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RESUMO 

 

Foi examinado, neste estudo, o assédio moral nas relações de  

emprego e sua evolução através dos tempos. Pôde ser verificado que esse 

fenômeno incide nas relações de emprego de maneira violenta, ferindo mortalmente 

princípios constitucionais e gerando danos ao trabalhador, prejuízos às empresas e 

a sociedade. Embora não haja regulamentação específica no ordenamento jurídico 

brasileiro, a jurisprudência vem se formando e dispositivos da legislação trabalhista 

e cível vem sendo utilizados quando da ocorrência do assédio moral. Com isso 

conceituamos o assédio moral nas relações de emprego, podendo ser constatado os 

danos que esse fenômeno acarreta aos empregados, empregadores, empresa e 

sociedade. Com vista nos inúmeros problemas advindos da prática do assédio moral 

nas relações de emprego, verifica-se a necessidade de uma legislação mais rigorosa 

para prevenção e punição da figura do assédio moral no ambiente de trabalho, bem 

como da manutenção de um ambiente sadio para a saúde dos trabalhadores.
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INTRODUÇÃO 

 

  A presente monografia tem por objeto de estudo o fenômeno do assédio 

moral nas relações de trabalho. 

Analisaremos o fenômeno do assédio moral, sob a ótica jurídico trabalhista e, 

por conseguinte, as suas conseqüências frente ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, abordando principalmente a necessidade de criação de uma legislação 

mais rígida para coibir a ocorrência do assédio moral no ambiente de trabalho. 

O vocábulo trabalho, através dos tempos, veio sempre trazendo a idéia de 

fadiga, esforço, sofrimento, ou seja, sempre associado à valores negativos. Exemplo 

disso é a escravidão, em que o trabalho era considerado vergonhoso e, por isso, 

deveria ser realizado pelos escravos, seres inferiores, destituídos de direitos. 

Esta significação contribuiu e, ainda hoje, contribui para a negação de direitos 

e para o tratamento indigno dos trabalhadores em certas situações, como ocorre no 

assédio moral.   

Este assédio é pauta de inúmeros debates em direito laboral na atualidade. A 

problemática do assédio moral no ambiente de trabalho não é novidade, podendo-se 

afirmar que é tão antigo como as próprias relações de trabalho, entretanto, sua 

caracterização e detalhamentos são recentes.  

Os métodos de procedimentos a serem utilizados na pesquisa serão 

basicamente, o histórico, o comparativo e posicionamentos atuais de mestres, 

doutrinadores, jurisprudências e interessados no temas, que para o Brasil ainda é 

muito prematuro.  
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Desenvolveremos o trabalho mediante pesquisa bibliográfica e documental no 

ramo de conhecimento do Direito do Trabalho, Direito Constitucional, direito Civil e 

Direito Penal, já que nossas principais fontes de consulta serão a legislação e 

jurisprudências como fontes primárias e os livros e a internet como fontes 

secundárias.  

Para tanto desenvolveremos o trabalho em três capítulos. No primeiro, 

analisaremos o contexto histórico da valorização do trabalho humano e faremos uma 

caracterização da relação de emprego. No segundo, falaremos sobre o assédio 

moral nas relações de emprego, iniciando com um breve histórico sobre o assédio 

moral, definindo o que vem a ser o assédio moral, suas formas, distinções, 

analisaremos as conseqüências advindas da ocorrência do assédio moral, falaremos 

ainda sobre o ambiente de trabalho sadio e as medidas de prevenção do assédio 

moral por parte das empresas. 

 No terceiro capítulo, será feita uma abordagem sobre o assédio moral e a 

Legislação, analisando a Legislação estrangeira e o assédio moral no direito 

brasileiro, dando ênfase aos princípios Constitucionais. Faremos menção à 

Legislação esparsa, e também ao assédio moral segundo o código civil e penal. 

Analisaremos o assédio moral segundo a Legislação trabalhista, e por fim 

analisaremos os projetos de Lei Federal que tramitam no Congresso Nacional.  

Por fim será feita uma conclusão tecendo os entendimentos desse estudo 

bibliográfico. 
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CAPÍTULO I 

1 Evolução histórica do trabalho e a relação de emprego nos dias de hoje 

 

Neste capítulo faremos uma abordagem sobre a evolução histórica do 

trabalho humano, bem como faremos menção sobre as características da relação de 

emprego. 

 

1.1 Valorização do trabalho humano através dos tempos 

 

Com o estudo da evolução histórica do trabalho do homem, verifica-se 

claramente as mudanças ocorridas nos valores da sociedade. Portanto para uma 

melhor compreensão da origem do assédio moral, no contexto social, deve ser 

analisado a evolução da valorização do trabalho humano inserida no próprio 

desenvolvimento do trabalho. 

O trabalho para muitos estudiosos é comprovado seu início através de 

passagens Bíblicas, concluindo-se através destas que o trabalho seria uma maldição 

imposta por Deus. 1 

                                                           
1  Em Gênesis 3: 17-19, é narrada a sentença imposta por Deus ao homem pela desobediência à sua 
ordem expressa: 
(...) Em dor comerás dos seus produtos todos os dias da tua vida. E ele lhe fará brotar para ti 
espinhos e abrolhos, e terás de comer a vegetação do campo. No suor do teu rosto comerás pão, até 
que voltes ao solo, pois dele foste tomado. Porque tu és pó e ao pó voltarás. 
As expressões “ em dor comerás dos seus produtos” e “no suor do teu rosto comerás pão” são 
apontadas por alguns como a prova da imposição de uma pena aos homens por Deus através do 
trabalho, ou seja, elas confirmariam uma origem divina de que o trabalho é sofrimento, dor, castigo. 
Um dos que defendem este entendimento é Celso Ribeiro Bastos, que afirma que o trabalho é “visto 
biblicamente como uma maldição (ganharás o pão com o suor do teu rosto”), nada obstante derivar 
da sua condição de ser decaído (no Éden não havia trabalho) (...). FERREIRA, Hádassa Dolores 
Bonilha. Assédio moral nas relações de trabalho, 2.ed. Campinas: Russell Editores, 2010, p.19. 
 



 

 

  12 
 

Na Idade Média, período em que o destino do homem estavam sob o poder 

de entidades divinais, o trabalho passou a ser visto como meio de se alcançar o 

reino dos céus, como forma de redenção. O clero e a nobreza eram os 

intermediários entre Deus e os Servos, e estes deveriam ser submissos às 

condições que lhe eram impostas. Nascia-se servo por vontade de Deus e era de 

sua vontade que nessa condição permanecesse até o fim de seus dias. 

A associação feita entre trabalho e pena, castigo era inevitável. As 

civilizações da antiguidade deixaram o trabalho para os escravos por entenderem 

tratar-se de atividade indigna para os cidadãos, o que fez com que os escravos 

fossem vistos como objeto de propriedade e não como um ser humano. A respeito 

da valorização do trabalho nessa época podemos destacar:2 

“aos escravos eram dados os serviços manuais exaustivos não só por essa 
causa como também porque tal gênero de trabalho era considerado 
impróprio e até desonroso para os homens válidos e livres.” 

 No período da escravidão, os maus tratos, atrocidades e abusos eram 

inflingidos ao ser humano com o fim de atingir uma maior produção. Os escravos 

eram perseguido, humilhados, castigados e ainda, aqueles que resistiam ou não se 

adequavam a esse modelo produtivo, eram mortos. 

A partir da Revolução Francesa (1789), com a sedimentação do lema 

revolucionário Igualdade, Liberdade e Fraternidade, o trabalho afirmou-se como uma 

instituição própria de pessoas livres, consagrando o trabalho com atividade 

livremente prestada. 3 

 Percebeu-se que era necessário aliar o capital à força de trabalho, ambos não 

sobreviveriam na falta de um deles. O trabalho ganhou um sentido ainda maior que 

apenas de garantir a sobrevivência do trabalhador e de sua família. O trabalho 

transformou-se em necessidade social, em um direito e, também, em um dever 

diante do papel que passou a desempenhar na sociedade. 

                                                           
2 SEGADAS, Viana apud FERREIRA, Hádassa (2010, p.21). 
3 DORNELES, Leandro do Amaral D. de. A Transformação do Direito do Trabalho: da Lógica da 
preservação à lógica da flexibilização. São Paulo: LTr, 2002, p.20.  
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 Persistiu nessa fase, a precariedade nas relações de trabalho sem o 

reconhecimento de direitos basilares, submissão a jornadas extenuantes, salários 

ínfimos, condições de trabalho degradantes.  

 A nova visão da política do trabalho acabou por criar a necessidade de 

legislação. Nesse sentido, após a assinatura do Tratado de Versalhes, a 

Constituição de Weimar, de 11 de agosto de 1919, foi a primeira a inserir um 

capítulo especial sobre a ordem econômica e social, e posteriormente, as 

constituições foram incorporando a nova ordem social em todo o mundo, onde as 

legislações começaram a disciplinar medidas protetivas ao trabalhador, visando seu 

bem-estar, saúde física e mental.4 

No Brasil, desde o descobrimento em 1500, até a abolição da escravatura em 

1888, o regime de trabalho adotado foi basicamente o escravo, no qual índios e 

negros eram vistos como bens e não como seres humanos e não detinham 

personalidade jurídica nem quaisquer direitos.5
 

No Brasil, a Constituição do Império, de 1824, limitou-se a assegurar a 

liberdade de trabalho.6 

A primeira Constituição Republica de 1891 garantiu o livre exercício de 

qualquer profissão “moral, intelectual ou industrial”.  

A Constituição de 1891 garante, no caput do art. 72, a brasileiros e a 

estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade dos direitos concernentes à 

liberdade, à segurança individual e à propriedade.7 

O movimento de outubro de 1930, foi base para a área da chamada questão 

social.8 

A Constituição de 1934 incorporou essa preocupação numa abordagem 

social-democrata.9 

                                                           
4 FERREIRA, Hádassa, Op. cit., 2010. p.26. 
5 Ibidem, p.26. 
6 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho.5.ed.São Paulo: LTr, 2009 p. 70. 
7 Ibidem, p.70. 
8 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 5.ed. São Paulo: LTr, 2009, p.70.  
9 FERREIRA, Hádassa. Op.cit.,2010. p. 28. 
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Em 1967, a Constituição, fruto do golpe militar de 1964, estabelecia a 

valorização do trabalhado humano como condição da dignidade humana, consoante 

um dos dispositivos que proibia a diferença salarial e a estipulação de critérios de 

admissão conforme sexo, cor e estado civil.10
 

A Constituição de 1988 vem incorporar a questão social, conforme descrito no 

caput do art. 170 : 

“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social...”11  
 

 Faz-se importante ressaltar a exposição feita por Eros Roberto Grau, que 

tratou sobre o significado dessas disposições Constitucionais: 

“(...) no quadro da Constituição de 1988, de toda sorte, da interação entre 

esses dois princípios e os demais por ela contemplados – particularmente o 

que ela define como fim da ordem econômica (mundo do ser) assegurar a 

todos existência digna – resulta que valorizar o trabalho humano e tornar 

como fundamental o valor social do trabalho importa em conferir ao trabalho 

e seus agentes (os trabalhadores) tratamento peculiar. Esse tratamento, em 

uma sociedade capitalista moderna, peculiariza-se na medida em que o 

trabalho passa a receber proteção não meramente filantrópica, porém 

politicamente racional.”12 

 

1.2 RELAÇÃO DE EMPREGO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

A relação de trabalho refere-se a todas as relações jurídicas caracterizadas 

por terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer 

consubstanciada em labor humano. Refere-se, pois, a toda modalidade de 

contratação de trabalho humano modernamente admissível. A expressão relação de 

trabalho englobaria, desse modo, a relação de emprego, a relação de trabalho 

                                                           
10 Ibidem, p.28. 
11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
12 FERREIRA, Hádassa. Op. cit., 2010. P.28-29. 
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autônomo, a relação de trabalho eventual, de trabalho avulso e outras modalidades 

de pactuação de prestação de labor (como trabalho de estágio, etc.) traduz, 

portanto, o gênero a que se acomodam todas as formas de pactuação de prestação 

de trabalho existentes no mundo jurídico atual.13  

No dizer de José Affonso Dallegrave Neto: 

Considerando que o conceito de relação de trabalho é aquele que 

pressupõe qualquer liame jurídico entre dois sujeitos, desde que tendo por 

objeto a prestação de um serviço, autônomo ou subordinado, não há 

duvidas que não só os contratos celetistas estão nele abrangidos, mas 

também boa parte dos contratos civis e comerciais.14 

 Conclui-se que a relação de emprego, é uma das espécies de relação de 

trabalho e é em torno dessa relação laboral que se construiu o Direito do Trabalho 

pátrio. 

