1.2.4 direito à transfusão de sangue; 1.2.5 à alienação de 
sangue; 1.2.6 ao transplante; 1.2.7 relativos à experiência científica; 1.2.8 ao 
transexualismo; 1.2.9 relativos à mudança artificial do sexo; 1.2.10 ao débito 
conjugal; 1.2.11 à liberdade física; 1.2.12 ao passe esportivo; 1.3 Direito ao 
Corpo Morto: 1.3.1 ao sepulcro; 1.3.2 à cremação; 1.3.3 à utilização científica; 
1.3.4 relativos ao transplante; 1.3.5 ao culto religioso. 2 Direito à integridade 
intelectual: 2.1 à liberdade de pensamento; 2.2 de Autor; 2.3 de Inventor; 2.4 de 
Esportista; 2.5 de esportista participante de Espetáculo público; 3. Direito à 
integridade moral: 3.1 à liberdade civil, política e religiosa; 3.2 à segurança 
moral. 3.3 à honra; 3.4 à honorificência; 3.5 ao recato; 3.6 à intimidade; 3.7 à 
imagem; 3.8 ao aspecto moral da estética humana; 3.9 ao segredo pessoal, 
doméstico, profissional, político e religioso; 3.10 à identidade pessoal, familiar e 
social (profissional, política e religiosa), 3.11 à identidade sexual; 3.12 ao nome; 
3.13 ao título; 3.14 ao pseudônimo; 3.15 à alcunha.   

 

  

Alice Monteiro de Barros (2008, p.613) indica a existência de autores que 

diferenciam os direitos fundamentais dos direitos da personalidade: 

 

Distinguem-se, ainda, os direitos fundamentais dos “direitos da personalidade”, 
tendo em vista que estes se manifestam diretamente numa dimensão privatista, 
em que também se apresentam os direitos fundamentais, mas de forma indireta, 
segundo a doutrina alemã. 

 

 

Sobre esta distinção, assim se posiciona CANOTILHO (1993, p.545): 

 
Muitos dos direitos fundamentais são direitos de personalidade, mas nem todos os 
direitos fundamentais são direitos de personalidade. Os direitos de personalidade 
abarcam certamente os direitos de estado (por ex.: direito de cidadania), os 
direitos sobre a própria pessoa (direito à vida, à integridade moral e física, direito 
à privacidade), os direitos distintivos da personalidade (direito à identidade 
pessoal, direito à informática) e muitos dos direitos de liberdade (liberdade de 
expressão). Tradicionalmente, afastavam-se dos direitos de personalidade os 
direitos fundamentais políticos e os direitos a prestações, por não serem atinentes 
ao ser como pessoa. Contudo, hoje em dia, dada a interdependência entre o 
estatuto positivo e o estatuto negativo do cidadão, e em face da concepção de um 
direito geral de personalidade como direito à pessoa ser e à pessoa devir, cada vez 
mais os direitos fundamentais tendem a ser direitos de personalidade e vice-versa 
(destaque do autor). 
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NEVES (2004, p.6) comentando a lição de Gilberto Haddad Jabur, afirma que os 

“direitos fundamentais” e “os da personalidade” não são exatamente os mesmos, mas que 

possuem semelhante gênese e conteúdo e, mais, que estes últimos são expressões dos 

direitos fundamentais em face dos particulares, mas não, exatamente, uma esfera ou ramo 

daqueles, o que demandaria, além da diversidade de destinatário, descoincidência de 

substância.  

Por outro lado, Paulo Nader (apud NEVES, 2004, p.7) relata que ambos visam 

proteger unicamente a condição humana, com fulcro em sua personalidade. Nesse sentido, 

os direitos da personalidade seriam espécies dos quais os direitos fundamentais seriam o 

gênero. 

Acredita-se, com fulcro na pesquisa de NEVES (2004, p.8), que os direitos 

fundamentais e da personalidade têm, efetivamente, conteúdos similares que devem 

convergir para afirmar e tutelar a dignidade da pessoa humana.  

Estes direitos não são exatamente os mesmos, pelo que se aponta os fundamentais 

como aqueles reconhecidos para proteger o indivíduo contra a ação do Estado, e os da 

personalidade como aqueles que têm por sujeito passivo não o Estado, mas outro particular, 

no âmbito das relações privadas. 

Deve-se informar, ainda, que existe uma elasticidade da tutela da personalidade, 

dado que os direitos inerentes à personalidade não conformam um rol taxativo, não é 

numerus clausus, pois o que é tutelado é o valor da personalidade humana, que não possui 

limites previamente estabelecidos em lei. 

A flexibilidade das situações pessoais e dos acontecimentos no contexto fático 

justifica que a sua tutela deve ser estendida também às demais hipóteses não previstas pelas 

leis ordinárias, mas desde que juridicamente relevantes. 

Acerca da amplitude dos direitos da personalidade, pode-se dizer que os direitos da 

personalidade tutelados no art.5º da Constituição não protegem apenas o indivíduo dos 

ataques praticados pelo Estado. Não há qualquer limite imposto nos textos neste sentido. A 

tutela é ampla, dirigida tanto ao Estado, que deve respeitar os direitos da personalidade das 

pessoas que estão no seu território, bem como aos particulares entre si, nas suas relações a 

cada momento. 
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4.1 O assédio moral como uma ofensa aos direitos da personalidade do trabalhador 

 

 Os incisos X e V do art. 5o da Constituição Federal, respectivamente, determinam: 

 

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação; 
(...) 
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem. 

 

 

Pelo citado se extrai que o indivíduo não é apenas titular de um patrimônio material, 

mas de direitos integrantes de sua personalidade, que não podem ser atingidos 

impunemente.     

Toda ofensa que atinge os valores abstratos humanos e que tem como causa 

impulsiva uma ação ou omissão, não estribada em exercício regular de um direito, em que o 

agente produz um prejuízo ou transgride direito de outrem, por dolo ou culpa, pode ser 

denominado de dano moral. 

A reparabilidade pelo dano moral tem previsão expressa em vários textos legais 

além do disposto na Constituição Federal supracitada, e encontra fundamento na teoria da 

responsabilidade civil, como se verá no capítulo 4 desta pesquisa.  

De acordo com Alice Monteiro de Barros (2008, p.620), com fulcro no art.12 do 

Código Civil, a ameaça ou lesão ao direito da personalidade gera perdas e danos, 

independentemente de outras sanções previstas em lei. E ainda afirma: 

 

A utilização dessas normas civis traduz uma fonte subsidiária do Direito do 
Trabalho. Se o dano moral for provocado pelo empregador ou pelo empregado, 
em decorrência da relação de emprego, a lesão afeta os direitos da personalidade 
a ser decidida pela Justiça do Trabalho. Se, entretanto, a Justiça do Trabalho, com 
amparo no art.114, VI e IX da Constituição Federal, apreciar matéria alusiva às 
relações de trabalho autônomas ou eventuais, será disciplinada pelo Direito Civil, 
art. 11 e 12 entre outros (destaque do autor). 

 

 

Na vida em sociedade, todos encontram-se sempre sujeitos a causar um dano ou 

então a sofrê-lo. Na relação de emprego, a questão não é diferente. Por conseqüência, tanto 
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o empregado como o empregador podem ser vítimas de dano moral, ou de "dano não-

patrimonial". 

Acerca dos danos morais que podem ocorrer no ambiente de trabalho, ensina 

SANCHES (1997, p.65): 

 

No cotidiano laboral, empregado e empregador, como tais, podem ser agentes 
ativos ou passivos de ilícitos dos quais derive a obrigação de repara o dano. Há, 
em tese, uma potencial igualdade dos sujeitos das relações de trabalho em causar 
lesões com repercussão, inclusive, na esfera moral, embora o mais comum seja o 
empregado figurar no pólo passivo da conduta danosa. 

 

 

Os danos morais trabalhistas podem ocorrer por ofensas de natureza individual ou 

coletiva. 

 Em relação aos danos morais por ofensa de natureza individual eles podem ser por 

ofensas aos atributos valorativos da personalidade (violações à honra e imagem); por ofensa 

aos atributos físicos ou “materiais” da personalidade (violações à vida, saúde, subsistência, 

liberdade pessoal ou de locomoção) e por ofensas aos atributos espirituais da personalidade 

(violações à intimidade, vida privada, igualdade, liberdade sexual, autoria científica e 

artística). 

 Os danos morais de natureza individual podem ser subjetivos ou interiores, quando 

avaliados em relação à sua repercussão no próprio ofendido (dores d’alma), e objetivos ou 

exteriores, quando pertinentes à projeção social das ofensas, ou seja, a sua repercussão em 

relação ao meio social. 

Afetam a dignidade os constrangimentos impostos pelo empregador ao empregado, 

mormente perante os colegas de trabalho ou clientes. Tais constrangimentos são 

moralmente ressarcíveis, eis que ofendem a autoconsideração e/ou consideração social, 

expondo a pessoa a situações humilhantes. 

Conforme BELMONTE (2007, p.165), é direito da personalidade o respeito à 

condição pessoal e profissional do trabalhador, constituindo constrangimento moral o 

comportamento patronal indigno, decorrente do exercício abusivo do poder de comando no 

tratamento pessoal do empregado. 
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O constrangimento moral pode relevar-se em único ou reiterados atos destinados ao 

exercício abusivo do poder diretivo, visando à desestabilização ou fragilização emocional 

momentânea ou continuada do empregado. A continuada recebe a denominação específica 

de assédio moral, como se verá no próximo capítulo. 

BELMONTE (2007, p.165) aduz, ainda, que: 

 

Rigor excessivo, ironias, ameaças ao emprego, atitudes de desqualificação ou de 
exposição da fragilidades, broncas públicas desmedidas, atribuição de realização 
de tarefas em prazos impossíveis, são veículos de que costuma se servir o ofensor 
-  o empregador ou um superior hierárquico – para simplesmente desrespeitar o 
empregado ou então para fragilizá-lo. O procedimento continuado desse 
comportamento, quando ocorre, tem por fim minar, gradativamente, a 
autoconfiança e auto-estima do trabalhador e, conseqüentemente, desestabilizar 
sua integridade física e psíquica. 

 

 

Também constrange moralmente o empregado o empregador que, servindo-se da 

idoneidade moral do trabalhador, o coage a usar o seu nome próprio para pedir empréstimo 

em favor da empresa, ou servir de avalista, fiador ou depositário de bens. 

Indica, ainda, BELMONTE (2007, p.165) outras formas de constrangimento moral 

nas relações de trabalho, tais como: 

 

Expor os empregados ao ridículo, por meio de cartazes com retrato do 
trabalhador, com ou sem orelha de burro, atrelado a dizeres como “Pior Vendedor 
do Mês”; submeter o empregado a vexames, como “dançar na boquinha da 
garrafa” ou fazer flexões em virtude de mau desempenho de vendas de bebidas ou 
usar o dia inteiro nariz de palhaço por não ter conseguido alcançar as metas 
estabelecidas pela empresa; impor a empregadas a obrigação de usar roupas 
indecentes em postos de gasolina altas horas da noite, por vezes até com 
exposição ao frio; impor aos empregados a obrigação de adquirir produtos ou 
mercadorias da empresa; discriminação do dirigente sindical, em razão de sua 
condição; tentar obter, sob chantagens, confissão. 

 

 

Por fim, afirme-se que os direitos da personalidade, como direitos subjetivos, 

aplicam-se a todas as pessoas, inclusive ao trabalhador, durante e após o término da relação 

de emprego.  

Assim, merece a tutela e proteção do Estado toda pessoa que é atingida, seja pela 

integridade física ou moral, ou em situações que a coloquem em posição de desigualdade 
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perante os demais. Em especial, as agressões à personalidade dos trabalhadores que 

exercem funções como empregados, configurando as situações do chamado assédio moral. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 
 

 
1. Aspectos históricos e terminologia 

 

De acordo com PEDUZZI (2007, p.25):  

 

A figura jurídica do assédio moral é recente. Sua origem remonta a estudos 
realizados pela etologia, psiquiatria e psicologia, tendo como marco relevante, 
estudos realizados pelo psiquiatra alemão, residente na Suécia Heinz Leymann, 
especialmente nos anos oitenta, por meio dos quais descreveu e analisou os 
distintos comportamentos hostis que apresentam nas organizações, 
particularmente nas relações de trabalho e mais especificamente ainda na empresa 
em relação aos seus empregados. 

 

 

Os estudos realizados pelo psicólogo do trabalho Heinz Leymann identificam mais 

de quarenta e cinco comportamentos que, atualmente, são utilizados para configurar a 

prática do assédio moral.  

 O referido psicólogo fez uso da expressão mobbing, palavra de origem inglesa, 

derivada do verbo to mob e do substantivo mob. O substantivo mob significa multidão ou 

coletividade em tumulto. Desta forma, Heinz Leymann propõe que mobbing guarda o 

sentido de molestar diante da multidão, com efeito o agente agressor se utiliza de gestos 

insidiosos, zombarias contra o trabalhador diante dos colegas deste. 

 NASSIF (2006, p.730) reforça a idéia proposta para o termo mobbing afirmando 

indicar uma agressão coletiva contra um, no sentido do linchamento, de modo que a vítima 

fosse perseguida e atingida por uma coletividade, até a sua eliminação.    

Na Itália, o pioneiro nos estudos acerca do assédio moral é o pesquisador alemão 

Harald Ege, que promoveu suas pesquisas por intermédio da Universidade de Bolonha.  

Harald Ege é o fundador e presidente da Associação Italiana contra Mobbing e 

Stress Psicossocial de Bologna - PRIMA, que tem por finalidade a divulgação e a 
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assistência na ocorrência do assédio moral, desde os trabalhadores até os superiores 

hierárquicos e executivos (PAROSKI, 2006, p.5). 

 Há de se relevar a contribuição da vitimóloga francesa Marie-France Hirigoyen, que 

em estudo integralizado entre teoria e casos concretos delineia com perfeição os melindres 

do terror psicológico. Suas obras têm motivado um significativo número de trabalhadores a 

se manifestarem em protesto, junto aos seus empregadores, exigindo respeito à sua 

dignidade contra o assédio moral. A autora recebeu grande volume de cartas de 

trabalhadores relatando as próprias experiências com o assédio moral e o estresse 

(PAROSKI, 2006, p.6). 

Diversas expressões têm sido utilizadas em diferentes países para designar o 

fenômeno social. Na França - harcèlement moral, na Itália - molestie psicologiche, - na 

Inglaterra, Austrália e Irlanda - bullying, bossing, harassment (sentido de tiranizar), nos 

Estados Unidos, Países nórdicos, bálticos e da Europa Central - mobbing (sentido de 

molestar), no Japão – ijime, murahachibu (ostracismo social), em Portugal - coacção 

moral, nos países hispânicos - acoso moral, acoso psicológico ou psicoterrorismo, e no 

Brasil - assédio moral, assédio psicológico, psicoterror e manipulação perversa. 

Segundo HIRIGOYEN (2005, p.85), é importante distinguir o significado dos 

termos moobing, bullyng e assédio moral, na medida em que estes termos, embora usados 

por alguns estudiosos como sinônimos, apresentam um certo grau de diferença. 

O termo moobing está relacionado às perseguições coletivas, ou à violência ligada à 

organização, incluindo desvios que podem progressivamente acarretar em violências 

físicas. 

O uso do termo bullyng, inicialmente, não dizia respeito ao mundo do trabalho, 

ensina HIRIGOYEN (2005, p.79) que: 

 

Falava-se de bullyng essencialmente para descrever as humilhações, os vexames 
e as ameaças que certas crianças ou grupo de crianças infligem a outras. Depois o 
termo se estendeu às agressões observadas no exército, nas atividades esportivas, 
na vida familiar, em particular com relação a pessoas de idade, e, evidentemente, 
no mundo do trabalho. 
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 O fenômeno do bullyng é de acepção mais extensa, indo de chacotas e isolamento 

até condutas abusivas de conotação sexual ou agressões físicas. Refere-se mais a ofensas ou 

violência individual do que a violência organizacional. 

Dieter Zapf, citado por HIRIGOYEN (2005, p.80), diferencia bullyng de moobing, 

ao afirmar que o primeiro é majoritariamente originado de superiores hierárquicos, 

enquanto o moobing é muito mais um fenômeno de grupo. 

O assédio moral, melhor caracterizado no ponto seguinte, é um tipo de agressão 

mais sutil e, por conseguinte, apresenta uma maior dificuldade em ser caracterizado e 

provado, qualquer que seja sua procedência.  

É justamente por ser uma forma sutil de degradação psicológica que, por muitas 

vezes, a tarefa mais difícil é identificar o assédio moral, pois a vítima é envolvida em um 

contexto que a faz pensar ser merecedora, ou mesmo culpada pelas situações 

constrangedoras.  

HIRIGOYEN (2005, p.81) ainda aponta um tipo específico de assédio moral, 

denominado de whistleblowers. O caso se dá, na prática, com pessoas que denunciam os 

problemas de funcionamento de um sistema, e que sofrem represálias da parte do próprio 

sistema.    

Apesar do assédio moral no ambiente de trabalho ser uma realidade tão antiga 

quanto o próprio trabalho, somente no começo desta década foi realmente identificado 

como fenômeno destruidor do ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 2007, p.65). 

Quando se diz que o assédio moral é tema novo, quer-se dizer que é novo quanto 

aos estudos científicos que sobre ele vêm sendo realizado, uma vez que desde que existe 

sociedade há, de certo modo, formas de assédio moral (PAROSKI, 2006, p.3).  

 

 

2. Conceito e caracterização 

 

É necessário afirmar, preliminarmente, que o assédio moral não ocorre de forma 

exclusiva no ambiente de trabalho, como afirma Marcelo Roberto Bruno Válio, citado por 

Érica Siqueira Furtado (2007, p.14): 
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Contudo, o mobbing não é uma violência específica do mundo do trabalho, pois 
se verifica também na escola e na família. Na escola tanto pode ocorrer nas 
relações professor/aluno, como na relação entre colegas estudantes. Essa nova 
situação chamada no velho continente de mobbing, e conhecida como assédio 
moral teve como berço de estudo a Suécia, sendo difundida na Alemanha e na 
Itália.  

   

  
Assediar, em sentido geral, conforme o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 

significa: insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em 

relação a alguém. 

 Assediar, conforme Márcia Novaes Guedes, referida por Érica Siqueira Furtado 

(2007, p.14), é submeter alguém a ataques repetidos, por meio de procedimentos, atos e 

palavras inadequados e intempestivos, comentários perniciosos, críticas, e piadas 

inoportunas, com o propósito de expor alguém a situações incômodas e humilhantes. 

Maria Aparecida Alkimin, citada por LEITNER e SILVA (2007, p.141), conceitua 

assédio moral como: 

 

Um fato social que ocorre no meio social, familiar, estudantil e, mais 
intensamente, no ambiente de trabalho, abrangendo tanto o setor privado como a 
administração pública, e, embora na atualidade tenha atraído estudos no campo da 
Psicologia, Sociologia, Medicina do Trabalho e do Direito, tem origem histórica 
na organização do trabalho, tendo em vista a relação domínio-submissão entre 
capital e força de trabalho.   

 

 

A denominação “assédio moral” foi utilizada pela primeira vez em 1998 por Marie-

France Hirigoyen que, em 2002, aprimorou seu conceito e propõe a seguinte definição:  

 

Por assédio moral em local de trabalho temos que entender toda e qualquer 
conduta abusiva manifestando-se, sobretudo, por comportamentos, palavras, atos, 
gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à 
integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou 
degradar o ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 2007, p.65). 

 

 

FURTADO (2003, p.17), fazendo alusão à médica do Trabalho e pesquisadora da 

PUC-SP, Margarida Barreto, assim conceitua assédio moral no trabalho: 
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São atos perversos praticados por superiores hierárquicos contra seus 
subordinados. Na verdade são condutas abusivas, que visam demarcar o espaço 
do poder: quem manda e quem obedece. O agressor não dá trégua àquela pessoa 
que deve ser eliminada da empresa. Faz um bloqueio constante e que se repete 
por toda a jornada. Manifesta-se através de gestos, palavras, ironias, 
desqualificações, ridicularizações, palavras ofensivas e ameaçadoras que atingem 
a dignidade, identidade e saúde dos trabalhadores, degradando as condições de 
trabalho e as relações interpessoais; colocando em risco a vida e a permanência 
no emprego. 

 

 

Acerca do conceito de assédio moral no trabalho, Francisco Meton Marques de 

Lima (2007, p.149) ensina: 

 

Assédio dá uma idéia de cerco, pressão, opressão. Moral, significa em torno da 
estrutura psicológica do indivíduo. Daí o nome assédio moral, Caracterizam-no as 
condutas abusivas, reiteradas e prolongadas no tempo e que causem a degradação 
do ambiente de trabalho para a vítima. 

 

 

CARVALHO (2006, p.94) aduz que o assédio moral no trabalho identifica-se nos 

atos contínuos de humilhação, na conduta ofensiva figurada pelo desprezo, desonra, 

atitudes em gestos, palavras ditas ou escritas, que expressem agressão à integridade física e 

psíquica do empregado, de tal maneira que prejudique a saúde laborativa e o ambiente de 

trabalho, podendo ser dentro ou fora desse ambiente, desde que em razão das funções 

exercidas pela vítima, objetivando inferiorizá-la, torná-la excluída das atividades normais 

da empresa, ou assediá-la com o fim de extrair dela maior produtividade. 

Citada por LEITNER e SILVA (2007, p.141), Margarida Barreto afirma que o 

assédio moral no trabalho é: 

 

A exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no 
exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas 
autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações 
desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou 
mais subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de 
trabalho, forçando-o a desistir do emprego. 
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 Impende destacar que HIRIGOYEN (2005, p.17) indica algumas situações que, em 

sua opinião, não podem ser confundidas com o assédio moral, tais como o estresse, os 

conflitos organizacionais, a gestão por injúria, as agressões pontuais, as péssimas condições 

de trabalho, a psicose de autoperseguição, além de outras hipóteses, que, comumente, 

promovem uma aparente hipótese de assédio moral. 

 Por estresse no ambiente de trabalho, entende-se as sobrecargas e má condições de 

trabalho, tornando-se destruidor pelo excesso. Assevera HIRIGOYEN (2005, p.20): 

 

É claro que o estresse profissional feito de pressões e exagero de tarefas múltiplas 
e repetitivas pode esgotar uma pessoa e mesmo levá-la a um burn out (sic), isto é, 
a uma depressão por esgotamento.  