A relação de emprego possui caráter bilateral, oneroso, sinalagmático e 

comutativo. É bilateral, quer no sentido de depender da vontade de duas ou mais 

pessoas, quer no sentido de que as enlaças, simultaneamente, em uma teia, mais 

ou menos complexa, de prerrogativas e deveres. É onerosa, porque dela resultam 

obrigações recíprocas para os contratantes. É sinalagmática e comutativa, porque 

esses direitos e obrigações nascem a partir do momento em que a relação jurídica 

se constitui, dentro do pressuposto de equivalência perfeita entre os encargos 

assumidos pelo trabalhador e pelo empresário, um em face do outro. 15 

A caracterização da relação empregatícia é, portanto, procedimento essencial 

ao direito do Trabalho, à medida em que propiciará o encontro da relação jurídica 

básica que deu origem e assegura desenvolvimento aos princípios, regras e 

institutos  justrabalhistas e que é regulada por esse ramo jurídico especial. É 

procedimento com reflexos no próprio direito Processual do Trabalho, uma vez que 

este abrange, essencialmente, as lides principais e conexas em torno da relação de 

                                                           
13 Delgado, Mauricio. Op.cit., 2009. p. 265. 
14 NETO, José Affonso Dallegrave. Nova competência trabalhista para julgar ações oriundas da 
relação de trabalho. Revista do TST, Brasília, vol. 71, n° 02, p. 241, Mai./Ago. 2005. 
15 Disponível em: <http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=576>. Acesso em 
11/06/2010. 
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emprego (a ampliação da competência da Justiça do Trabalho pela EC 45/2004 – 

art. 114. I a IX, CF/88 – não retirou a hegemonia das lides empregatícias no âmbito 

da Justiça Especializada).16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Delgado, Mauricio. op.cit., 2009. p. 267. 
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CAPÍTULO II 

Neste capítulo trataremos especificamente do assédio moral, fazendo umm  

breve histórico do tema, definindo-o, demonstrando as formas como ele se 

apresenta, fazendo a distinção do que é e o que não é assédio moral, 

demonstrando as suas conseqüências, a necessidade de um ambiente de trabalho 

sadio e fechando o capítulo, trataremos das medidas de prevenção por parte das 

empresas. 

 

2. ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE EMPREGO 

 

 Como visto no primeiro capítulo o trabalho humano sofreu inúmeros 

modificações por conta da economia, da evolução social entre outros motivos, mas 

que não fizeram com que o fenômeno do assédio moral viesse a ser extinto, pelo 

contrário o que se tem visto é um número cada vez maior de sua ocorrência. 

Visto a caracterização da relação de emprego, trataremos neste capítulo 

especificamente do assédio moral, pois é importante conhecer o fenômeno do 

assédio moral antes de se construir qualquer medida com o intuito de coibi-lo. É 

preciso delimitar seu conceito, suas características, suas formas, para que seja 

assegurada a eficácia da disciplina legal do assunto. 

 

2.1 Breve histórico sobre o Assédio Moral 
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As pesquisas envolvendo o fenômeno do assédio moral, iniciaram no ramo da 

Biologia com o estudo do etólogo Konrad Lorenz, que: analisando a conduta de 

determinados animais de pequeno porte físico quando confrontados com invasões 

de territórios por outros animais, o pesquisador notou um comportamento peculiar do 

grupo, especialmente quando estava diante de um animal maior. Chamou sua 

atenção o comportamento agressivo desenvolvido pelo grupo todo, que tentava 

expulsar o invasor solitário com intimidações e atitudes agressivas coletivas. A essa 

conduta do grupo animal, Lorenz denominou mobbing.17 

Um dos primeiros estudos realizados sobre o fenômeno do assédio moral foi 

realizado na Suécia, em 1984, pelo Cientista alemão Heinz Leymann. 

No estudo realizado por Heinz Leymann, no ambiente de trabalho, só se 

caracterizava como assédio moral, as humilhações praticadas contra uma pessoa 

pelo menos uma vez por semana e que se perpetuassem por pelo menos seis 

meses. O resultado, que evidenciou a ocorrência, em um ano, de 3,5% dos 

trabahadores de uma população economicamente ativa de 4,4 milhões, sofreram 

perseguição moral por um período superior a quinze meses.18  

Após a apresentação do estudo realizado pelo cientista alemão, despertou-se 

a atenção dos autores para o tema. 

A psicanalista e vitimóloga francesa Marie-France Hirigoyen, lançou na 

década de noventa um livro que reacendeu a discussão a cerca do assédio moral na 

esfera jurídica. Debate o fenômeno com base em relatos de casos reais abordando 

pontos como a perversidade do agressor, as condutas que tipificam o assédio, bem 

como as conseqüências na saúde da vítima.19  

No Brasil, o tema passou a ter maior divulgação nacional com a apresentação 

da dissertação de mestrado da Drª Margarida Barreto, médica do trabalho e 

organizadora do site www.assediomoral.org.br, defendida em maio de 2000 e 

publicada pelo Departamento de Psicologia Social da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), denominada Uma Jornada de humilhações.20 

                                                           
17 FERREIRA, Hádassa. op.cit., 2010. p. 38. 
18 GUEDES, Márcia Novaes. Terror psicológico no trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2004. p.25. 
19 FERREIRA, Hádassa. op.cit., 2010.p. 40. 
20 Ibidem, p. 41. 
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Desde então inúmeros são os interessados pelo assunto, devido a 

multidisciplinaridade do tema. Como nosso estudo está focado na ocorrência desse 

fenômeno no ambiente de trabalho, cabe salientar, que tanto a jurisprudência, 

quanto a doutrina estão se esforçando para delimitar conceitos e estabelecer 

parâmetros para identificar o que é e o que não é assédio moral. 

 

2.2 Definição de assédio moral  

 

 O assédio moral não é novo no mundo do trabalho, como pudemos observar 

no breve histórico feito. No entanto, seu estudo é recente. Há aproximadamente 

duas décadas tem despertado o interesse dos pesquisadores em todo o mundo, 

inicialmente em 1984, a partir da divulgação de um ensaio científico de Heinz 

Leymann, na Suécia, que introduziu o termo mobbing no mundo do trabalho. Sua 

nova publicação, em 1993, no entanto, foi a que despertou realmente a atenção e 

preocupação de muitos estudiosos com esse fenômeno. Com publicação dos 

estudos de Marie-France Hirigoyen, o assédio moral foi divulgado e denunciado em 

âmbito mundial. No Brasil, os estudos são ainda mais recentes, sendo a primeira 

publicação datada de 2000, em que Margarida Barreto é a precursora, através de 

sua dissertação de mestrado “Uma jornada de humilhações”. 

 Inúmeras são as definições de assédio moral. Destacaremos algumas dessas 

definições: 

 Segundo a psiquiatra e psicanalista francesa Marie-France Hirigoyen, 

renomada estudiosa no assunto: 

“Por assédio moral em um local de trabalho temos que entender toda e 

qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamento, 

palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à 
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dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo 

seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho.”21 

 

 A Drª Margarida Barreto define o assédio moral no trabalho como: 

 “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 e a organização, forçando-o a desistir do 

emprego.”22 

 Para Heinz Leymann, pioneiro nas pesquisas do fenômeno, o assédio moral 

consiste em uma psicologia do terror, ou simplesmente, psicoterror, como ele 

mesmo denomina. O psicoterror é manifestado no ambiente de trabalho por uma 

comunicação hostil e sem ética direcionada a um indivíduo.23 

 Com tantas abordagens diferentes, o que se verifica é a demonstração que se 

trata de uma perseguição continuada com o propósito de destruição. Dessa forma o 

objetivo principal do assédio moral é a exclusão da vítima, seja pela pressão 

deliberada da empresa para que o empregado peça demissão, aposentadoria 

precoce, 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. 

 Verifica-se também, uma semelhança das condutas assediadoras com a 

figura da discriminação, pois pode revelar a não aceitação das diferenças existentes 

entres os homens, diferenças que devem ser superadas para alcançar o bem-estar 

social.  

                                                           
21 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa no cotidiano, tradução Maia 
Helena Kuhner. 3.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2002. p.65. 
 
22 BARRETO, Margarida. Uma jornada de humilhações. 2000, PUC/SP. Disponível em: 
<http://assediomoral.org/site/assedio/AMconceito.php>. Acesso em: 10 nov. 2009. 
23 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 42. 
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 Alguns aspectos são essenciais para a caracterização do assédio, como a 

regularidade dos ataques, a intenção de desestabilizar emocionalmente, afastando-a 

do trabalho. 

 Dessa forma, o assédio moral não pode ser confundido como um simples 

estado biológico de estresse ou com agressões pontuais, nas quais não se 

vislumbra a intencionalidade, a repetitividade e o intuito persecutório necessários. 

Esta patologia as solidão vai além, fere a dignidade da pessoa humana e gera 

conseqüências devastadoras que comprometem identidade e as relações afetivas e 

sociais do trabalhador podendo levá-lo, inclusive, a cometer o suicídio.24  

 

2.3 Formas de assédio moral  

 

 Antes de tratarmos sobre as formas que o assédio moral se apresenta, é 

importante que saibamos quem são os sujeitos que figuram nesse fenômeno e para 

isso vamos nos remeter à nossa Legislação trabalhista que nos trás de maneira bem 

adequada esses elementos nos seu arts 2º e 3º:  

“Art 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviços.”25 

“Art.3º Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 

salário.”26 

                                                           
24 MANZARRA, Maria Rita. Assedio moral: problema antigo, interesse recente. Disponível em:< 
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/23981/public/23981-23983-1-PB.pdf>. 
Acesso em: 10 nov. 2009. 
25 (...)no pensar do legislador, empregador e empresa são palavras sinônimas. É a empresa uma 
realidade sociológica e econômica, que, no dizer de muitos estudiosos, vem a ser uma atividade 
organizada em que elementos humanos (chefes, técnicos, subordinados), materiais ( construções, 
equipamentos, máquinas, matérias-primas etc) e capital se combinam harmoniosamente para que 
haja a produção ou circulação de bens, de prestação de serviços com ou sem valor econômico. 
SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das Leis do Trabalho comentada. 39 ed. Atual. E ampl. por 
José Eduardo Duarte Saad, Ana Maria Saad Castello Branco. São Paulo: LTr, 2006. Pág. 36.  
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O assédio moral ocorre em vários níveis hierárquicos e com autores 

diferentes.  

 As figuras do empregado e do empregador, ou superior hierárquico, não 

possuem posições definidas de vítima e agente agressor, respectivamente, em 

relação ao assédio moral. Isso porque as posições podem ser alteradas, de acordo 

com a relação estabelecida em cada caso concreto.27 

 A relação mais comum é a relação descendente, ou assimétrica, onde a 

violência é cometida de cima para baixo, fundando-se em questões de hierarquia, 

sendo perpetrado pelo superior hierárquico, ou pelo próprio empregador, sócio ou 

dono da empresa. 

 Dentro dessa relação, as causas que levam ao processo assediador são 

diversas, conforme destaca Hirigoyen: há o objetivo puro e simples de eliminar-se a 

vítima para valorizar o próprio poder (do agressor); há  também a finalidade de levar 

a vítima a pedir demissão, o que eliminaria custos adicionais e impediria 

procedimentos judiciais; e ainda, há a própria gestão de empresa que incentiva e 

aprova o assédio moral como meio de administrar seus empregados. Nessa relação, 

as conseqüências na saúde da vítima são piores, pois a dificuldade de achar uma 

solução tende a aumentar o estresse e a ansiedade.28 

 A relação pode ser estabelecida na forma horizontal, ou simétrica freqüente 

quando dois colegas disputam um lugar ou uma promoção.  

 A Juíza do Trabalho Márcia Novaes Guedes aponta alguns fatores que 

podem ser responsáveis pela prática desse tipo de assédio moral, como “a 

competição, a preferência pessoal do chefe porventura gozada pela vítima, a inveja, 

o racismo, a xenofobia e motivos políticos.”29 

                                                                                                                                                                                     
26 (...) o contrato de trabalho só se celebra depois de o empregador verificar que uma pessoa física – 
o trabalhador – tem aptidões morais e técnicas para desempenhar as funções que pretende atribuir-
lhe. SAAD, Eduardo Gabriel. Op. Cit., 2006, p . 44. 
27 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 51. 
28 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 52. 
29  Ibidem, p. 52-53. 
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 Cabe ressaltar que mesmo o fenômeno ocorrendo entre partes, a reparação 

civil dos danos causados à vítima é do empregador conforme previsão legal:  

“Art. 932 C.C – São também responsáveis pela reparação civil:30 

I -... 

II-... 

III- O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no 

exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

IV-... 

V-... 

 Da conjugação do assédio moral descendente com o horizontal surge o 

assédio moral misto. É uma forma mais destrutiva do fenômeno, pois instala-se 

quando a vítima já se mostra fragilizada pelo assédio moral descendente. Quem se 

acha assediado, por culpa dos colegas ou do superior hierárquico, acaba por ser 

culpabilizado pelo grupo de trabalho por tudo que não está bem.31 

 Neste caso, a atuação ativa da empresa pode coibir essa forma de 

manifestação do assédio moral, pois ela possui os meios investigatórios para 

identificar o agressor e, pelo poder diretivo, tem condições de impor penalidades 

para o que pratica o assédio moral.32 

 

2.4 Distinção do Assédio Moral 

  

                                                           
30 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 8. ed. Atual. De acordo com o novo código civil. São 
Paulo: Saraiva, 2002. Pág. 547. 
31  FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 54. 
32 Ibidem, p.54. 



 

 

  24 
 

  É importante fazer a distinção do que venha a ser assédio moral ou apenas 

condutas semelhantes. A distinção está na violação de valores humanos 

fundamentais, do patrimônio imaterial da vítima. 

 As más condições não pode ser considerada como assédio moral, a não ser 

que seja imposta a apenas um empregado. Essas más condições, tanto psicológicas 

como sociais, podem resultar em uma reação biológica, que recebe o nome de 

estresse, e torna-se destrutivo apenas pelo excesso, diferente do assédio moral, o 

qual é destruidor por si mesmo .33 

 O assédio moral não se confunde com o conflito, pois o, conflito pode evitar o 

assédio moral, uma vez que naquele as recriminações são abertas e os seus 

motivos conhecidos, o que não ocorre neste último. No assédio moral, as origens do 

conflito são veladas e até mesmo negadas, o que dificulta achar uma solução.34 

 O assédio moral não pode ser confundido ainda, com agressões pontuais; ou 

seja, aquelas que não se repetem nem prolongam no tempo. Exigir que alguém haja 

com polidez todo o tempo, sem um único deslize, é negar o próprio caráter humano 

da pessoa.35 

 O estudo do assédio moral nas relações de emprego não é um fato isolado, 

não é visualizando apenas o empregado, a empresa ou ambiente de trabalho de 

forma isolada que se terá o esclarecimento dos fatos, todos os fatores que 

diretamente ou indiretamente estão interligados que influenciam no surgimento ou 

não do assédio moral. 

 O assédio moral ainda não se confunde com o poder diretivo e disciplinar do 

empregador, conforme muito bem ilustra Valentim Carrion36: 

“Não se caracteriza pelo simples exercício de um direito, como é a 

dispensa, mesmo imotivada, ou a revelação de fatos pelo empregado em 

                                                           
33 Ibidem, p. 62-63. 
34 Ibidem, 2010. p.63. 
35 Ibidem, 2010. p. 64. 
36 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 33 ed.atual. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 371. 
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sua defesa, quando acusado; a revista pessoal do trabalhador, ou a sua 

fiscalização por instrumentos mecânicos ou pessoas, só caracteriza dano 

moral se houver abuso desnecessário.” 

 

2.5 Consequências do Assédio Moral 

 

 As conseqüências geradas pelo assédio moral não atingem apenas a vítima 

desse processo de violência. Os danos na sociedade tem sido tão graves a ponto de 

o terror psicológico ter-se transformado numa doença social.37 

 Para Maria Vidigal Darcanchy: 

A prática do assédio moral traz implícitas situações em que a vítima sente-

se ofendida, menosprezada, rebaixada, constrangida, ultrajada ou que de 

qualquer forma tenha a sua auto-estima rebaixada por outra. Esse estado 

de ânimo traz conseqüências funestas para as vítimas, daí a necessidade 

de se conhecer bem o quadro e trata-lo juridicamente, defendendo assim 

aqueles que são vítimas de pessoas opressoras, as quais de alguma forma 

tem o poder de coagi-las no seu local de trabalho ou no exercício de suas 

funções. 38 

 

  A Drª Margarida Barreto refere pesquisa da Organização Mundial da Saúde 

(OIT), dando conta que:  

[...] a violência moral no trabalho é um fenômeno internacional [...]. A 

pesquisa aponta para distúrbios da saúde mental relacionado com as 

condições de trabalho em países como Finlândia, Alemanha, Reino Unido, 

Polônia e Estados Unidos. As perspectivas são sombrias para as duas 

próximas décadas, pois segundo a OIT e Organização Mundial da Saúde, 

estas serão as décadas do 'mal estar na globalização", onde predominará 

depressões, angústias e outros danos psíquicos, relacionados com as 

novas políticas de gestão na organização de trabalho e que estão 

vinculadas às políticas neoliberais.39 

                                                           
37 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., p. 71. 
38 DARCANCHY, Mara Vidigal. Assédio Moral no meio ambiente de trabalho. Disponível em: 
<www.jus.com.br >.  Acesso em: 18 de mar. 2010. 
39 BARRETO, Margarida. Op. Cit., 2000.   
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Uma das moléstias que afetam o trabalhador como resultado desse quadro 

abusivo é a “síndrome de Burnout”. 40 

Não se negue que esse cenário patológico implica alto custo para as 

empresas, governo e sociedade. Robson Zanetti41 faz importante observação sobre 

o tema: 

I - Econômico-financeiro 

A - Sob o ponto de vista econômico 

• Os custos do empregador aumentam porque ele faz com que trabalhos 

realizados sejam desperdiçados; 

• Ocorra a ausência do trabalhador por problemas de doença e 

conseqüentemente a não realização de trabalhos, com isso ocorre a queda da 

produtividade; 

                                                           
40 A Síndrome de Burnout é definida por alguns autores como uma das conseqüências mais 
marcantes do estresse profissional, e se caracteriza por exaustão emocional, avaliação negativa de si 
mesmo, depressão e insensibilidade com relação a quase tudo e todos (até como defesa emocional). 
O termo Burnout é uma composição de burn=queima e out=exterior, sugerindo assim que a pessoa 
com esse tipo de estresse consome-se física e emocionalmente, passando a apresentar um 
comportamento agressivo e irritadiço. 
Definida como uma reação à tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto, excessivo e 
estressante com o trabalho, essa doença faz com que a pessoa perca a maior parte do interesse em 
sua relação com o trabalho, de forma que as coisas deixam de ter importância e qualquer esforço 
pessoal passa a parecer inútil. 
Entre os fatores aparentemente associados ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout está a 
pouca autonomia no desempenho profissional, problemas de relacionamento com as chefias, 
problemas de relacionamento com colegas ou clientes, conflito entre trabalho e família, sentimento de 
desqualificação e falta de cooperação da equipe. 
Os autores que defendem a Síndrome de Burnout como sendo diferente do estresse, alegam que 
esta doença envolve atitudes e condutas negativas com relação aos usuários, clientes, organização e 
trabalho, enquanto o estresse apareceria mais como um esgotamento pessoal com interferência na 
vida do sujeito e não necessariamente na sua relação com o trabalho. Entretanto, pessoalmente, 
julgamos que essa Síndrome de Burnout seria a conseqüência mais depressiva do estresse 
desencadeado pelo trabalho. 
Os sintomas básicos dessa síndrome seriam, inicialmente, uma exaustão emocional onde a pessoa 
sente que não pode mais dar nada de si mesma. Em seguida desenvolve sentimentos e atitudes 
muito negativas, como por exemplo, um certo cinismo na relação com as pessoas do seu trabalho e 
aparente insensibilidade afetiva.  
Finalmente o paciente manifesta sentimentos de falta de realização pessoal no trabalho, afetando 
sobremaneira a eficiência e habilidade para realização de tarefas e de adequar-se à organização. 
Disponível em: http://virtualpsy.locaweb.com.br/?art=311&sec=27. Acesso em: 16 jun 2010. 
41ZANETTI,Robson.Disponívelem:<http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/18893/Livro_As
s%C3%A9dio_Moral.pdf?sequence=1>. Acesso em: 24 jun. 2010. 
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• Prejudica-se a concorrência do empregador; 

• A marca de produtos e serviços é afetada; 

• Ocorre a degradação do ambiente de trabalho; 

• O nome empresarial é atingido; 

• Ocorre a perda de qualidade dos produtos e serviços; 

• A rotatividade de empregados dentro da empresa fará com que ele tenha 

novos custos com treinamentos, etc. 