 

   

No assédio moral, no entanto, prepondera a humilhação e a falta de respeito, 

gerando conseqüências muito mais graves para a saúde do trabalhador.  

Enquanto o trabalhador está submetido a um ritmo de trabalhado estafante, ele se 

sente somente cansado, mas quando submetido à perseguição e humilhação, ou melhor, 

quando assediado moralmente, seu estado de saúde degenera-se gravemente.  

Com relação aos conflitos presentes dentro das organizações, HIRIGOYEN (2005, 

p.24) acredita que, nestes casos, há uma consciência geral no sentido de reconhecer a sua 

utilidade, na medida em que eles são verdadeiras fontes de renovação, reorganização, e 

adoção de novos modelos de funcionamento para os sistemas. Há, teoricamente, uma certa 

abertura e liberdade de discussão para o alcance de soluções.  

No assédio moral, não se verifica uma relação simétrica como no conflito, mas uma 

relação entre um dominante e um dominado, na qual aquele que comanda o jogo procura 

submeter o outro até fazê-lo perder sua identidade.  

Mesmo quando o assédio ocorre entre colegas ou em nível ascendente, é sempre 

precedido da dominação psicológica do agressor e da submissão forçada da vítima. O outro 

é ridicularizado, a priori, por ser o que é, por gênero sexual, alguma deficiência ou por sua 

posição hierárquica (HIRIGOYEN, 2005, p.27). 

Um terceiro caso que gera uma certa confusão é o da gestão por injúria, onde ocorre 

um típico comportamento despótico de alguns administradores que submetem os seus 
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empregados a um pressão insuportável, tratando-os com violência, injuriando-os ou os 

insultando.  

A diferença em relação ao assédio moral reside no fato de que neste a violência é 

silenciosa e velada, enquanto que no outro, a hostilidade dos gestores é notada por todos, 

inclusive pelos representantes do empregados. 

Há ainda, uma outra situação que se deseja abordar e que, por vezes, é confundida 

com o assédio moral, trata-se das agressões pontuais. 

Declara HIRIGOYEN (2005, p.31): 

 

Uma agressão verbal pontual, a menos que tenha sido precedida de múltiplas 
pequenas agressões, é um ato de violência, mas não é assédio moral, enquanto 
que reprimendas constantes o são, sobretudo se acompanhadas de outras injúrias 
para desqualificar a pessoa. 
(...) 
Uma agressão pontual pode ser apenas uma expressão de reatividade e 
impulsividade. Neste caso, segundo os juristas, não existe “premeditação”. O 
assédio, ao contrário, sobretudo se é o ato de um indivíduo perverso nascisista, é 
uma agressão “perpétua”. 

 

 

Em todas as situações apresentadas, há uma certa dificuldade para se perceber a 

diferença entre elas e o fenômeno do assédio moral. Entende-se, entretanto, que um 

importante elemento que deve ser perscrutado, em cada caso concreto, é a intencionalidade 

do agente assediador. 

 A intencionalidade pode tornar claro se a situação a que está submetida a vítima 

tem por fim humilhá-la e degradar os direitos inerentes à sua personalidade. 

Neste sentido, faz-se uso dos exemplos descritos por HIRIGOYEN (2005, p.33): 

 

Trabalhar em um espaço exíguo, mal-iluminado e mal-instalado não constitui um 
ato de assédio em si, salvo se um único funcionário for tratado especificamente 
assim ou se tais condições destinarem-se a desmerecê-lo. É a mesma coisa em 
relação à sobrecarga de trabalho, que não significa assédio, a não ser quando é 
exagerada ou se o objetivo, consciente ou inconscientemente, é prejudicar o 
empregado. 

 

   

A fim de melhor caracterizar o assédio moral no trabalho, colacionam-se os 

seguintes acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região: 



59 
 

 

ASSÉDIO MORAL. O empregador que exige dos seus empregados resultados 
que extrapolem as metas previamente estabelecidas, ameaçando-os, com 
intimidações e xingamentos, e impondo “castigos” (como trabalhar de pé, 
proibindo-os de ir ao banheiro, tomar água ou lanchar), excede manifestamente os 
limites traçados pela boa-fé e pelos costumes e ainda vulnera o primado social do 
trabalho, ultrapassando os limites de atuação do poder diretivo, para atingir a 
dignidade e a integridade física e psíquica desses empregados, praticando ato 
abusivo, ilícito, que ensejará justa reparação dos danos causados aos ofendidos. 
Não se pretende defender que a produção estimulada e a busca por resultados 
cada vez maiores sejam um exercício maléfico nas relações de trabalho vigentes 
num mercado de trabalho, como o atual, que labora em constante transformação e 
adaptação às práticas comerciais que vão surgindo a cada momento. Mas há 
várias formas de estimular o empregado na conquista de resultados mais 
favoráveis ao empreendimento econômico do empregador, como, por exemplo, 
através da oferta de cursos de capacitação e liderança ou da conhecida vantagem 
econômica, prática muito embora controvertida, mas largamente adotada, de 
remunerar os trabalhadores por produção, desde que respeitados, naturalmente, os 
seus limites físicos e psíquicos, tudo se fazendo sem atingir, todavia, a sua 
dignidade ou integridade física e psíquica (01245-2005-012-03-00-0 RO - 5ª T. - 
Rel. Juiz Emerson José Alves Lage - Publ. “MG” 03.06.06). (Rev. Trib. Reg. 
Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v.43, n.73 p.286, jan./jun.2006).   

  

 

De igual jaez, colaciona-se o seguinte: 

 

ASSÉDIO MORAL - CONFIGURAÇÃO. O assédio moral no ambiente de 
trabalho ocorre quando uma pessoa ou um grupo de pessoas exercem sobre um 
colega, subordinado ou não, uma violência psicológica extrema, de forma 
sistemática e freqüente, durante um tempo prolongado, com o objetivo de 
comprometer seu equilíbrio emocional. Esse comportamento não se confunde 
com outros conflitos que são esporádicos, ou mesmo com más condições de 
trabalho, pois o assédio moral pressupõe o comportamento (ação ou omissão) por 
um período prolongado, premeditado, que desestabiliza psicologicamente a 
vítima. A exigência de metas pelo empregador, ainda que elevadas, não traduz 
ataque sistemático e prolongado, nos moldes descritos acima, e é insuficiente 
para caracterizar o assédio moral (01179-2005-014-03-00-1 RO - 7ª T. - Rel. 
Juíza Alice Monteiro de Barros - Publ. “MG” 23.02.06). (Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª 
Reg., Belo Horizonte, v.43, n.73, p.287, jan./jun.2006). 

 

 

O assédio moral é concebido como uma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa 

humana do trabalhador, conforme o aresto: 

 

ASSÉDIO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - PRESSÃO PSICOLÓGICA - 
REPARAÇÃO. Têm-se como ofensivas e psicologicamente perturbadoras as 
expressões utilizadas pela coordenadora do reclamado, no sentido de que “as 
empregadas deviam fazer faxina, vender coxinha na praia ou que engravidassem 
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para segurar o emprego”, comportamento adotado repetidamente, após anúncio 
de dispensa futura por reestruturação da empresa, de molde a caracterizar 
manifesto assédio moral praticado contra a reclamante, surgindo daí o dever de 
indenizá-la pelos danos morais sofridos, com fincas no artigo 186 do Código 
Civil. Também denominado mobbing, o assédio moral atenta contra o direito ao 
meio ambiente do trabalho saudável, onde se compreendem não apenas as 
instalações físicas da empresa, mas também um ambiente harmônico 
emocionalmente, ainda mais nos dias de hoje, onde as atividades profissionais já 
contêm alto índice de stress. Assim, a violência psicológica deve ser combatida 
tal qual se combatem os ambientes insalutíferos ou periculosos, já que a 
devastação psíquica também mutila o trabalhador da população economicamente 
ativa, sobrecarregando ainda mais o já caótico sistema previdenciário. 
Evidenciado o abuso de direito do reclamado, não cabe falar em invasão do seu 
poder diretivo, que permanece preservado. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
HUMANA - TRABALHADOR - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 
TRABALHO. A dignidade do ser humano é o valor fundante da ordem jurídica, 
cuja proteção deve ser revisitada pela interpretação judicial, superando a 
tolerância moral de comportamentos admitidos como corriqueiros na sociedade, 
cujo substrato ético revele-se deficiente. A nova sociedade, operacionalizada pela 
interpretação constitucional, firmada sobre valores éticos e morais compatíveis 
com a dignidade humana, não deve tolerar abusos e costumes nocivos, junto de 
um vício histórico decorrente do elitismo. A Consolidação das Leis do Trabalho, 
muito antes de diploma de reparação econômica dos trabalhadores, é diploma de 
proteção contra os abusos do capital e a preservação moral dos economicamente 
mais fracos, realidade ainda hoje imutável (01349-2004-111-03-00-6 RO - 5ª T. - 
Rel. Juiz Luiz Philippe Vieira de Mello Filho - Publ. “MG” 03.09.05). (Rev. Trib. 
Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v.42, n.72 p.320, jul./dez.2005). 
   

 

Os critérios freqüentemente utilizados para a identificação do assédio moral no 

trabalho são: a repercussão da conduta abusiva na saúde física e psicológica da vítima, a 

periodicidade e durabilidade do ato faltoso, as espécies de condutas abusivas, a sua 

finalidade, o perfil e a intencionalidade do agressor (ARAÚJO, 2007, p.206).  

Segundo ARAÚJO (2007, p.206), para a primeira corrente, entre os quais se 

encontra Heinz Leymann, somente há o assédio quando a vítima desenvolve algum sintoma 

de estresse ou doença, de natureza psicossomática ou mental, como reação à situação hostil 

a que foi submetida.  

No entanto, a exigência de que a vítima apresente um quadro de doenças mentais ou 

físicas condiciona o reconhecimento do assédio moral a sua subjetividade e ignora os casos 

em que ela seja mais resistente à agressão, ou aqueles em que seus problemas físicos ou 

psíquicos transparecem apenas após o término da violência. 

Entende-se, portanto, que exigir a efetiva ocorrência do dano como elemento 

indispensável à configuração do assédio moral, acabaria por dar proeminente relevância às 
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características pessoais do assediado, excluindo da posição de vítima aquelas pessoas com 

uma estrutura psicológica mais resistente. 

O segundo critério se traduz na freqüência e periodicidade da conduta abusiva.  

A respeito deste critério, ARAÚJO (2007, p.206) informa: 

 

Heinz Leymann enfatiza esse aspecto ao sustentar que a diferença entre conflito e 
mobbing não está focalizada no que é feito ou como é feito, mas sim na 
freqüência e duração de seja lá o que for feito. Esse estudioso, bem como Dieter 
Zapf, somente reconhece o mobbing no caso de a conduta abusiva se repetir 
semanalmente pelo prazo mínimo de seis meses.  

 

 

Com a devida vênia, acredita-se que a humilhação, no sentido de ser ofendido, 

menosprezado, inferiorizado, causa dor e sofrimento independentemente do tempo por que 

se prolongou o comportamento.  

Não se entende razoável o rijo estabelecimento de um prazo mínimo para a 

configuração do assédio. Basta-se pensar que inúmeros casos que englobam todas as 

características do assédio moral poderiam não ser contemplados pelo simples fato de não 

terem ocorrido, semanalmente, pelo prazo de seis meses. 