B - Sob o ponto de vista financeiro 

Nos Estados Unidos, o custo total para os empregadores por atos praticados 

no ambiente de trabalho foi estimado em mais de 4 bilhões de dólares e as 

despesas para o tratamento da depressão chegam a 44 bilhões de dólares segundo 

o BIT -International Labour Office, ligado a ONU (Bureau international du travail). Na 

Europa o custo do assédio moral é estimado em 20 bilhões de dólares. Certamente 

que este custo também é elevado no Brasil.  

O responsável pelo assédio moral poderá pagar um valor muito elevado a 

título de indenização pelos prejuízos morais e materiais que o assediado sofrer. Os 

valores de indenização têm variado muito. Encontramos condenações que vão de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), estes 

valores são fixados conforme o entendimento de cada juiz, por isso eles são tão 

variáveis. 

II- Social 

O problema não afeta somente o trabalho, mas a sociedade que acaba 

contribuindo com os gastos públicos para o tratamento dos problemas de saúde 

ocasionados pelo assédio, sobretudo os com os problemas de depressão. 

III - Humano 
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O assédio também tem seu custo humano, pois o trabalhador começa a 

perder a confiança em si, na sua competência, na sua qualidade profissional, ele 

começa a se sentir culpado, perde a estima de si.  

O Empregado assediado é prejudicado em sua saúde psíquica e física, 

causando uma ruptura do equilíbrio nas relações da vítima com os colegas, chefia, 

no seio familiar e da sociedade, prejudicando a qualidade de vida dentro e fora da 

empresa. A baixa estima pessoal e profissional tende a se agravar quando a vítima 

romper com a organização do trabalho e ficar desempregada, pois o dano à saúde 

mental e física conduz ao trauma, que por sua vez, leva a insegurança, prejudicando 

a vítima numa nova colocação no mercado de trabalho. A produtividade também é 

afetada, seja pela queda na quantidade ou qualidade, ou ainda temendo o 

desemprego ou como fuga da situação degradante; suporta a dor em silêncio e se 

dedica intensamente às atividade laborativas, ficando vulnerável a adquirir o stress 

de sobrecarga, doença psicossomática, fruto do desgaste físico e mental pela 

sobrecarga de trabalho que gera depressão, afetando a produtividade.42 

            O empregado assediado na maioria das vezes se desliga da empresa. Os 

efeitos econômicos para a vítima não se restringem aos prejuízos imediatos 

advindos com o desemprego. O desligamento da empresa torna-se ainda mais 

grave quando a vítima percebe que o exigente mercado de trabalho não a 

absorverá, em razão do seu adoecimento.43 

O médico do trabalho Mauro Moura44 diagnostica os sintomas mais comuns 

nos casos de assédio moral: 

“Os primeiros sintomas são os problemas clínicos devido ao estresse.O 

funcionário começa a dormir mal, a ter tremores, palpitações, pressão alta, 

problemas de pele, aumenta ou diminui de peso abruptamente. Uma 

pessoa que não tem diabete pode desenvolver a doença,e quem possui 

                                                           
42 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de emprego. 1ª ed. 2005, 2ª tir. Curitiba: 
Juruá, 2006. p 85 – 88. 
43 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 72. 
44 MOURA, Mauro. “Chega de humilhação” [entrevista em junho de 2002]. Disponível em: 
<http://amanha.terra.com.br/edicoes/178/entrevista_print.asp>. Acesso em: 07 jun. 2010. 
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pode descompensar o sintoma. Em alguns casos, distúrbios hormonais 

também são verificados. Nas mulheres, alterações na menstruação. Nos 

homens, impotência. Depois, começa a ser afetada a parte psicológica. A 

primeira reação é achar que o assediador tem razão [...]. A auto-estima da 

pessoa começa a entrar em declínio – e não raras vezes o sujeito pensa no 

suicídio como única maneira de se salvar.” 

  

As empresas também sofrem prejuízos com a ocorrência do assédio moral, 

seja pelos resultantes das baixas dos empregados (auxílio doença), pela baixa 

produtividade dos empregados e até mesmo pela necessidade de melhoramento do 

ambiente de trabalho, do combate à falta de motivação e da diminuição da 

produtividade. 

 Um informativo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostrando o 

resultado de um estudo sobre a saúde mental no trabalho, publicado em 10 de 

outubro de 2000, comentou que as conseqüências do assédio moral nas empresas 

são percebidas nos altos custos com a baixa produtividade, na diminuição dos 

benefícios e na seleção e formação de pessoal substituto. 45 

  Além da queda da produtividade, a empresa também sofre revés econômico 

com o passivo trabalhista que o assédio moral gera. Geralmente, o processo de 

terror psicológico culmina com a saída da vítima da empresa, seja por extinção do 

contrato de trabalho pela própria empresa, seja por licença médica ou 

previdenciária. É nesse momento que a vítima se sente motivada a procurar 

orientação jurídica, o que fatalmente a levará a ajuizar uma reclamação trabalhista. 

O passivo trabalhista gerado por indenizações aplicadas pelo Judiciário acaba 

desdobrando-se em outras formas de perda econômica para o empregador.46 

 O Estado também sofre os efeitos do assédio moral, com os elevados custos 

para a saúde Publica, à assistência e Previdência Social. 

 Quanto maior a prática do terror psicológico, mais pessoas adoecerão e um 

número crescente delas estará gozando de benefícios previdenciários temporários, 
                                                           
45 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p.72-73. 
46 Ibidem, 2010. p.74. 
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ou mesmo permanentes, em virtude da incapacidade laborativa ocasionada pelo 

assédio. Ocorre, assim, uma sobrecarga dos sistemas de saúde e previdenciário, já 

tão aturdidos pelas dificuldades que lhes são próprias.47 

 O assédio moral também abrange relevância jurídica sob a ótica 

previdenciária, já que produz efeitos imediatos e diretos sobre a saúde mental e 

física do trabalhador gerando doenças que minam a saúde do trabalhador e o 

excluem involuntariamente, do ambiente de trabalho.48 

 Vários relatos verídicos confirmam que, quase sempre, o assédio moral 

acarreta a desestruturação familiar da vítima. Por ser desconhecedora das razões 

do conflito, a família acaba sendo uma extensão das mesmas condições do assédio 

moral que culminam com o término dos casamentos daqueles que foram suas 

vítimas. 49 

 No entanto é inegável que as conseqüências sobre a saúde do trabalhador 

são mais perceptíveis e geram os piores efeitos50. A pesquisa brasileira realizada 

                                                           
47 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p.75. 
48 ALKIMIN, Maria Aparecida. Disponível em: 
<http://www.assediomoral.org/IMG/pdf/Assedio_Moral_nas_relacoes_de_trabalho.pdf>.  Acesso em: 
23 de jun 2010. Op.cit., p. 89.    
49 FERREIRA, Hádassa. Op. cit., 2010. p. 77. 
50 Hirigoyen narra um caso em que as conseqüências na saúde da vítima do assédio moral vão 
sendo intensificadas proporcionalmente com a evolução do próprio processo destruidor. Cota a 
psicóloga: “Pedro veio se consultar porque estava sendo assediado por um chefe recentemente 
admitido. Por ocasião da primeira consulta, ainda estava dinâmico, ativo, explicando com precisão as 
aberrações de comportamento do chefe. Recusou qualquer ajuda medicamentosa, pois sairia de 
férias nos dias subseqüentes e esperava que, na volta, as coisas melhorassem. Algumas semanas 
depois, quando voltou a se encontrar, perdeu nove quilos, estava pálido, abatido e trêmulo. Tinham-
lhe, na última hora, suprimido a férias, no entanto solicitada havia vários meses, advertindo-o de que, 
se se ausentasse do serviço, mesmo que por um curto período, seria repreendido. Seu patrão o 
sobrecarrega de trabalho e, literalmente, decompõe Pedro o dia inteiro, criticando sistematicamente 
tudo que ele faz. Pedro perdeu o sono. Em sua cabeça, remói tudo que deveria ter dito e feito para se 
defender. Só adormece de madrugada, pouco antes do despertador tocar. É forçado a comer mas 
não sente fome. Solteiro, à noite aquece um prato congelado que frequentemente esquece de 
comer;ao meio dia, compra um sanduiche, que mastiga a custo junto da máquina de café. Diante da 
degradação de seu estado de saúde, eu o aconselho a marcar rapidamente uma consulta com o 
clínico para uma avaliação. O médico diagnosticou nele hipertensão arterial, colesterol alto e 
distúrbios das batidas cardíacas. Pedro, porém, evitou solicitar a licença médica por medo de 
demissão. O reflexo de seu estado, apesar de tentar negar as evidências, aos poucos, é patente 
mediante o desmazelo com o próprio corpo, o descuido com o vestuário e o asseio. Esta recusa 
provavelmente indica que ele não agüenta os efeitos secundários dos medicamentos antidepressivos. 
Pouco tempo depois, recebemos um telefonema do Hospital onde Pedro fora internado de urgência 
devido a um mal-estar neurológico, ocorrido pouco depois de ele ser destratado pelo chefe diante dos 
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por Margarida Barreto, envolvendo 870 vítimas de assédio moral, revela que 100% 

das mulheres apresentam crises de choro, enquanto 100% dos homens nutriam 

idéias suicidas; dores generalizadas acometem 80% das vítimas, de ambos os 

sexos, sendo que depressão e distúrbios do sono são sintomas que mais de 60% 

das vítimas reclamam.51 

 

2.6 Meio ambiente de trabalho sadio  

 

O Capítulo V da Consolidação das Leis Trabalhistas trata da Segurança e 

Medicina do Trabalho, nos artigos 154 a 201, dentre os quais estão as obrigações 

do empregador em propiciar a prevenção de acidentes, bem como dos empregados 

em observar as regras de segurança. 

Nestas relações, as condições emocionais do meio ambiente do trabalho não 

foram ventiladas. A dificuldade de avaliação do meio ambiente, neste aspecto é que 

impossibilita a fixação de critérios objetivos para a preservação da saúde 

emocional.52 

 Para conceituar meio ambiente vamos transcrever os ensinamentos de Alice 

Monteiro Bastos:  

“Para fins didáticos e sem fracionar o conceito de meio ambiente, a doutrina 

o classifica em: meio ambiente natural, artificial, cultural e meio ambiente do 

trabalho. O meio ambiente natural é constituído de recursos naturais, como 

a água, o ar, o solo, a fauna e a flora. O meio ambiente artificial é o espaço 

físico transformado pela ação do homem de forma contínua, tendo em mira 

a vida em sociedade. Ele se subdivide em meio ambiente urbano, periférico 

e rural. Já o meio ambiente cultural é constituído por bens, valores e 

tradições que fazem parte da identidade e formação de uma sociedade. 