Pode-se dizer, ainda, que o estabelecimento de um prazo mínimo de seis meses para 

a configuração do assédio pode resultar em um grave problema de impunidade, na medida 

em que o assediador estando ciente da existência deste prazo, poderá cessar 

convenientemente sua conduta a fim de descaracterizar a ocorrência do terror psicológico 

por ele promovido.  

O terceiro parâmetro de configuração do assédio moral enfatiza as condutas 

abusivas propriamente ditas, com base em sua intensidade e sua vinculação às várias 

facetas da relação de trabalho: as condições materiais de trabalho, as condições sociais de 

trabalho e a pessoa do trabalhador. 

HIRIGOYEN (2005, p.108) classifica os atos hostis em quatro categorias: 

 

I. Deterioração proposital das condições de trabalho (como retirar a 

autonomia da vítima, não lhe transmitir mais informações úteis para a 

realização de tarefas; privá-la do acesso aos instrumentos de trabalho: 
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telefone, fax, computador, etc.; atribuir-lhe proposital e sistematicamente 

tarefas superiores ou inferiores às suas competências; induzi-la ao erro; entre 

outras manobras); 

II.  Isolamento e recusa de comunicação (exemplificativamente, a vítima é 

interrompida sistematicamente; superiores hierárquicos e colegas não 

dialogam com ela; a comunicação é unicamente por escrito; há recusa de 

qualquer contato com a vítima, até mesmo visual; é posta separada dos 

outros colegas); 

III.  Atentado contra a dignidade (como utilizar insinuações desdenhosas para 

qualificá-la; fazer gestos de desprezo diante dela com suspiros, olhares 

desdenhosos, levantar de ombros; desacreditá-la perante os colegas, 

superiores e subordinados; espalhar rumores a seu respeito; atribuir-lhe 

problemas psicológicos; criticar sua vida privada; zombar de suas origens ou 

de sua nacionalidade; implicar com suas crenças religiosas ou convicções 

políticas; injuriá-la com termos obscenos ou degradantes); 

IV.  Violência verbal, física ou sexual (entre as quais, ameaçá-la com violência 

física, agredi-la fisicamente ainda que de leve, falar com a vítima aos gritos, 

invadir sua vida privada com ligações telefônicas ou cartas). 

 

As pesquisas de HIRIGOYEN (2005, p.111) indicam que, entre os trabalhadores 

que responderam ao seu questionário, 53% são assediados por meio de degradação das 

condições de trabalho, 58% sofrem ações de isolamento e recusa de comunicação, 56% têm 

ou já tiveram sua dignidade atacada e 31% já foram ameaçados verbal, física ou 

sexualmente. 

O quarto parâmetro guarda relação com a finalidade do assédio moral.  

A finalidade do assédio pode ser o afastamento da vítima do local de trabalho. A 

origem deste objetivo, conforme a pesquisa de HIRIGOYEN (2007, p.68-74), pode ter 

causas diversas, tais como: a inveja, a reação da vítima ante o autoritarismo do chefe, 

discriminação por sexo, religião e inimizades pessoais. 
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NASCIMENTO (2004, p.10) assevera: 

 

O objetivo principal do assédio moral é a exclusão da vítima, seja pela pressão 
deliberada da empresa para que o empregado se demita, aposente-se 
precocemente ou ainda obtenha licença para tratamento de saúde, bem como pela 
construção de um clima de constrangimento para que ela, por si mesma, julgue 
estar prejudicando a empresa ou o próprio ambiente de trabalho, pedindo para 
ausentar-se ou para sair definitivamente. 

 

 

Para ARAÚJO (2007, p.212), a finalidade básica extraída das práticas de assédio 

moral no trabalho é instrumental, qual seja a promoção do envolvimento subjetivo dos 

trabalhadores às regras da administração, pressionando-os à resignação aos parâmetros da 

empresa e excluindo aqueles com o “perfil inadequado”. 

 O quinto e derradeiro critério focaliza sua atenção na pessoa do agressor e da 

vítima.  

Para o agressor, releva-se a sua intencionalidade destrutiva como fios condutores 

para a caracterização do assédio, geralmente, relacionado com a figura do gestor, ou 

empregador, e interessa à empresa na medida em que a sua responsabilidade se limita ao 

controle da conduta abusiva adotada, bastando a ela adotar códigos de ética e setores 

internos legitimados para a resolução do conflito individual estabelecido. 

Quanto às vítimas, Francisco Meton Marques de Lima (2007, p.149) ensina: 

 

O alvo principal são os empregados estáveis, como diretores de sindicato e 
funcionários públicos. Protegidos contra dispensa sem justa causa, a estratégia é 
vencê-los pelo cansaço. O outro alvo são os trabalhadores que sofrem acidente de 
trabalho, ou qualquer doença, ou que adquiram LER – Lesão por Esforço 
Repetitivo – ou DORT – Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho 
– cuja readaptação requer muita compreensão do empregador e dos colegas. Mas 
ao contrário, encontram um empregador indiferente ao seu problema e um 
ambiente de trabalho hostil. Narra uma vítima de LER que os colegas ironizavam 
que ela estava com LERdeza.  

 

  

Entende-se que o assédio moral deve ser delineado por elementos presentes na 

conduta do assediador, ou na figura deste, e não a partir da vítima, uma vez que qualquer 

pessoa está sujeita a ser atingida por tal violência.  
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Descarta-se, consoante as pesquisas desenvolvidas por Heiz Leyman, qualquer traço 

da personalidade da vítima como propulsor ao assédio. 

Na visão de Alice Monteiro de Barros (2008, p.920), são os seguintes os elementos 

caracterizadores do assédio moral no trabalho presentes na doutrina e na jurisprudência: 

 

a) a intensidade da violência psicológica. É necessário que ela seja grave na 
concepção objetiva de uma pessoa normal. Não deve ser avaliada sob a percepção 
subjetiva e particular do afetado, que poderá viver com muita ansiedade situações 
que objetivamente não possuem a gravidade capaz de justificar esse estado de 
alma. Nessas condições, a patologia estaria mais vinculada com a própria 
personalidade da vítima do que com a hostilidade no local de trabalho; 
(...) 
b) o prolongamento no tempo, pois episódico esporádico não caracteriza o 
assédio moral. É mister o caráter permanente dos atos capazes de produzir o 
objetivo; 
(...) 
c) a finalidade de ocasionar um dano psíquico ou moral ao empregado, para 
marginalizá-lo no seu ambiente de trabalho; 
(...) 
d) que se produzam efetivamente os danos psíquicos, os quais se revestem de 
índole patológica. Constituem, portanto, uma enfermidade que pressupõe 
diagnóstico clínico e que se deverá provar. O dano psíquico poderá ser 
permanente ou transitório. Ele se configura quando a personalidade da vítima é 
alterada e seu equilíbrio emocional sofre perturbações, que se exteriorizam por 
meio de depressão, bloqueio, inibições, etc. Esses estados devem guardar um 
nexo de causalidade com o fato danoso. Poderá ocorrer de este último não gerar o 
desequilíbrio emocional, mas agravá-lo. Nessa última hipótese, aplica-se a 
concausa, e o responsável responde pelo agravamento. 

 

 

Comunga-se do posicionamento de Alice Monteiro de Barros (2008, p.921) em 

relação ao dano psíquico, qual seja: 

 

Quanto ao último elemento (dano psíquico), nós o consideramos dispensável, 
data venia de inúmeras posições contrárias. O conceito de assédio moral deverá 
ser definido pelo comportamento do assediador, e não pelo resultado danoso. 
Ademais, a Constituição vigente protege não apenas a integridade psíquica, mas 
também a moral. A se exigir o elemento alusivo ao dano psíquico como 
indispensável ao conceito de assédio moral, teríamos um mesmo comportamento 
caracterizando ou não a figura ilícita, conforme o grau de resistência da vítima, 
ficando sem punição as agressões que não tenham conseguido dobrar 
psicologicamente a pessoa. E mais, a se admitir como elemento do assédio moral 
o dano psíquico o terror psicológico se converteria em um ilícito sujeito à mente e 
à subjetividade do ofendido.  
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O dano moral, como afirma Alice Monteiro de Barros (2008, p.921), independe do 

dano psíquico. 

O dano psíquico se expressa por meio de uma alteração psicopatológica 

comprovada, e o dano moral refere-se à ofensa ou violação que não atinge os bens 

patrimoniais propriamente ditos de uma pessoa, mas os seus bens de ordem moral, tais 

como: a dor moral, dor sentimento, ainda que originária de causa material. 

Como visto no Capitulo 2 desta pesquisa, o dano moral é uma lesão aos direitos da 

personalidade.  

O dano desta natureza gera conseqüências extrapatrimoniais independentemente de 

prova, pois se presume. Não é a subjetividade da dor, ou a impossibilidade de sua aferição, 

obstáculo para a condenação no pagamento da indenização por danos morais. 

 Acerca da responsabilidade civil por danos morais gerados pela prática de assédio 

moral no ambiente de trabalho, tratar-se-á de forma mais detida no Capítulo 4 desta 

pesquisa.  

  

 

3. Modalidades de assédio moral no trabalho 

 

De acordo com RUFINO (2006, p.77), o assédio moral pode ser classificado em 

duas modalidades, quais sejam, assédio moral horizontal e assédio moral vertical, sendo 

certo que esta última hipótese comporta as seguintes subdivisões: vertical descendente (o 

mais habitual) e o ascendente (praticado raramente). 

Segundo as pesquisas de HIRIGOYEN (2005, p.111), os resultados de seu 

levantamento indicam que em 58% dos casos, o assédio vem da hierarquia; em 29% o 

assédio surge por diversas pessoas, incluindo chefia e colegas; em 12% dos casos o assédio 

vem de colegas; e, em apenas 1% dos casos observados, o assédio tem origem em um 

subordinado. 

 Passa-se à investigação de cada uma destas ocorrências. 
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3.1 Assédio horizontal 

 

 Nesta modalidade há a prática do assédio pelos próprios colegas de trabalho da 

vítima, ocupando todos o mesmo patamar hierárquico. 

 Na opinião de HIRIGOYEN (2005, p.111), este tipo de assédio é freqüente quando 

dois empregados disputam a obtenção de um mesmo cargo ou uma promoção. Afirma, 

ainda, que raramente esta modalidade não se transmuta em uma espécie de assédio misto, 

uma vez que a omissão da chefia ou do superior hierárquico é constante. 

 RUFINO (2006, p.79) aponta algumas causas desta prática ao afirmar:   

 
O medo, causado pela alta competitividade, aguça práticas individualistas, e de 
tolerância aos abusos dos superiores hierárquicos, que sustentam a cultura dos 
contentamento geral.  
(...) 
Entretanto, a busca de melhores resultados para uma maior produtividade e, por 
conseqüência, melhoria no salário, leva à intolerância com os colegas mais 
morosos, passando para a discriminação dos improdutivos, humihando-os. 
(...) 
A competição sistemática entre os trabalhadores incentivada pela empresa, 
provoca comportamentos agressivos e de indiferença ao sofrimento do outro. 

 

 

 Afirma, ainda, RUFINO (2006, p.80) que os fatores responsáveis por este tipo de 

perversão são a inveja, a preferência pessoal do chefe, por ventura gozada pela vítima, o 

racismo, a xenofobia e motivos políticos. 