Finalmente, como meio ambiente do trabalho, entende-se o local onde o 

                                                                                                                                                                                     
colegas. O hospital havia decidido mantê-lo internado por algum tempo, afim de obrigá-lo a se 
tratar.”Redefinindo o Assédio Moral, op.cit., p.161-162. 
51  FERREIRA, Hádassa. Op. Cit., 2010. p. 77. 
52RONDELLI, Cristiane Disponível em: 
HTTP://www.sapientia.pucsp.busca/arquivo.php?codArquivo=7574. Acesso em: 23 jun 2010. 
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homem obtém os meios para prover a sua subsistência, podendo ser o 

estabelecimento empresarial, o ambiente urbano, no caso dos que 

executam atividades externas e até o domicilio do trabalhador, no caso do 

empregado a domicílio, por exemplo.”53 

 Amauri Mascaro também leciona sobre o ambiente de trabalho: 

“(...)primeira condição que o empregador está obrigado a cumprir é 

assegurar aos trabalhadores o desenvolvimento das suas atividades em 

ambiente moral e rodeado de segurança e higiene”.54 

A doutrina jurídica que vem sendo construída a respeito do assédio moral tem 

salientado a obrigação do empregador em prover aos seus empregados um meio 

ambiente de trabalho sadio, com condições físicas e psicológicas ideais para o 

desenvolvimento das atividades laborais. Esta obrigação chega ao ponto de se 

responsabilizar objetivamente o empregador por eventuais prejuízos causados em 

casos de degradação do meio ambiente de trabalho.55 

 A proteção jurídica à saúde do trabalhador, tema estudado por Sebastião 

Geraldo de Oliveira, no livro de mesmo nome, é da maior importância, crescendo a 

sua dimensão no direito do trabalho, porque diz respeito não apenas à qualidade de 

vida do trabalhador, mas também à sua integridade física e bem-estar, ressaltando, 

corretamente, o autor que o meio ambiente de trabalho está inserido no meio 

ambiente geral, de modo que é impossível ter qualidade de vida sem ter qualidade 

de trabalho, pois o homem passa grande parte da sua vida no ambiente de 

trabalho.56 

A manutenção de um meio ambiente de trabalho física e psicologicamente 

saudável deve ser conjugado com os princípios da dignidade da pessoa humana e o 

respeito ao maior bem jurídico protegido: a vida.57 

 

                                                           
53Disponívelem:http://www.assediomoral.org/IMG/pdf/Assedio_Moral_nas_relacoes_de_trabalho.pdf 
Acesso em: 23 de jun 2010. 
54 NASCIMENTO, Amauri Mascaro.Curso de Direito do Trabalho.18Ed. Ver. Atual. São Paulo: 
Saraiva, 2003. p. 435 
55 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p.102 
56 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op.cit.,p. 437. 
57 FERREIRA, Hádassa. Op.cit.,p.102. 
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2.7 Medidas de prevenção por parte da empresa 

 

Para o combate do assédio moral é necessária uma ação conjunta de 

empregados, empregadores, sociedade e Poder Público e a empresa tem papel 

importantíssimo neste processo. 

Marie-France Hirigoyen também muito bem ressaltou sobre isto: 

“A solução para um problema de assédio moral só pode ser encontrada de 

uma maneira multidisciplinar, e cada interveniente precisa estar no lugar 

adequado: 

-os sindicatos e a fiscalização do trabalho devem intervir nos casos 

de abusos manifestos e em tudo que for coletivo; 

- os médicos do trabalho ou o setor de medicina social devem 

intervir naquilo que é possível afetar a saúde e a proteção das pessoas”.58 

 A adoção de um código de ética, que vise ao combate de todas as formas de 

discriminação e de assédio moral e, mais, à difusão do respeito à dignidade e à 

cidadania, é outra medida, inserida na política de recursos humanos, que se exige 

do empregador.59 

Ressalte-se, entretanto, que de nada adianta a conscientização dos 

trabalhadores ou o estabelecimento de regras éticas ou disciplinares se não houver 

a criação, na empresa, de espaços de confiança, para que possam as vítimas dar 

vazão às suas queixas. 

Tais espaços podem ser representados por esquemas de ouvidoria ou 

comitês formados nas empresas, especialmente indicados para receberem 

denúncias sobre intimidações e constrangimentos, garantindo-se sempre o sigilo das 

                                                           
58 Ibidem, 2010. p.131. 
59http://www.assediomoral.org/IMG/pdf/assedio_moral_no_trabalho_no_ambiente_de_trabalho.pdf. 
Acesso em: 07 jun. 2010. 
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informações, ou, ainda, por caixas postais para as vítimas depositarem denúncias, 

de forma anônima. 

Por ser a empresa responsável objetivamente pelos danos ocasionados ao 

seus empregadores, cabe a ela fiscalizar o ambiente de trabalho com intuito de dar 

melhores condições de trabalho para seus empregados para minimizar a ocorrência 

do assédio moral. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ASSÉDIO MORAL E A LEGISLAÇÃO 

 

Estudaremos neste capítulo a tutela jurídica do assédio moral no direito 

comparado e no nosso ordenamento jurídico. 

 

3.1 Assédio Moral no Direito comparado 

 

Até aqui ficou fácil visualizar que o assédio moral já existe a muito tempo, 

causando inúmeros danos, porém sua discussão é recente, e por isso a carência de 

legislações específicas para o assunto. 

Na falta de legislação especial, têm sido aplicado princípios protetivos ao 

trabalhador para solucionar o conflito.  

A declaração Universal dos Direitos Humanos, o inciso I do art. 23, garante 

que “ todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”. 

Sobre esse direito expresso acima, a Juíza do Trabalho da 15ª Região Eliana 
dos Santos Alves Nogueira comenta60:  

                                                           
60 NOGUEIRA, Eliana, apud, FERREIRA, Hádassa. Op. Cit., 2010. p. 81. 
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“Referido artigo indica quais seriam, em síntese, as características do direito 

do trabalho com relação à pessoa humana. O trabalho deve buscar garantir 

ao homem o acesso à dignidade humana. O trabalho deve buscar garantir 

ao homem o acesso à dignidade humana, buscando garantir-lhe, ainda, a 

possibilidade de existência de outros meios de proteção social. (...) É 

através do trabalho que o homem deixa de possuir apenas uma dimensão 

biológica para adquirir dimensão social, engajando-se na sociedade. (...) O 

trabalho é a condição de superação dos determinismos e  através  dele 

pode ser alcançada a liberdade.”  

A França foi uma das primeiras Nações a introduzir em seu ordenamento 

jurídica uma legislação específica para o assunto, como salienta a Drª Alice Monteiro 

de Barros61 

“A França, embora já tivesse preceitos legais capazes de enquadrar o 

assédio moral, adotou modelo legislativo específico em janeiro de 2002, 

acrescentando em seu Código do trabalho (art. 122-49) tipos de artimanhas 

reiteradas de assédio moral, cujo objeto ou efeito é a degradação das 

condições de trabalho, suscetível de atentar contra os direitos e a dignidade 

do trabalhador, alterar sua saúde psíquica, mental ou comprometer seu 

futuro profissional.” 

“Assinala a legislação francesa que nenhum assalariado poderá ser punido, 

despedido ou discriminado, de forma direta ou indireta, especialmente em 

matéria de salário, formação profissional, reclassificação, transferência ou 

remoção, qualificação, promoção profissional, alteração de contrato, pelo 

fato de ter sofrido ou se insurgido contra o assédio moral, testemunhado ou 

relatado o acontecimento. Foram estabelecidas também sanções para todo 

trabalhador que praticar assédio moral contra outro. “ 

Entre as disposições constantes, ressalta-se que todos os atos praticados e 

os efeitos resultantes do assédio moral serão nulos, a inversão do ônus da prova, 

concessão à vítima a possibilidade de valer-se da mediação, antes da via judicial, e 

a obrigação do empregador estabelecer medidas preventivas do assédio moral. 

Em um seminário sobre assédio moral realizado em 2003 no Brasil, na cidade 
de São Paulo, a pesquisadora francesa Marie-France Hirigoyen comentou o aspecto 
preventivo imposto pela Legislação Francesa62: 

 

                                                           
61 BARROS, ALICE MONTEIRO, CURSO DE DIREITO DO TRABALHO, ED.5. VER. E Ampl.- São 
Paulo: LTr, 2009, p. 935. 
62 FERREIRA, Hádassa. Op. Cit., 2010. p. 83. 
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“Uma Lei é muito importante, mas não é o suficiente, penso que deve existir 

uma política de prevenção contra este tipo de comportamento. As Leis da 

França, os projetos da Bélgica, da Espanha, de Portugal, prevêem a 

obrigatoriedade de planos preventivos. As empresas que não dão condições 

para implantar uma política de prevenção poderão ser mais sancionadas do 

que aquelas que tentaram restringir o assédio moral ou proibi-lo (...) Não 

basta punir o agressor, é necessário mudar as políticas de gestão da 

empresa.” 

  A Drª Alice Monteiro de Barros nos trás através de sua obra63, 

que na verdade, a Suécia seria o país pioneiro na edição de normas sobre a 

temática ora discutida: 

“Segundo José Maria Garcia Callejo, publicou em 1993 uma ordenação 

definindo o assédio moral como repetidas ações reprováveis ou negativas, 

dirigidas contra determinado empregado ou empregados, de forma ofensiva, 

capazes de provocar sua exclusão da comunidade laboral. 

A ordenação sueca focaliza o assédio moral como risco laboral e apresenta 

um caráter essencialmente técnico e preventivo.” 

 

  A Bélgica também possui legislação sobre o assunto. A referida 

legislação é de 11 de junho de 2000 e visa combater a violência no trabalho, 

incluindo nesse contexto o assédio moral e o sexual no local de trabalho. O assédio 

moral é ali definido como todo tipo de condutas abusivas e repetidas, de qualquer 

origem, que se manifestam mediante palavras, comportamentos, atos, escritos ou 

gestos que visem a atentar contra a personalidade, a dignidade ou a integridade 

física ou psíquica do trabalhador ou pôr em perigo seu emprego, ou ainda criar um 

ambiente degradante, humilhante ou ofensivo.64 

 A lei estabelece a exigência de medidas preventivas, formativas e 

informativas a serem tomadas pelo empregador, assim como procedimentos para 

atuar diligentemente, quando evidenciado o assédio moral, ou seja, fazendo com 

que o empregador atue desde a prevenção até a correção. 

 Exige-se que as empresas tenham um conselheiro destinado a 

solucionar problemas advindos dos riscos sociais no seu conjunto, entre os quais, 

                                                           
63 BARROS, ALICE MONTEIRO. Op.cit., 2009, p. 936. 
64 BARROS, ALICE MONTEIRO. Op.cit., 2009, p. 936. 
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poderão ser incluídos o assédio moral e o assédio sexual. O trabalhador tem direitos 

a recorrer aos procedimentos internos ou judiciais, sendo-lhe facultado ajuizar a 

ação pessoalmente ou por meio do sindicato de sua categoria profissional. 65 

 A solução do problema dessa forma, levando à exposição, um assunto 

que como visto antes é guardado pelo assediado no seu íntimo, o que por muitas 

vezes é prejudicial, não tem muito efeito. 

            No Reino Unido a incidência do assédio moral no trabalho é 

elevadíssima, como já constatado através de uma pesquisa feita pelo Instituto de 

Ciência e Tecnologia de Manchester, de 1/3 a metade das doenças provocadas por 

estresse são geradas por assédio no emprego (Workplace Bullying, Andy Ellis), 

sendo que um em cada oito empregados no Reino Unido já sofreu esse terror 

psicológico, o que equivale a 3 milhões de empregados assediados, num total de 12 

milhões de trabalhadores europeus vítimas de assédio moral.66 

 A Espanha, talvez, tenha sido o país que mais evolui na produção 

legislativa acerca do assédio moral. Desde 2001, o país reconhece moléstias 

psíquicas geradas por assédio moral como acidente de trabalho para tanto basta a 

vítima comprovar o nexo de causalidade entre a enfermidade e o trabalho, ou seja, o 

contexto laboral entendido como um conceito mais abrangente que inclui o meio 

ambiente psicológico do trabalho. A Legislação espanhola prevê, ainda, que o 

reconhecimento do assédio moral como acidente de trabalho independe do grau de 

suportabilidade da vítima à exposição perversa.67 

 Diante desse cenário, o Parlamento Europeu aprovou, em setembro de 

2001, uma resolução que chamou a atenção para o fenômeno. Assinala a referida 

resolução que o assédio moral apresenta diferentes aspectos: conduta agressiva, 

que atenta contra a dignidade e integridade do trabalhador, violência verbal, 

inclusive acompanhada de agressão física, marginalização de quem o sofre e um 

                                                           
65 BARROS, Alice Monteiro. Op.cit., 2009. p. 937. 
66 Ibidem. p. 937. 
67 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 88.. 
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extenso contingente de manifestações que “dão lugar a perfis muito difusos sob o 

prisma jurídico”.68 

Importante destaque na resolução do reconhecimento da gravidade do tema: 

1. Entende que o assédio moral, fenômeno cuja verdadeira dimensão ainda 

não se conhece, constitui um problema grave da vida laboral e que é importante que 

os parceiros sociais lhe confiram uma atenção acrescida, incluindo novas medidas 

para o combate; 

2. Chama a atenção para o fato de o crescente aumento dos contratos a 

termo e da precariedade do emprego, especialmente entre mulheres, proporcionar 

condições propícias à prática de diferentes formas de assédio; 

3. Chama a atenção para as consequências devastadoras do assédio moral 

na saúde física e psíquica daqueles que dele são alvo - e consequentemente das 

suas famílias - e que frequentemente necessitam de assistência médica e 

psicoterapêutica, o que, de forma geral, os induz a ausentarem-se do trabalho por 

razões de doença ou os incita a demitirem-se;69 

 Seguindo as orientações do Parlamento Europeu, Portugal elaborou o 

projeto de Lei nº 252/VIII, onde conceitua o fenômeno do assédio moral, declara 

anulabilidade dos atos discriminatórios, bem como discrimina as sanções a serem 

impostas.70 

                                                           
68 BARROS, Alice Monteiro. Op.cit., 2009. p. 937. 
69 Disponível em: <http://www.assediomoral.org/spip.php?article99>. Acessado em 08 de junho de 
2010. 
70 Artigo 1.º - (Objecto) 1 - A presente lei estabelece as medidas gerais de protecção dos 
trabalhadores contra o terrorismo psicológico ou assédio moral, entendido como degradação 
deliberada das condições físicas e psíquicas dos assalariados tios locais de trabalho, no âmbito das 
relações laborais. O atentado contra a dignidade e integridade psíquica dos assalariados constitui 
uma agravante a tais comportamentos. 
2 - Por degradação deliberada das condições físicas e psíquicas dos assalariados nos locais de 
trabalho entendem-se os comportamentos dolosos dos empregadores, conduzidos pela entidade 
patronal e/ou seus representantes, sejam eles superiores hierárquicos, colegas e/ou outras quaisquer 
pessoas com poder de facto para tal no local de trabalho. 
3 - Os actos e comportamentos relevantes para o objecto da presente lei caracterizam-se pelo 
conteúdo vexatório e pela finalidade persecutória e/ou de isolamento, e traduzem-se em 
considerações, insinuações ou ameaças verbais e em atitudes que visem a desestabilização psíquica 
dos trabalhadores com o fim de provocarem o despedimento, a demissão forçada, o prejuízo das 
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3.2 Assédio moral no Direito Brasileiro 

 

3.2.1Princípios Constitucionais 

 

A partir da esquematização do texto constitucional, pode-se notar que o 

constituinte de 1988, valorizou o ser humano, na medida que põe os Direitos e 

Garantias Fundamentais antes da Organização do Estado. Percebe-se claramente 

“o seu desejo de mudar o eixo de prioridade: do Estado para o homem”.71 

A Constituição Federal determina que ninguém será submetido a tortura nem 

tratamento desumano ou degradante. Enumera os direitos sociais dos 

trabalhadores, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Funda a 

ordem econômica na valorização do trabalho humano e estabelece como finalidade 

                                                                                                                                                                                     
perspectivas de progressão na carreira, o retirar injustificado de tarefas anteriormente atribuídas, a 
despromoção injustificada de categorias anteriormente atribuídas, a penalização do tratamento 
retributivo, o constrangimento ao exercício de funções ou tarefas desqualificantes para a categoria 
profissional do assalariado, a exclusão da comunicação de informações relevantes para a actividade 
do trabalhador, a desqualificação dos resultados já obtidos. Estes comportamentos revestem-se de 
um carácter ainda mais gravoso quando envolvem desqualificação externa (para fora do local de 
trabalho) dos trabalhadores, através do fornecimento de informações erradas sobre as suas funções 
e/ou as suas categorias profissionais e de desconsiderações e insinuações prejudiciais à sua carreira 
profissional e ao seu bom nome. 
Artigo 2.º - Anulabilidade dos actos discriminatórios 
1 - Os actos e decisões atinentes às alterações das categorias, funções, encargos ou mesmo as 
transferências, atribuíveis à degradação deliberada das condições físicas e psíquicas dos 
assalariados nos locais de trabalho são anuláveis a pedido da vítima. 
Artigo 3.º - Regime sancionatório 1 - O(s) autor(es) dos actos de terrorismo psicológico ou assédio 
moral são condenados a uma pena de um a três anos de prisão ou, em alternativa a uma coima de 
cinco milhões de escudos (5 000 000$00). 
2 - O atentado contra a dignidade e integridade psíquica dos assalariados constitui uma agravante a 
tais comportamentos, sendo neste caso a pena agravada para dois a quatro anos de prisão ou, em 
alternativa, a uma coima de vinte milhões de escudos (20 000 000$00). 
3 - A entidade patronal e/ou os superiores hierárquicos dos autores materiais dos actos de terrorismo 
psicológico e/ou assédio moral incorrem solidariamente nas sanções previstas para estes, quando 
estejam de qualquer modo envolvidos numa tal estratégia, de forma activa, como ordenantes ou 
encorajantes, ou passiva, tendo conhecimento dos factos e nada tendo feito para os impedir. 
Artigo 4.º - Regulamentação 
O Governo deve proceder, no prazo de 90 dias, à regulamentação das disposições da presente lei 
necessária à sua boa execução. 
Artigo 5.º - Entrada em vigor 
A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Palácio de São Bento, 27 de Junho de 2000. 
71 LIMA, Francisco Meton Marques de. Elementos de direito do trabalho e processo trabalhista. 10. 
ed. São Paulo: LTr, 2004. p. 39. 
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daquela assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça 

social. 

Nossa Constituição é baseada em princípios jurídicos e fincada nos direitos 

fundamentais dos cidadãos, que norteiam todas as relações jurídicas, inclusive as 

laborais. 

 Inúmeros são os princípios expressos na nossa Carta Magna, porém nos 

ateremos principalmente ao princípio da dignidade humana e faremos uma menção 

ao art. 170 da nossa Constituição, que estabeleceu a finalidade à ordem econômica 

constitucional: garantia de existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

Isto porque garantir existência digna, aplica-se também aos trabalhadores no que 

tange sua dignidade nas relações de trabalho. 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 

III – a dignidade da pessoa humana; 

Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social (...)”72 

Antes de falarmos sobre dignidade humana, vamos utilizar os ensinamentos 

de José Afonso da Silva73 sobre os Direitos fundamentais do homem: 

Direitos fundamentais do homem referem-se a princípios que resumem a 
concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento 
jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 
prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma 
convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo 
fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, 
nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, 
por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta 
e materialmente efetivados. Do homem, não como macho da espécie, mas 
no sentido de pessoa humana. 74 

                                                           
72 BRASIL. Op. Cit., 1988. 
73 Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed..31. Ed. Malheiros, 2008. 
p.178. 
74 Silva, José Afonso, Op.cit., p.178. 
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Amauri Mascaro também leciona sobre os direitos fundamentais e direitos 
constitucionais: 

“Esses valores dizem respeito não só à defesa biológica, além da proteção 
econômica fundamental para o trabalhador, e que se volta para a 
indisponibilidade de dotar a sociedade de mecanismos estatais para 
proteger a sua saúde e integridade física no trabalho, mas também à defesa 
da sua personalidade, para cujo fim deve ser cercado de garantias legais 
mínimas, cuja preservação é necessária para que possa crescer como 
pessoa digna e participante integral do processo ético-cultural em que 
devem estar inseridas todas as pessoas, segundo uma perspectiva de 
concepção do trabalho como valor fundante da democracia e do progresso 
das civilizações”.75 

 

 

3.2.2 Dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade da pessoa humana, que a Constituição de 1988 inscreve como 
fundamento do Estado, significa  um reconhecimento do valor do homem em sua 
dimensão de liberdade, como também, de que o próprio Estado se constrói com 
base nesse princípio. O termo dignidade designa o respeito que merece qualquer 
pessoa.76 

Ingo Wolfgang Sarlet, pós-doutorado em Direito na Alemanha e professor 
titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do sul, assim define: 

“temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
de 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 de existência mínimas para uma 
vida saudável, alem 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.”77 

A dignidade humana é um valor espiritual e moral inerente a 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 em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao 

                                                           
75 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho.18 ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 
76 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional – 14 ed. ver, atual. e ampl. – Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008. p. 654. 
77 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 95. 
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exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.78  

Ressalta ainda que o direito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, 
entre outros, aparece como conseqüência imediata da consagração da dignidade da 
pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.79  

 Miguel Reale ensina sobre o valor da pessoa humana explicando que o 

homem não é uma simples entidade psicofísica ou biológica, redutível a uma 

conjunto de fatos, explicáveis pela psicologia, física, anatomia, biologia. Para o 

filósofo e jurista, no homem existe algo que representa uma possibilidade de 

inovação e superação, tem a faculdade de outorgar sentido aos atos e às coisas e é 

um ente que, a um só tempo, é e deve ser, tendo consciência dessa dignidade.80 

 O princípio fundamental consagrado pela constituição federal da dignidade da 

pessoa humana apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiramente, prevê um 

direito individual protetivo, seja em relação ao próprio estado, seja em relação aos 

demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de 

tratamento igualitário dos próprios semelhantes.81 

Esse dever configura-se pela exigência de o indivíduo respeitar a dignidade 

de seu semelhante tal qual a Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria. 