 Para melhor caracterizar esta modalidade, faz-se uso da declaração de HIRIGOYEN 

(2007, p.70): 

 

Os grupos tendem a nivelar os indivíduos e têm dificuldade em conviver com a 
diferença (mulher em um grupo de homens, homem em um grupo de mulheres, 
homossexualidade, diferença racial, religiosa ou social). Em certas categorias 
tradicionalmente reservadas aos homens, não é fácil a uma mulher fazer-se 
respeitar quando chega. São brincadeiras grosseiras, gestos obscenos, 
menosprezo por tudo que ela diz, recusa a levar seu trabalho em consideração. 
Parece até “trote de calouros”, e todo mundo ri, inclusive as mulheres presentes. 
Elas não têm escolha. 

 

 

 Arremata-se afirmando que os embates entre os colegas de trabalho são de 

complexa resolução por parte das organizações empresárias, que, na maioria das vezes, 
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mostram-se inabilitadas para tal. “Muitas vezes o que sucede é que o apoio de um superior 

acaba reforçando o processo” (HIRIGOYEN, 2007, p.73). 

 

 

3.2 Assédio vertical ascendente 

 

 Trata-se de uma hipótese incomum, mas que pode ocorrer, conforme 

(HIRIGOYEN, 2007, p.74), pelas seguintes razões: 

 

Pode dar-se no caso de uma pessoa vinda de fora, cujo estilo e métodos sejam 
reprovados pelo grupo, e que não faça o menor esforço no sentido de adaptar-se 
ou impor-se a eles. Pode ser também o caso de um antigo colega que tenha sido 
promovido sem que o serviço tenha sido consultado. Em ambos os casos, a 
direção não levou em conta as opiniões do pessoal com o qual esta pessoa será 
levada a trabalhar.  

 

 

 É o assédio de baixo para cima, onde um descendente ou uma coletividade, pratica 

atos vexatórios contra o superior hierárquico. 

 Pode ocorrer que o líder, por mostrar-se inseguro em relação aos seus subordinados, 

acabe por permitir a instauração de um clima organizacional de deboche e desrespeito, 

tendo suas determinações desobedecidas ou hostilizadas. 

 Nesta senda, afirma RUFINO (2006, p.79): 

 

Dessa forma, a pressão dos subalternos pode levar o superior a desacreditar de 
sua competência e, pelo medo de levar o problema ao empregador e ser 
considerado inapto para o exercício do cargo de liderança, acaba assistindo o 
fenômeno calado o que pode ensejar numa violação na sua auto-estima, além de 
outros prejuízos mais graves, tanto em nível mental como físico. 

 

 

 HIRIGOYEN (2005, p.116) declara, ainda, que nesta modalidade de assédio pode 

ocorrer a cumplicidade de todo um grupo para se livrar de um superior hierárquico que lhe 

foi imposto, e que não é aceito. 

 Ocorre com freqüência nas fusões e compras de um grupo empresarial por outro. 

Geralmente é feito um acordo relacionado à direção para “misturar” os executivos vindos 
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de diferentes empresas, e a distribuição de cargos dá-se, exclusivamente, por critérios 

políticos ou estratégicos, sem qualquer consulta aos empregados. Estes, de uma forma 

puramente instintiva, reúnem-se para se livrar do “intruso”. 

 

 

3.3 Assédio vertical descendente 

 

 Esta modalidade de assédio é a mais freqüente nas relações de trabalho. Nesta 

hipótese, o terror psicológico é praticado por um superior hierárquico, ou pelo próprio 

empregador (pessoa física que contrata o empregado, ou sócio da sociedade empresária). 

 O inadequado exercício do poder diretivo é pressuposto para o surgimento de 

hostilidades desta natureza. 

 De acordo com RUFINO (2006, p.77), a humilhação vertical se caracteriza por 

relações autoritárias, desumanas, onde predomina os desmandos, a manipulação do medo e 

a extrema competitividade. 

 Consoante a pesquisa de CHECCHIN (2006, p.145), o perfil dos agressores chefes 

possuem nomenclatura popular, podendo-se destacar, dentre outros, os seguintes: 

 

I. Mala-babão. É aquele chefe que bajula o chefe, e não larga os subordinados. 

Persegue e controla cada um com “mão-de-ferro”. É uma espécie de capataz 

moderno, é confuso, inseguro e emite ordens contraditórias. 

II.  Profeta. Sua missão é “enxugar” o mais rápido possível a máquina. Refere-

se às demissões como as grandes realizações de sua vida. Humilha com 

cautela, reservadamente. As testemunhas, quando existem, são seus 

superiores, mostrando a habilidade em esmagar elegantemente. 

III.  Grande irmão. Aproxima-se dos trabalhadores(as) e se mostra sensível aos 

problemas particulares de cada um, independentemente, intra ou extramuros. 

Mas na primeira oportunidade, utiliza as informações que possui contra a sua 

equipe, ou contra um trabalhador em particular. 

IV.  Pitbull. É o chefe agressivo, violento, durão e perverso em palavras e atos. 

Demite friamente e humilha por prazer. 
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V. Garganta. É o chefe que não conhece bem o seu trabalho, mas vive contando 

vantagens e não admite que seu subordinado saiba mais do que ele. 

Submete-o a situações vexatórias, como por exemplo: colocá-lo para realizar 

tarefas acima do seu conhecimento ou inferior à sua função. 

VI.  Troglodita. É o chefe brusco, grotesco. Implanta as normas sem pensar e 

todos devem obedecer sem reclamar. Sempre está com a razão. Seu tipo é: 

“eu mando e você obedece”. 

VII.  Tasea (“Tá se achando”). Confuso e inseguro. Esconde seu 

desconhecimento com ordens contraditórias: começa projetos novos, para no 

dia seguinte modicá-los. Exige relatórios diários que não serão utilizados. 

Não sabe o que fazer com as demandas dos seus superiores. Se algum 

projeto é elogiado pelos superiores, colhe os louros. Em caso contrário, 

responsabiliza a “incompetência” dos seus subordinados. 

VIII.  Tigrão. Esconde sua incapacidade com atitudes grosseiras e necessita de 

público que assista seu ato para sentir-se respeitado e temido por todos. 

 

Este linguajar, embora popular, retrata com clareza as atitudes desmedidas do 

assediador, por meio de uma análise psicológica facilmente perceptível, na medida em que 

são condutas irracionais, sem razoabilidade e bom senso, pois fogem dos padrões mínimos 

de comportamento. 

O que se verifica no assédio vertical é a utilização do poder de chefia para fins de 

verdadeiro abuso de direito do poder diretivo e disciplinar, bem como para esquivar-se de 

competências trabalhistas. Neste sentido, aponta RUFINO (2006, p.78): 

 

Tal é o exemplo do empregador que, para não ter que arcar com as despesas de 
uma dispensa imotivada de um funcionário, tenta convencê-lo a demitir-se, ou 
cria situações constrangedoras, como retirar sua autonomia no departamento, 
transferir todas as suas atividades a outras pessoas, isolá-lo do ambiente, para que 
o empregado sinta-se de algum modo culpado pela situação, pedindo sua 
demissão. 

 

 

 São variados os motivos pelos quais o superior hierárquico desenvolve este tipo de 

comportamento, tais como a antipatia pessoal, medo, inveja ou insegurança.  
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No entanto, em todas estas razões, o superior sente-se ameaçado de perder o seu 

poder e a posição privilegiada desfrutada na organização, ante a ameaça que a vítima 

representa. 

 Cabe aludir às palavras de RUFINO (2006, p.78): 
 

Diante deste quadro, o empregador que pratica o assédio moral, mesmo que por 
intermédio de prepostos, viola a dignidade do empregado, bem como demais 
direitos personalíssimos, ficando alterado o desenvolvimento comportamental da 
vítima, tanto no aspecto pessoal, profissional e social, desvirtuando, pois, a 
função social da empresa, desestruturando o ambiente laboral, onde passa a 
predominar a desarmonia e o desassossego. 

 

 

4. Efeitos do assédio moral no trabalho 

 

 Aponta-se sob os ângulos de outras áreas do conhecimento, tais como a medicina do 

trabalho e a psicologia do trabalho, portanto, de forma panorâmica, os efeitos que o assédio 

moral no trabalho provoca à saúde da vítima. 

 As principais conseqüências que surgem para as vítimas do assédio moral são o 

estresse, a ansiedade, a depressão, os distúrbios psicossomáticos, desilusão, vergonha, 

humilhação e perda do sentido (HIRIGOYEN, 2005, p.159ss). 

NASCIMENTO (2004, p.8) comunga desta conclusão, ao afirma que: “a principal 

implicação do terrorismo psicológico é a afetação da saúde mental e física da vítima, mais 

comumente acometida de doenças como depressão e estresse, chegando, por vezes, ao 

suicídio”. 

 Quando o assédio moral é recente e existe ainda uma possibilidade de reação ou 

uma esperança de solução, os sintomas são, no início, parecidos com o do estresse, o que os 

médicos classificam de perturbações funcionais: cansaço, nervosismo, distúrbios do sono, 

enxaquecas, distúrbios digestivos e dores na coluna. 

 Com o avanço do terror psicológico, a vítima é acometida de um estado depressivo 

mais intenso, apresentando apatia, tristeza, complexo de culpa, obsessão e até desinteresse 

por seus próprios valores. 
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 Segundo os critérios do DSM IV (Classificação internacional das doenças mentais), 

69% das respostas acusaram um estado depressivo severo que justificou acompanhamento 

médico, por significar sério risco de suicídio (HIRIGOYEN, 2005, p.160). 

 Na maioria dos casos, o trabalhador deprimido disfarça os sintomas para os seus 

próximos, inclusive para o seu próprio médico, pois se sente culpado por não corresponder 

às expectativas de sua hierarquia. 

 Em suas pesquisas, HIRIGOYEN (2005, p.161) alerta para a gravidade do 

desenvolvimento de distúrbios psicossomáticos na pessoa do assediado, e assim os 

descreve: 

 

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.  

 

 

 É pertinente destacar que, além dos danos morais já apontados nesta pesquisa, o 

assediado sofre danos de natureza material provenientes dos gastos nos tratamentos com 

médicos, psicólogos e medicamentos. 

 

 
5. Natureza Jurídica 
 

 Acerca da natureza jurídica do assédio moral afirma PEDUZZI (2007, p.28): 

 

O assédio moral é um ato ilícito civil, que ocorre no mundo do trabalho, gerando, 
em conseqüência, o dever de reparação do dano causado, de natureza 
extrapatrimonial, desde que identificada a responsabilidade do empregador. Pode 
constituir também um ilícito penal, desde que a legislação especial assim o 
tipifique, como é o caso da França.  

  

Para NASCIMENTO (2004, p.3), o assédio moral pode ser inserto no âmbito do 

gênero da “discriminação”: 

  

Isso porque o próprio conceito do assédio moral dispõe que a finalidade maior de 
tais condutas é a exclusão da pessoa do ambiente de trabalho, de modo que se 
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expõe a vítima a situações de desigualdade propositadamente e, o que é mais 
importante, sem motivo legítimo. Assim também ocorre no assédio sexual, em 
que o assediador elege uma "vítima" para constranger, tratando-a diferentemente 
dos demais. 