A concepção dessa noção de dever fundamental resume-se a três princípios do 

direito romano: honestere vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não 

prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que lhe é devido).82 

“O conceito de dignidade humana repousa na base de todos os direitos 

fundamentais (civis, políticos ou sociais). Consagra assim a Constituição em 

favor do homem, um direito de resistência. Cada indivíduo possui uma 

capacidade de liberdade. Ele está em condições de orientar a sua própria 

vida. Ele é por si só depositário e responsável do sentido de sua existência. 

Certamente, na prática, ele suporta, como qualquer um, pressões e 

influências. No entanto, nenhuma autoridade tem o direito de lhe impor, por 

meio de constrangimento, o sentido que ele espera dar a sua existência. O 

                                                           
78 MORAES, Alexandre de.Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 2.ed. 
São Paulo: Atlas, 2003. p.128-129. 
79 Ibidem, 2003, pág.129. 
80 Reale, Miguel. Filosofia do Direito. 20 Ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.211. 
81 Moraes, Alexandre. Op.cit., p. 129. 
82 Ibidem, p. 129. 
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respeito a si mesmo ao qual tem direito todo homem, implica que a vida que 

ele leva dependa de uma decisão de sua consciência e não de uma 

autoridade exterior, seja ela benevolente e paternalista”. (DELPÉRÉE. O 

direito à dignidade Humana, p.160)... Pág.654 

Ingo Wolfgang Sarlet83 leciona sobre o respeito mútuo: 

“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.” 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 

Resolução nº 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10-12-1948, e 

assinada pelo Brasil na mesma data, reconhece a dignidade como inerente a todos 

os membros da família humana e como fundamento da liberdade, da justiça e da 

paz no mundo. 84 

 Dessa forma, fica evidente que a exposição do trabalhador a pressões 

psicológicas desumanas, condições de trabalho precárias, evidente frontal violação 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que demonstra ocorrer nos casos de 

assédio moral. José Felipe Ledur é categórico ao incluir a violação do trabalho, 

incluído entre os direitos sociais, como afronta à dignidade da pessoa humana:  

“(...) a dignidade não estaria garantida quando a pessoa é humilhada, 

discriminada, perseguida ou desprezada. (...) R. Alexy inclui, sem qualquer 

dificuldade, os direitos sociais no catálogo dos direitos fundamentais cuja 

violação compromete a dignidade da pessoa(...).”85 

 Com o mesmo entendimento de que a dignidade da pessoa humana é violada 

quando não são respeitados direitos sociais fundamentais, Celso Ribeiro Bastos 

assim leciona: 

                                                           
83 Ingo Wolfgang Sarlet. Apud. Carvalho, Kildare, Op. cit., p. 656. 
84 Moraes, Alexandre. Op.cit., p. 129. 
85 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 99. 
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“A referência à dignidade da pessoa humana parece englobar em si todos 

aqueles direitos fundamentais, quer sejam os individuais clássicos, quer 

sejam os de fundo econômico social. (...) 

É de lembra-se, contudo, que a dignidade humana pode ser ofendida de 

muitas maneiras. Tanto a qualidade de vida desumana quanto a prática de 

medidas como a tortura, sob todas as suas modalidades, podem impedir 

que o ser humano cumpra na terra sua missão, conferindo-lhe um 

sentido.”86 

 O Juiz José Felipe Ledur afirma que a tividade econômica deve primar pela 
dignidade humana: 

“a prevalência da dignidade da pessoa humana como princípio supremo da 

ordem constitucional e também como fim último da ordem econômica exige 

que a atividade econômica contribua para sua efetivação. Se a atividade 

econômica gera a indignidade, estará em desacordo com a Constituição, 

impondo-se a ação restauradora do Estado e da sociedade.”87 

 O contrato do trabalho – isto muitas vezes é esquecido – comporta, com 

absoluta primazia, a obrigação de respeito à dignidade da pessoa humana, uma vez 

que o trabalhador antes é humano e cidadão. Acima de tudo, tem o empregador a 

obrigação de respeitar a personalidade moral do empregado na sua dignidade 

absoluta de pessoa humana88. Por mais que o mercado queira inverter esta lógica, a 

consciência humanística não o permite. 

Jorge Pinheiro Castelo89 ensina: 

“O mais importante direito e a precípua obrigação contratual do empregador 

inerente ao contrato de trabalho não tem natureza patrimonial. E é 

justamente o dever de respeito à dignidade moral da pessoa do trabalhador, 

aos direitos relativos à personalidade do empregado,cuja violação significa 

diretamente violação de direito e obrigação trabalhista e do contrato de 

trabalho.” 

Aplicado nas relações de trabalho, o princípio da dignidade da pessoa 

humana marca a distinção que deve ser feita no tratamento entre os trabalhadores e 

                                                           
86 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 99-100.  
87 Ibidem, 2010. p. 101. 
88 SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de Direito do Trabalho. 18ª ed. atual. São Paulo: LTr, 
1999. p. 264. (B. Cient. ESMPU, Brasília, a. II – nº 6, p. 91-98 – jan./mar. 2003) 
<http://www3.esmpu.gov.br/links/brasilia/>. Acesso: em 01 de junho de 2010. 
89 CASTELO, Jorge Pinheiro. Tutela antecipada no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1999. v. 2, 
p. 215 (B. Cient. ESMPU, Brasília, a. II – nº 6, p. 91-98 – jan./mar. 2003). 
<http://www3.esmpu.gov.br/links/brasilia/>.acesso em: 01 de junho de 2010. 
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os instrumentos de trabalho. Observar este princípio no ambiente de trabalho requer, 

além do respeito ao outro como ser humano, sua valorização como ser social.90 

Por isso aqueles que ainda "vêem os direitos fundamentais exclusivamente 

como direitos subjetivos públicos em detrimento da concepção dos direitos 

subjetivos privados representam uma "moral jurídica cindida", pois não se pode 

admitir que na vida privada as pessoas possam ser tratadas como se não fossem 

seres humanos, porque isso implicaria na negação do axioma antropológico que 

serve de fundamento à própria idéia de direitos fundamentais. Por isso, a dignidade 

humana enquanto conteúdo essencial absoluto do direito, nunca pode ser afetada: 

essa é a garantia mínimo que se pode deduzir da constituição."91 

 

3.2.3 Assédio Moral na Legislação esparsa 

 

Surgem em vários Estados federados do território nacional diversos projetos 

de lei, alguns já aprovados e convertidos em leis, regulamentando a prática do 

assédio moral no serviço público. 

No Rio de Janeiro, já foi aprovada a Lei nº 3921, vedando o assédio moral no 

serviço público estadual.92 

Todas essas Leis preveem a figura do assédio moral no âmbito da 

Administração Pública. Elas traçam o conceito do fenômeno baseando-se nas 

definições psicológicas. Vislumbram também, para os agentes assediadores 

sanções que vão desde curso de aprimoramento profissional, advertência e multa, 

até suspensão e demissão. 

 

                                                           
90 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p. 101. 
91Disponívelem:http://www.assediomoral.org/IMG/pdf/GUEDES_M.N._Assedio_moral_e_responsabili
dade.pdf. Acesso em: 23 jun 2010. 
92 Disponível em: <www.assediomoral.org>. Acesso em: 10 jun 2010. 
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3.2.4 Assédio Moral na Legislação Trabalhista 

 

A ausência de uma lei específica não impede, como realmente não tem 
impedido, os Tribunais do trabalho de reconhecer a gravidade do fenômeno e coibi-
lo com os instrumentos fornecidos pela legislação vigente. É o que ocorre com 
algumas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.93 

Delgado especifica a utilização da CLT para enquadrar a conduta do assédio 
moral: 

(...) o chamado assédio moral, que consiste na exarcebação desarrazoada 
e desproporcional do poder diretivo, fiscalizatório ou disciplinar pelo 
empregador de modo a produzir injusta e intensa pressão sobre o 
empregado, ferindo-lhe o respeito e a dignidade. Esta conduta pode se 
enquadrar em distintas alíneas do art. 483 da CLT (“a”,”b”,”d”,”e” e “f”), 
embora se insira mais apropriadamente, de maneira geral, na regra 
vedatória do rigor excessivo (alínea “b”).94 

Amauri Mascaro95 define dispensa indireta como: 

“Despedimento ou dispensa indireta é a rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregado, tendo em vista justa causa praticada pelo empregador”. 

O empregado, ao considerar insustentável a continuidade do vínculo, em 
decorrência de infrações cometidas pelo empregador, propõe ação trabalhista nesse 
sentido, informando os fundamentos fático-jurídicos de sua pretensão e aduzindo o 
pleito resolutório do contrato.96  

Inserida no pedido de rescisão indireta, a teoria dos motivos determinantes, 
que conclui que entre a falta e a resolução do contrato de trabalho por justa causa 
deve haver uma relação de causa e efeito, um nexo causal. Os atos praticados pelo 
empregador considerados pelo empregado como faltosos são as causas, e a 
despedida indireta o efeito.97 

Nossa jurisprudência muito nos ensina: 

(...) o argumento da defesa e reiterado no recurso ordinário da reclamada 
de que ela poderia simplesmente ter rompido o contrato de trabalho do 
autor não demonstra a inocorrência de assédio moral, mas sim a intenção 
da reclamada de induzir a pedir demissão, o que é comum em casos de 
assédio moral.  

A situação evidenciada no caso dos autos expõe gravidade que transcende 
o dano meramente pessoal, projetando-se para nível coletivo. Extrai-se que 
o reclamado utilizou o procedimento de segregar e isolar o reclamante do 

                                                           
93 FERREIRA, Hádassa.op.cit., 2010. p. 105. 
94 Delgado, Mauricio Godinho. Op cit., 2009. p.1117. 
95 Nascimento, Amauri Mascaro. Op.cit. 2003. p. 709. 
96 Ibidem, p.1126. 
97 Cassar, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. Niterói: Impetrus, 2008. 
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Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada, do qual participara 
desde a sua fase de criação, com o intuito de forçá-lo a pedir demissão. É 
estranho o fato de a reclamada sequer ter trazido testemunhas, limitando-se 
a impugnar a veracidade dos fatos alegados pelo reclamante e confortados 
pela tese. 

Diante disso, tem-se por comprovada a situação ultrajante à qual o 
reclamante foi submetido após mais de dez anos de serviços prestados 
para a mesma universidade. O autor foi vítima de abuso moral praticado 
pelo empregador ao ser afastado sem qualquer justificativa plausível do 
Programa de Pós-Graduação que ajudara a estruturar, bem como por ser 
tratado com descaso pelos seus superiores após o ocorrido, o que 
ocasionou inequívocos abalos à sua moral subjetiva e objetiva. PROCESSO 
NºTST-RR-164100-3.2006.5.04.0332, de 05 de maio de 2010. 