 

 

Afirma, ainda, a referida doutrinadora, que a jurisprudência brasileira tem 

considerado o assédio moral como uma espécie do gênero “dano moral”. 

Entende-se, no entanto, que o assédio moral melhor seria caracterizado como um 

ato ilícito de natureza cível que viola os direitos da personalidade, pois ao concebê-lo como 

dano moral, não se estaria alcançando a natureza jurídica do assédio, mas o resultado por 

ele produzido. 

PEDUZZI (2007, p.28) assegura: 

 

O dano moral gerado pela prática do assédio tem natureza imaterial e, por isso 
mesmo, é compensado com o pagamento, não de uma indenização, no sentido 
literal, mas de uma reparação pecuniária que objetiva atenuar os prejuízos 
decorrentes da lesão a uma esfera que não é patrimonial, que é personalíssima da 
pessoa e que atinge, ou pode atingir, direitos da personalidade como está na 
Constituição: à honra, à intimidade, à vida privada, à imagem, à saúde, à própria 
dignidade da pessoa humana e a sua integridade física e moral (...). O pagamento 
tem a natureza jurídica de sanção pela prática de um ato ilícito. 

 

 

Logo, a prática do assédio moral resultará numa obrigação de reparar um dano 

moral causado por um ato violador de direitos personalíssimos. 

Neste compasso, cabe informar que a diferença entre o assédio moral e o assédio 

sexual reside no fato de que, neste último, a violência tem direção vertical e sentido 

descendente, ou seja, ocorre no âmbito de uma relação de sujeição hierárquica, onde a 

subordinação jurídica é utilizada como instrumento de obtenção de natureza sexual. 

A Lei nº.10.224/2001 tipificou o assédio sexual como crime, enquanto que o assédio 

moral, no Brasil, ainda não. 
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6. Regulamentação 
 

 No Brasil, até o momento, não foi criada norma federal que trate especificamente da 

perversão ora comentada.  

 Há, pelo menos, onze projetos de lei atualmente tramitando no Congresso Nacional 

sobre o tema. Entre os tais, destacam-se os seguintes: 

 

I. Projeto de lei federal nº. 4.591/2001, que introduz alterações na Lei nº 

8.112/1990, proibindo aos servidores públicos a prática de assédio moral 

contra seus subordinados; 

II.  Projeto de lei federal nº. 5.970/2001, que introduz disposições aos arts. 483 e 

484 da CLT; 

III.  Projeto de lei federal nº. 2.593/2003, que introduz alíneas ao art. 483 da 

CLT; 

IV.  Projeto de lei federal nº. 2.369/2003, que define, proíbe o assédio moral, 

impõe dever de indenizar e estabelece medidas preventivas e multas; 

V. Projeto de lei federal nº. 4.742/2001, que acrescenta o art.136-A ao Código 

Penal dispondo: 

 

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 tratá-lo com rigor excessivo, 
colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica; 
 

 
VI.  Projeto de lei federal nº. 5.971/2001, introduzindo o crime de “Coação Moral 

no Ambiente de Trabalho”, por meio do acréscimo do art. 203-A ao Código 

Penal, com a seguinte redação: 

 

Coagir moralmente empregado no ambiente de trabalho, através de atos ou 
expressões que tenham por objeto atingir a dignidade ou criar condições de 
trabalho humilhantes, abusando da autoridade conferida pela posição hierárquica. 
Pena – Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa; 
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Acerca deste último, afirma RUFINO (2006, p.73): 

 
A aprovação deste Projeto de Lei impera com urgência, pois, em face da 
desregulamentação normativa, muitos casos são julgados sem a devida sanção, 
ensejando apenas indenização por parte do ofensor, o que pode não ser tão 
assustador àquele, já que não tipifica a conduta praticada pelo ofensor como 
passível de se lhe aplicar uma pena criminal equilibrada e justa que 
desestimularia a reincidência.   

 

 

 Na esfera estadual, o Estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro na criação e 

promulgação de uma lei contra o assédio moral, qual seja, Lei nº. 3.921 de 23 de agosto de 

2002, conforme iniciativa de Noel de Carvalho.  

 A referida lei coíbe a prática do assédio moral nos seguintes termos: 

 

Artigo 1º. Fica vedada, no âmbito dos órgãos, repartições ou entidades da 
administração centralizada, autarquias, fundações, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista, do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, 
inclusive concessionárias ou permissionárias de serviços estaduais de utilidade ou 
interesse público, o exercício de qualquer ato, atitude ou postura que se possa 
caracterizar como assédio moral no trabalho, por parte do superior hierárquico, 
contra funcionário, servidor ou empregado e que implique em violação da 
dignidade desse ou sujeitando-o a condições de trabalho humilhantes e 
degradantes. 

 

 

 Em alguns municípios, há leis proibindo o assédio moral, aplicáveis aos servidores 

da administração pública local, como é o caso de São Paulo, Campinas, Iracemápolis, 

Sidrolândia, Jaboticabal, Natal, Cascavel, São Gabriel do Oeste e Americana.  

 A leitura das mencionadas normas municipais indica que as mesmas destinam-se 

aos servidores públicos municipais nas dependências, em regra, da Administração Pública 

direta, indireta, autárquica e fundacional. 

 Em regra, as leis municipais utilizam o mesmo conceito de assédio moral, vedando 

todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a auto-estima e a segurança 

de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando em dano ao 

ambiente de trabalho, à evolução da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo 

empregatício do funcionário, tais como: marcar tarefas com prazos impossíveis; passar 

alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais; tomar créditos de idéias de 
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outros; ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros; sonegar 

informações de forma insistente; espalhar rumores maliciosos; criticar com persistência; 

subestimar esforços. 

 Em relação às penalidades administrativas, as leis municipais prevêem, em quase 

sua totalidade, as seguintes medidas: curso de aprimoramento profissional, suspensão, 

multa e demissão. 

 Aponte-se, ainda, a existência de cláusulas em convenções e acordos coletivos de 

trabalho dispondo sobre prevenção à prática de assédio moral nas dependências das 

empresas. Todavia, além de serem desconhecidas por grande parte dos empregados, a 

maioria é inespecífica, abrangendo diversas origens, além do fenômeno do terror 

psicológico. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

A RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

 
1. A responsabilidade civil nas relações de trabalho 

 

 Preliminarmente, é importante estabelecer uma diferenciação entre os institutos da 

responsabilidade civil subjetiva e objetiva.  

Para tanto, faz-se uso da pesquisa de UTIME (2006, p.262), segundo a qual na 

aplicação da responsabilidade subjetiva, também conhecida por teoria da culpa, a vítima 

tem de demonstrar os elementos fundamentais de sua pretensão (ação ou omissão; culpa ou 

dolo do agente; o nexo causal e o dano sofrido pela vítima), sobressaindo o comportamento 

culposo do demandado. Esta teoria está prevista no art. 186 do Novo Código Civil: 

 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito. 

 

 

Conforme dispõe o “caput” do art.927 do mesmo diploma legal, a prática do ato 

ilícito é fonte de obrigação, qual seja a de indenizar ou ressarcir a vítima ante o prejuízo 

causado. É praticado com infração a um dever de conduta, por meio de ações ou omissões 

culposas ou dolosas do agente, das quais resulta dano para outrem. 

Por sua vez, a responsabilidade civil objetiva ou teria do risco, efetiva-se pelo risco 

causado pelo agente.  

Nesta modalidade, são necessárias apenas as demonstrações do dano sofrido, e o do 

nexo de causalidade que liga o agente ao respectivo dano. Não se exige, portanto, prova de 

culpa para que o agente seja obrigado a reparar o dano, pois tal responsabilidade é 

presumida por lei, ficando, nesta hipótese, prescindida a culpa. 

  



77 
 

UTIME (2006, p.262) aduz que: 

 

O objetivistas criticam a construção subjetiva da responsabilidade, pois os 
subjetivistas, na exigência da investigação da culpa, acabam não indagando sobre 
o comportamento ético do agente (culpa íntima), pois se valem por um padrão a 
ser exigido de todos: o comportamento do homem médio, evitando-se, assim, as 
dificuldades inerentes à investigação da culpa em cada caso concreto e 
objetivando a noção de culpa. Além disso, a teoria subjetiva dificulta a prova a 
cargo do ofendido, frustrando a reparação do dano.  

 

 

De acordo com PAMPLONA (2004, p.107), a nova concepção da responsabilidade 

civil no Brasil é de que a regra continua sendo a da responsabilidade subjetiva, mas que, 

paralelamente, não mais como uma exceção, é possível haver hipóteses de responsabilidade 

objetiva, em função de previsão legal ou, ainda, pelo fato da atividade desenvolvida pelo 

autor do dano ser considerada de risco para os direitos de outrem. 

 No tocante à seara trabalhista, afirma PAMPLONA (2004, p.107): 

 

Essa nova regra se mostra de grande importância, em especial, para o Direito do 
Trabalho, seja pelas previsões de responsabilidade civil por ato de terceiro, seja 
pela circunstância de já haver enquadramento formal – por normas 
regulamentares – de determinadas atividades econômicas como de risco à saúde 
do trabalhador. 

 

 

  Passa-se à investigação da responsabilidade civil decorrente da prática do assédio 

moral no ambiente de trabalho. 

 

 

1.1 Responsabilidade civil do empregador por ato próprio 

 

Ao se enfrentar esta hipótese, entende-se que o empregado encontra-se em uma 

situação de hipossuficiência em relação ao empregador, não havendo uma relação de 

igualdade como pressuposta pela teoria subjetiva. 

Nesta situação, a aplicação da responsabilidade subjetiva, vinculada à comprovação 

do dano, torna-se ineficiente, porque é demasiadamente difícil, para o empregado, provar a 
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culpa do empregador, que detém, em seu favor, toda uma estrutura de poder quase que 

inviolável.  

Das próprias condições da relação entre estas partes, observa-se que os 

trabalhadores ficam impossibilitados para demonstrarem a culpa, posto que quem possui o 

controle da fabricação e da administração do processo produtivo é o empregador. 

Segundo UTIME (2006, p.266), defende que há uma tendência pós-moderna de 

responsabilização objetiva do empregador, nos seguintes termos:  

 

O paradigma da responsabilidade civil baseada no contrato ou na culpa se tornou 
inoperante, passando a doutrina a sustentar a responsabilidade civil sem culpa ou 
objetiva decorrente do risco empresarial, na atual sociedade pós-moderna de 
consumo. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) integrou essa 
responsabilidade objetiva e se constitui no direito comum pós-moderno, numa 
sociedade informacional da massa e consumo. O Direito do Consumidor e o 
Direito do Trabalho são direitos pós-modernos, pois oferecem soluções a 
problemas que o modelo de pensamento da modernidade não mais resolve, e, 
além disso, ambos garantem emancipação social em face do mercado. Logo é 
cabível a aplicação subsidiária do CDC, no Direito do Trabalho, quanto à 
responsabilização objetiva do risco empresarial nos casos de responsabilidade 
“civil” do empregador (...). No Direito alemão, a doutrina dominante considera 
que o trabalhador se encontra incluído no conceito de consumidor do art.13 do 
Código Civil alemão (BGB) e, com uma lei de 2002, o Direito do Consumidor 
passou a ser aplicável subsidiariamente ao Direito Laboral, no âmbito do contrato 
individual do trabalho. 

 

 

Compreende-se, pois, que no caso do empregador estar assediando algum de seus 

subordinados, a responsabilidade civil deve ser fundamentada na teoria do risco, ou seja, 

ela deve ser objetiva. 

O empregador, na qualidade de pessoa física (ex: empresário individual, 

empregador doméstico), deve responder objetivamente, na medida em que desenvolve a 

atividade que criou o risco a que se submete o empregado, conforme reza o parágrafo único 

do art.927 do Código Civil brasileiro: 

 

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
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A relação de emprego pressupõe a confiança mútua e o respeito entre as partes 

contratantes, exigindo-se do empregador o dever de zelar pela dignidade do trabalhador. 

Conclui-se afirmando que é dever do empregador manter um ambiente de trabalho 

favorável ao empregado, ao invés de promover a violência ao patrimônio moral do 

empregado neste ambiente.    

 

 

1.2 Responsabilidade civil do empregador por ato do empregado 

 

Determinam o art.932 “caput” e seu inciso III do Código Civil pátrio que: 

 

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. 

 

 

E arremata o art. 933 do mesmo diploma legal:  

 

As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja 
culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 

 

 

 Donde se conclui que a responsabilidade civil do empregador, quer seja pessoa 

física ou jurídica, por ato causado por empregado, no exercício de trabalho que lhe 

competir, ou em razão dele, deixou de ser uma hipótese de responsabilidade civil subjetiva 

com culpa presumida, conforme a Súmula no. 341 do Supremo Tribunal Federal, para 

figurar como uma hipótese legal de responsabilidade civil objetiva. 

 Neste sentido, informa PAMPLONA (2004, p.108): 

 

A idéia de culpa, na modalidade in eligendo tornou-se legalmente irrelevante para 
se aferir a responsabilidade civil do empregador, propugnando-se pela mais 
ampla ressarcibilidade da vítima, o que se mostra perfeitamente compatível com a 
vocação de que o empregador deve responder pelos riscos econômicos da 
atividade exercida. 
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 A responsabilidade do empregador é objetiva, independentemente de quem seja o 

sujeito vitimado pela conduta do empregado, pouco importando que seja outro empregado 

ou um terceiro ao ambiente laboral, tal como um fornecedor (PAMPLONA, 2004, p.108). 

 Neste sentido, releva-se a jurisprudência citada por PAMPLONA (2004, p.108): 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRABALHO – 
EMPREGADOR – PERDA DO OLHO ESQUERDO – BRINCADEIRA DE 
ESTILINGUE DURANTE O ALMOÇO – PENSIONAMENTO - DANO 
MORAL – 1. Ato ilícito: empregado atingido no olho esquerdo durante o horário 
do almoço no estabelecimento industrial, por bucha de papelão atirada com 
estilingue feito com a borracha da luva. Perda da visão do olho esquerdo. 2. 
Culpa da empresa demandada: presença da culpa da empresa requerida in 
vigilando (falta de controle dos funcionários a sua disposição) e in omittendo 
(omissão nos cuidados devidos). 3. Culpa concorrente da vítima: não-
reconhecimento da culpa concorrente da vítima no caso concreto. 4. 
Pensionamento: redução da capacidade laborativa caracterizada pela necessidade 
de dispêndio de maior esforço, em função da visão monocular (art. 1539 do CC). 
Fixação do percentual da pensão com base na perícia do DMJ (30%) a incidir 
sobre a remuneração do empregado acidentado na data da ocorrência do acidente. 
Redução do valor arbitrado na sentença. 5. Dano moral: caracterização do dano 
moral pela grave ofensa a integridade física do empregado acidentado. 
Manutenção do valor da indenização arbitrado na sentença, que abrangeu os 
danos morais e estéticos. Sentença de procedência modificada. Apelação 
parcialmente provida. (Tribunal de Justiça do RS, Apelação Cível 
n.70.003.335.924, 9.a Câmara Cível, Rel. Des. Paulo de Tarso Vieira 
Sanseverino, julgado em 12.12.2001). 

 

   

 Pela combinação do inciso III do art.932 e o “caput” do art.933, ambos do novel 

Código Civil pátrio, pode-se dizer que se um empregado for assediado moralmente por um 

supervisor hierárquico, ou por outro empregado de mesmo nível hierárquico, o empregador 

deverá responder objetivamente pela violência psicológica promovida. 

É importante registrar aqui as possíveis reações da empresa quando notificada pela 

vítima acerca da prática do assédio. 

O ideal seria que a empresa agisse no sentido de apurar os fatos de forma eqüitativa, 

e promovesse alguma medida para fazer cessar a violência, podendo remanejar o agressor, 

ou até mesmo dispensá-lo por justa causa. 

Ocorre que a maior parte das empresas não colabora com o empregado agredido, 

como aponta a pesquisa de HIRIGOYEN (2005, p.313): 
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De agora em diante, os dirigentes já não podem ignorar o problema. É sua vez de 
manifestar a vontade de colocar em prática um programa de prevenção em todos 
os escalões da empresa porque tão logo o assédio é detectado, seja ele horizontal 
(entre colegas) ou vertical (oriundo da hierarquia), é deles a responsabilidade, por 
ter deixado acontecer ou não ter sabido evitar. 
(...) 
Infelizmente, quando as direções são alertadas sobre algum problema de assédio 
moral, de imediato só pensam em negar. Durante um seminário organizado por 
uma grande escola de administração, os dirigentes questionados publicamente 
deram esta resposta evasiva: “Claro, o assédio moral existe, mas não com a gente! 
Você sabe; temos uma política social e respeitamos os empregados.” 

 

 

O assediado poderá rescindir indiretamente o contrato de trabalho com fulcro no 

art.483 da Consolidação das Leis do Trabalho: 

 

O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida 
indenização quando: 
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários 
aos bons costumes, ou alheios ao contrato;  
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor 
excessivo;  
c) correr perigo manifesto de mal considerável;  
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;  
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, 
ato lesivo da honra e boa fama;  
f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; 
(...) 

 

  

A inércia da empresa na busca de resoluções para o conflito, bem como na busca 

pela melhora constante do ambiente do trabalho, implicará em um nível de culpa na relação 

contratual. 

Não se deve deixar de afirmar que o empregador, ao responder pelo ato de algum de 

seus empregados que incorreu na prática de assédio moral contra outro empregado, poderá 

acionar regressivamente o autor do assédio, pois assim dispõe o art. 934 do atual Código 

Civil: 

 

Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago 
daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, 
absoluta ou relativamente incapaz.  
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Após a edição da Emenda Constitucional no. 45/2004, conclui-se ser a Justiça do 

Trabalho de onde se deve esperar a solução de possível litígio acerca da prática de assédio 

moral, o que se torna claro pelo exposto no seguinte aresto: 

 

INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
DOTRABALHO. O pedido relativo ao pagamento de indenização, como meio de 
reparação de suposto assédio moral sofrido pela autora, decorre da relação de 
trabalho havida entre as partes, pelo que indubitável a competência desta Justiça 
do Trabalho para apreciar o feito, à luz do artigo 114 da CR/88, sobretudo após a 
EC n. 45/2004. A questão em comento encontra-se pacificada na jurisprudência, 
através da edição da Orientação Jurisprudencial n. 327 da SBDI-I do TST, a 
saber: “Dano moral. Competência da Justiça do Trabalho. Nos termos do art. 114 
da CF/1988, a Justiça do Trabalho é competente para dirimir controvérsias 
referentes à indenização por dano moral, quando decorrente da relação de 
trabalho (00711-2005-108-03-00-0 RO - 8ª T. - Rel. Juíza Denise Alves Horta - 
Publ. “MG” 21.01.06). (Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v.43, n.73 
p.287, jan./jun.2006). 

 

 

1.3 Responsabilidade civil do empregado por assediar empregador ou superior 

hierárquico 

 

Trata-se de uma hipótese menos provável, mas que é completamente possível de 

ocorrer. 

De acordo com a legislação trabalhista, a empresa ao identificar a agressão, deve 

apenas dispensar o empregado naquelas hipóteses que incidam sobre a justa causa, 

elencadas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho: 

 

Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:  
(...) 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;  
(...) 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
(...) 
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria 
ou de outrem;  
(...) 
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Os atos de mau procedimento, indisciplina e ato lesivo da honra, não só poderiam 

como deveriam ser interpretados ampliativamente, de modo a afastar o empregado que 

assedia moralmente superior hierárquico ou empregador. 

Cumpre salientar que além de promover a despedida do agressor por justa causa, 

pode o empregador promover ação com vistas a responsabilizar o empregado-agressor, 

buscando o ressarcimento moral que entender necessário a demanda, tendo como 

competente, para tanto, a Justiça do Trabalho. 

 

 

2. A controvérsia sobre o prazo prescricional da Ação de Indenização por Danos 

Morais. 

 

A prescrição pode ser conceituada como a extinção de uma ação ajuizável, em 

decorrência da inércia de seu titular durante um certo período de tempo, na ausência de 

causas preclusivas de seu curso. 

Pode-se conceber o prazo prescricional de uma ação como o lapso conferido à 

alguém para ingressar com a demanda perante a jurisdição competente. Por outro lado, a 

perda do referido prazo traz um resultado prejudicial ao interessado, que é a extinção do 

processo sem apreciação do mérito. 

A questão que se coloca é: diante de uma ação de indenização por danos morais 

trabalhistas, deve ser observado o prazo prescricional indicado no § 3º, V, do art. 206 do 

Código Civil, ou aquele apontado pelo inciso XXIX, do art. 7º da Constituição Federal? 

Assim dispõe o § 3º, V, do art. 206 do Código Civil: 

 
Prescreve: 
(...)  
§ 3o em três anos: 
(...) 
V – a pretensão de reparação civil; 
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O inciso XXIX, do art. 7º da Constituição Federal diz que: 

 

Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 
dois anos após a extinção do contrato de trabalho. 

 

 

No mesmo sentido, o art. 11 e seus incisos da Consolidação das Leis do Trabalho, 

ao estabelecerem que: 

 

O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve:  
I - em cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a 
extinção do contrato;  
II - em dois anos, após a extinção do contrato de trabalho, para o trabalhador 
rural. 

 

 

Após o advento da Emenda Constitucional no. 45/2004, e as modificações realizadas 

no art.114 da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para 

apreciar as ações relativas a danos morais de natureza trabalhista: 

 

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
(...) 
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho. 

 

 

Por ser a Justiça do Trabalho competente para julgar as ações de indenização por 

dano moral decorrente da relação de trabalho, a jurisprudência pátria tem entendido que 

deve ser observado o prazo prescricional relativo aos créditos de natureza trabalhista, 

conforme se verifica do seguinte aresto colacionado: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE 
TRABALHO OU DE EMPREGO - PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. As ações de 
reparação civil por danos morais e materiais eram da competência da Justiça 
Comum,e regidas pelo Código Civil. Até a vigência do novo Código Civil, 12 de 
janeiro de 2003, a prescrição era de 20 anos para as ações pessoais, conforme 
CCb de 1916. Com o novo Código Civil, este prazo foi reduzido para três anos, 
art. 206, § 3º, V, observada a regra de seu artigo 2.028, segundo a qual “Serão os 
da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua 
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entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido 
na lei revogada”. Já a partir de 1º de janeiro de 2005, a Emenda Constitucional n. 
45, de 31 de dezembro de 2004, que, ampliando a competência da Justiça do 
Trabalho, atribuiu-lhe conhecer e julgar as ações de dano moral e patrimonial 
decorrentes da relação do trabalho (art. 114, VI), acabou por alterar não só a 
natureza jurídica do dano - relação de trabalho -, como também o prazo de 
prescrição, agora aquele do inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República. 
Em qualquer caso, entretanto, em razão do novo Código Civil ou da Emenda 
Constitucional n. 45/2004, o novo prazo reduzido conta-se da data de vigência da 
norma e não do dano, salvo se a prescrição consumar-se em prazo inferior àquele 
novo fixado. (00012-2006-064-03-00-0 RO - 6ª T. - Rel. Juiz Antônio Fernando 
Guimarães - Publ. “MG” 01.06.06). (Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg., Belo 
Horizonte, v.43, n.73 p.342, jan./jun.2006). 

 

 
Em harmonia com o antecedente, concorda a decisão:  

 

PRESCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Ajuizada a ação após o decurso do 
biênio, está irremediavelmente prescrito o direito vindicado. Da rescisão por justa 
causa, precedida de inquérito administrativo, inicia-se o prazo prescricional na 
esfera trabalhista, que não se interrompe com o ajuizamento de ação penal contra 
o ex-empregado, uma vez que o deslinde da questão alusiva à aplicação da justa 
causa, no âmbito do Direito do Trabalho, não depende do resultado da ação 
criminal proposta pelo empregador. Ainda que a indenização pleiteada tenha 
natureza civil (reparação por danos - responsabilidade civil), não há como se 
afastar as regras gerais da prescrição trabalhista. E não se aplica o art. 200 do 
novo Código Civil quando, na data da dispensa e na data do trânsito em julgado 
da ação penal, vigorava o diploma antigo, que nada dispunha sobre a matéria. 
Nada impedia que o reclamante postulasse a ação trabalhista no biênio legal (OJ 
n. 204 da SDII do TST), após a extinção do contrato de trabalho, podendo aquela 
ter sido suspensa na forma da alínea “a” do inciso IV do art. 265 do CPC. 
Afirmar que o termo inicial da prescrição só começaria após o trânsito em julgado 
da ação penal seria admitir uma causa interruptiva da prescrição total, não 
prevista expressamente pelo antigo Código Civil. (01520-2005-112-03-00-4 RO - 
6ª T. - Rel. Juiz Hélder Vasconcelos Guimarães - Publ. “MG” 06.04.06). (Rev. 
Trib. Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v.43, n.73 p.408, jan./jun.2006). 

 

 

A jurisprudência brasileira aponta três situações em que deve se encontrar o fato 

lesivo praticado e qual o respectivo prazo a ser aplicado: 

  

I. Os fatos lesivos verificados na vigência do Código Civil revogado são 

regidos pelo prazo daquele Código, que previa 20 anos; 

 



86 
 

II.  Os fatos lesivos verificados na vigência do novo Código Civil, de 

11.01.2003 até a data 31.12.2004, que corresponde à Emenda Constitucional 

no. 45, submetem-se ao prazo de 3 anos;  

 

III.  Os fatos lesivos verificados na vigência da Emenda Constitucional no. 45 

comportam o prazo de 5 anos para ação, limitado a 2 anos após a extinção do 

contrato de trabalho. 

 

 

A jurisprudência dominante no Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a 

prescrição aplicável, tratando-se de dano moral decorrente da relação de emprego, é a 

prevista no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República, e não a estipulada no 

Código Civil. 

No entanto, UTIME (2006, p.281) indica o entendimento divergente de Cairo 

Júnior, que vislumbra que somente estariam sujeitos ao prazo prescricional constitucional 

as ações que versem sobre créditos trabalhistas típicos (como, por exemplo, aviso prévio, 

13o salário, férias, etc.), mas, quando as ações, na Justiça do Trabalho, versem sobre 

créditos trabalhistas atípicos, como por exemplo, indenização por danos morais e materiais 

decorrentes do acidente de trabalho, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código 

Civil. 

Nesta mesma senda, afirma PESSOA (2000, p.5): 

 

O erro está simplesmente no fato de considerarem a reparação pecuniária um 
crédito decorrente da relação de trabalho. Esta posição em hipótese alguma 
corresponde com a verdade, posto que a indenização é simplesmente um quantum 
compensatório que tem como causa um evento antijurídico e lesivo, portanto, 
constitui uma satisfação ao ofendido e uma responsabilidade do causador, 
conseqüentemente, não se trata de parcela ou contraprestação garantida 
legalmente aos empregados e que notoriamente se encontram elencadas em leis 
específicas, principalmente, na Consolidação das Leis do Trabalho, como: salário 
mínimo, adicionais por serviço extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso, 
remuneração de férias, abono pecuniário e outros.  
(...) 
A propósito, convém destacar que a retratação feita publicamente sequer tem 
valor econômico, assim, obviamente não se enquadra na terminologia de crédito 
trabalhista, todavia, é como vem sendo tratada a matéria. Percebe-se desse 
contexto que é uma incoerência, pois, se porventura um empregado vir ajuizar 
uma ação, após o biênio estipulado quanto aos créditos trabalhistas, requerendo 
apenas a retratação do empregador, esta estará extemporânea caso seja aplicada a 
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prescrição bienal, portanto, verificado o absurdo da adoção da tese dos dois anos, 
torna-se mais correta e justa a utilização da prescrição trienal (destaque do autor). 
 

 

 

Para estes, a indenização decorrente de danos morais não é uma verba trabalhista 

propriamente dita, e, portanto, embora a competência seja da Justiça obreira, a prescrição a 

ser aplicada é a do Código Civil. 

Acredita-se, no entanto, que este entendimento não é o mais acertado. 

Considera-se crédito trabalhista toda obrigação pecuniária decorrente da relação de 

trabalho, logo, mesmo a reparação por danos morais, tendo por fundamento o regramento 

civilista, constitui crédito de natureza trabalhista. 

O prazo prescricional oriundo do vínculo laboral a ser utilizado é o disposto na 

norma constitucional: dois anos após a extinção do contrato de trabalho. 

O norte do direito do trabalho é a proteção ao menos favorecido, portanto, a norma a 

ser aplicada deve ser a mais favorável ao trabalhador, o que condiz com o princípio da 

proteção ao trabalhador. 

Neste sentido, pode-se assegurar que é mais benéfico ao trabalhador a aplicação do 

prazo previsto pela Constituição Federal a utilizar aquele indicado pelo Código Civil: três 

anos contados a partir do fato danoso. 

Identificar o início da prática do assédio moral não é tarefa simples, uma vez que ele 

se realiza ao longo do tempo, de forma sutil e silenciosa, além do que, pleitear a 

indenização, no curso do contrato, será uma opção de poucos, em vista do presente nível de 

desemprego. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O assédio moral, embora seja um fenômeno praticado há tempos, ganhou evidência 

recentemente, principalmente nas relações entre empregados e empregadores.  

As primeiras pesquisas sobre o tema foram realizadas na década dos anos oitenta, 

pelo psicólogo do trabalho Heinz Leymann.  

Atualmente, um dos expoentes sobre o assunto é a pesquisadora francesa Marie- 

France Hirigoyen. 

O terror psicológico, expressão sinônima para o assédio moral, é caracterizado pela 

exposição de um, ou de um grupo de empregados, a situações humilhantes e 

constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho, visando à 

desestabilização psíquica e emocional da vítima com o ambiente de trabalho, forçando-o a 

desistir do emprego. 

Na maioria dos casos, o assédio moral no ambiente de trabalho tem como sujeito 

ativo um superior hierárquico, e, na condição de vítima, um empregado subordinado. 

As principais conseqüências que surgem para as vítimas do assédio moral são o estresse, a 

ansiedade, a depressão, os distúrbios psicossomáticos, desilusão, vergonha, humilhação e 

perda do sentido. No entanto, com considerável freqüência, o trabalhador deprimido 

disfarça os sintomas para os seus próximos, inclusive para o seu próprio médico, pois se 

sente culpado por não corresponder às expectativas de sua hierarquia. 

 Da pesquisa, deduz-se que o processo de globalização e o aumento da 

competitividade aguçaram a ocorrência do assédio, expondo o trabalhador a pressões para o 

aumento da produtividade com melhor perfeição técnica, havendo um menosprezo do 

empregado como pessoa humana que é. 

Uma vez que a competitividade é entendida como o coração do sucesso ou do 

fracasso das organizações empresariais, sendo responsável pela adequação das atividades 

de uma empresa em relação ao seu ambiente de atuação, aqueles que compõem a empresa 

são diretamente impactados por suas imposições. 

 A atual organização do trabalho induz uma pressão psicológica de grande monta e, 

aguçada pelos efeitos da globalização e flexibilização, torna precárias as condições de 

trabalho, criando incertezas quanto à manutenção de direitos fundamentais do trabalhador. 
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A extrema dificuldade de conseguir outro emprego faz com que muitos se 

submetam à prática do assédio, como humilhações, trabalhos forçados, constrangimentos, 

muito embora a remuneração adquirida não possua o condão de compra da dignidade 

violada e depreciada em razão dos efeitos de tal conduta. 

 A dignidade do ser humano implica num complexo de direitos fundamentais que 

garantam condições mínimas de existência, reprimindo todo e qualquer ato degradante ou 

desumano, seja oriundo de uma ingerência estatal, ou de relações entre particulares.   

A dignidade do trabalhador é uma característica inerente ao ser, de valor 

imensurável, não se resumindo à satisfação dos interesses capitalistas, como se o operário 

fosse uma coisa descartável, devendo ser valorizada e priorizada. 

Os direitos da personalidade do trabalhador têm, no valor da pessoa humana, o seu 

alicerce, a sua base, conquistados por meio dos princípios constitucionais, tutelados pela 

Constituição Federal de 1988. 

Cabe ao empregador, portanto, tratar o empregado com dignidade, respeitando sua 

liberdade de trabalho, sua integridade física e moral, sua vida privada, sua intimidade, sua 

honra, imagem e boa fama, bem como evitar práticas de humilhações que violem os direitos 

da personalidade do trabalhador, pois garantem as condições básicas para uma vida em 

plenitude. 

 É dever do empregador promover gestão racional das condições de segurança e 

saúde do trabalho, pois, ao deixar de providenciar essas medidas, viola o dever objetivo de 

cuidado exigido, ensejando o direito do empregado à indenização correspondente, além da 

legitimação ao direito obreiro de resistência, que se consuma com a recusa ao cumprimento 

de ordens ilícitas. 

É necessário que o empregador realize periódicas fiscalizações no ambiente de 

trabalho e implemente programas de prevenção e proteção contra práticas viabilizadoras de 

assédio moral, incentivando o bom relacionamento entre as pessoas que dividem o mesmo 

ambiente de trabalho, com espaço aberto à comunicação por meio da criação de ouvidorias 

dentro das próprias empresas, oferta de atendimento médico, psicológico e jurídico, além 

de promover a efetiva participação de órgãos representativos em tutela ao trabalhador. 
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Desprende-se da pesquisa que a ausência de uma legislação em nível federal entrava 

a caracterização e a punição do assédio, fazendo-se necessária a criação de uma lei que trate 

especificamente do problema e preveja, além de uma reparação civil pelos danos morais 

sofridos, a responsabilização penal do agente assediador.   
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