 

A iniciativa de romper o vínculo é do empregado. Não se confunde com o 
pedido de demissão, no qual também há iniciativa do empregado. A causa e a forma 
em ambas as figuras não coincidem, porque no pedido de demissão a causa é o 
interesse do empregado não relacionado com o comportamento do empregador, e a 
forma pela qual a vontade se manifesta é a verbal ou escrita com aviso prévio do 
empregado ao empregador. Na dispensa indireta a causa não é o interesse 
particular do empregado, mas a existência de justa causa em que incorreu o 
empregador; a forma não é a concessão de aviso prévio pelo empregado ao 
empregador, mas a comunicação de que dá por rescindido o contrato por justa 
causa, exigência que não é legal, mas prática, para que fique caracterizada a 
intenção do empregado e afastada a hipótese de abandono de emprego. Como 
dificilmente o empregador admitirá a justa causa de que é acusado pelo empregado, 
a dispensa indireta é seguida de processo judicial em que este pede o seu 
reconhecimento e a condenação daquele aos pagamentos devidos. 

Seu primeiro efeito será criar condições para a desconstituição da relação de 
emprego com responsabilidade do empregador. 

O empregado terá direito ao levantamento do FGTS mais o acréscimo, aviso 
prévio, ao 13º salário proporcional e a férias proporcionais.98 

O art. 483 e seus incisos, da CLT, elenca os tipos jurídicos que dão ao 
empregado a oportunidade de se afastar do emprego sem prejuízo de sua 
indenização. 

Conforme ensinamentos prestados por Delgado, entre todos os dispositivos 
que podem incidir sobre o denominado assédio moral do empregador sobre o 
empregado (alíneas “a”,”b”,”d”,”e” e “f’ do art. 483 da CLT), o tratamento pelo 
empregador ou superiores hierárquicos com rigor excessivo (alínea “b”), é 
certamente, de maneira geral, o mais apropriado. 
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Valentim Carrion destaca que a exigência de serviços superiores à força do 
empregado é referente à força física, quando inapropriado à idade ou ao estado de 
saúde, intelectual, podendo ser aplicado o mesmo dispositivo legal quando a 
exigência viola a qualidade profissional do empregado constante no seu contrato de 
trabalho.99 

Trata do descumprimento do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, 
que deve reger as ações de todo aquele que detém fatias consideráveis de poder 
perante alguém. Enquadra-se no presente tipo jurídico o comportamento diretivo, 
fiscalizatório ou disciplinar do empregador que traduza exercício irregular de tais 
prerrogativas, exarcebando as manifestações de poder sobre certo empregado.100 

Seja pelos maus-tratos, ofensas e humilhações dirigidas contra o empregado, 
desqualificando-o e degradando o ambiente de trabalho, quando o empregador 
exceder no poder de organização e atribuir metas de produtividade inatingíveis, com 
claro intuito de atingir o empregado em sua auto-estima pessoal e profissional, na 
intenção de afastá-lo da organização do trabalho, seja também quando o 
empregador desviar a finalidade do poder disciplinar e aplicar penalidades 
incompatíveis com as faltas cometidas e as características do empregado; quando 
exceder nos meios de fiscalização e controle do empregado, através de circuitos 
internos, revistas pessoais, de modo a afetar a privacidade e intimidade do 
empregado, e, conseqüentemente, ferir a dignidade e direitos de personalidade do 
empregado enquadra-se na figura do art. , porém deve haver “rigor excessivo”, ou 
seja, perseguição, por parte do empregador ou superior hierárquico, que conduz ao 
abuso do legítimo poder de direção e hierárquico, caracteriza-se a figura da 
dispensa indireta.101  

De acordo com Délio Maranhão em obra escrita juntamente com Arnaldo 
Süssekind: 

“Como escreve Valente Simi, os atos faltosos do empregador 
surgem da violação de três direitos fundamentais do empregado: o direito 
ao respeito à sua pessoa física e moral, compreendendo nesta última o 
decoro e o prestígio: à tutela das condições essenciais do contrato; e, 
finalmente, à observância pelo empregador das obrigações que constituem 
a contraprestação da prestação do trabalho”.102 

 

 

3.2.5 Assédio Moral segundo o Código Civil 

 

                                                           
99 CARRION, Valentin, apud, FERREIRA, Hádassa. Op. cit., 2010. p.  107. 
100 DELGADO, Mauricio. Op.cit., 2009.p.1121. 
101 ALKIMIN, Maria Aparecida. Op.cit., p. 95. 
102 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., p. 107. 
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Para Maria Aparecida Alkimin, o assédio moral é uma espécie do gênero 
dano moral, e acrescenta a autora, que a vítima do assédio moral sofre de imediato 
os efeitos do dano extrapatrimonial, e que a conduta caracterizadora do assédio 
moral, segundo classificação doutrinária, poderá gerar o dano moral direto ou puro, 
ou seja, aquele que viola direito inerente à personalidade do emprego, como 
exemplo, o empregador, de forma sistemática, agredir a honra do empregado, 
humilhando-o perante colegas; bem como o dano indireto ou reflexivo, ou seja, a 
conduta ilícita patronal gera de forma indireta prejuízo patrimonial e por via reflexiva 
um dano moral, como por exemplo, o desvio ou rebaixamento funcional que gera 
redução salarial com conseqüente prejuízo econômico-financeiro e fere a dignidade 
profissional, a auto-estima pessoal e profissional do empregado, causando-lhe 
sensação de dor, tristeza e sofrimento.103 

Para Dellegrave Neto: 

O prejuízo moral da vítima, de ordem psíquico-emocional, decorrente do ato 
malicioso e doloso do agente, enseja a presença dos três elementos da 
responsabilidade civil: ato culposo, dano e nexo causal. Com efeito, nos 
termos do art 927 do código Civil, os danos, material e moral, daí advindos 
são reparáveis. Não se negue que o forte abalo psicológico inflingido à 
vítima ofende o seu direito de personalidade, máxime a sua honra e 
intimidade. Ademais, a submissão à constante tortura psicológica implicará 
sensível vulnerabilidade emocional da vítima perante seus colegas e 
familiares, afetando por conseguinte a sua imagem pessoal.104 

 

Nossa jurisprudência muito nos ensina sobre o assédio moral:  

(...) o dano moral decorrente do assédio moral se assenta na tríade: dano 
efetivo, nexo de causalidade e conduta abusiva/ilícita do empregador por 
ação ou omissão. A par dessas considerações, acerca do tema presente, 
examinando o caso atual, eis que vislumbro a ocorrência de elemento 
caracterizador do assédio moral, constituindo-se a conduta do ente 
empresarial em limitar o uso de banheiro por seus empregados, 
demonstrada pela prova testemunhal, prática constrangedora, vexatória, 
humilhante, ensejadora de indignação. Concluo, pois, identificados os 
elementos qualificadores do assédio moral. Improvido, no particular, o 
recurso patronal. PROCESSO Nº TST-AIRR-164140-72.2007.5.06.0015, 
de 12 maio de 2010. 

  

A Legislação Trabalhista não prevê o assédio moral ascendente, sofrido pelo 
superior hierárquico, ou ainda, o assédio moral misto ou assimétrico, advindo dos 
próprios colegas de trabalho, sem relação hierárquica. Portanto ainda que os 
tribunais entendam pela possibilidade do pedido de rescisão indireta do contrato de 

                                                           
103 ALKIMIN, Maria Aparecida. Op. cit., 2006.    
104 DELLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho, ed.3. LTr-
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trabalho pelo empregado assediado moralmente por superior hierárquico, haveria 
casos que careceriam de respaldo legal.105 

Neste caso tem sido empregado o conceito da responsabilidade civil pelo fato 
de outrem (CC art. 932 III), verificado no assédio moral vertical, horizontal e 
ascendente, referindo-se ao empregador pelo atos dos empregados, serviçais e 
prepostos quando agem no exercício do trabalho que lhes competir ou por ocasião 
dele. 

Cabe ressaltar o entendimento de que o contrato de trabalho deve ser 
formado, desenvolvido e extinguido resguardando-se os princípios da probidade e 
da boa-fé, segundo o art 422 do diploma legal civil. Os atos que violem tais 
princípios são tidos como ilícitos, pois violam direitos d terceiros e sujeitam o ofensor 
à obrigação de reparar os danos ocasionados pela sua conduta ilícita, conforme os 
arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.106 

Essa seria a previsão legal para aplicação da teoria da responsabilidade 
objetiva da empresa nos casos de assédio moral. 

Sem aprofundar o assunto sobre dano moral, mas apenas como menção, fato 
importante relacionado à reparação do dano está diretamente relacionado ao valor 
desta indenização, por não haver uma tarifação: 

(...) Em relação ao valor da condenação, sabe-se que não há critério 
objetivo para o arbitramento do quantum referente aos danos morais. 
Contudo, o raciocínio que levou o magistrado de origem ao valor de R$ 
11.979,24 é razoável, merecendo ser prestigiado, até porque está de acordo 
com a capacidade econômica das partes e com o caráter pedagógico que 
uma condenação dessa natureza deve assumir. PROCESSO Nº TST-RR-
800-66.2008.5.04.0404 de 12 de maio de 2010. 

 

Segundo Delgado107, os critérios orientadores do órgão judicante no exame 

da ocorrência do dano moral são os seguintes: 

a) No tocante ao ato ofensivo em si: sua natureza (se é um tipo civil apenas ou, ao 

contrário, um tipo penal, por exemplo; a forma como se deu o ato, etc.); sua 

gravidade (a natureza já induz à conclusão sobre a gravidade, embora esta possa 

derivar também de outros fatores, como, por exemplo, a permanência no tempo dos 

efeitos da ofensa); o tipo de bem jurídico tutelado que a ofensa atinge (honra, 

intimidade, vida privada, por exemplo); 

                                                           
105 FERREIRA, Hádassa. Op.cit., 2010. p.109. 
106 Ibidem, 2010. p.134. 
107 DELGADO, Mauricio Godinho. Op.cit.,2009. p. 583-584. 
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b) No tocante à relação do ato com a comunidade: a repercussão do ato (seja quanto a 

intensidade da repercussão – profunda, leve, etc. – seja quanto à sua abrangência: 

larga, restrita, etc.);  

c) No tocante à pessoa do ofendido: a intensidade de seu sofrimento ou desgaste; a 

posição familiar, comunitária ou política do ofendido; seu nível de escolaridade; 

d) No tocante à pessoa do ofensor, sua posição socioeconômica (tratando-se de 

empregador pessoa física, evidentemente deve-se tomar também em consideração 

os aspectos individuais do ofensor); a ocorrência (ou não) de práticas reiteradas de 

ofensas da mesma natureza e gravidade; a intensidade do dolo e culpa do praticante 

do ato ou por ele responsável; 

e) A existência (ou não) de retratação espontânea e cabal pelo ofensor e a extensão da 

reparação alcançada por esse meio pelo ofendido. Registre-se, a propósito, que a 

retratação não necessariamente exclui a responsabilidade pela reparação, embora 

atenue o valor reparatório a ser fixado. 

 Deve-se atentar para o seguinte: que o montante arbitrado não produza 

enriquecimento ou empobrecimento sem causa das recíprocas partes; que não 

perca esse montante a harmonia com a noção de proporcionalidade, seja por deixar 

de compensar adequadamente o mal sofrido, seja por agregar ganhos financeiros 

superiores a uma compensação razoável pertinente.  

Conforme entendimento dos nossos Tribunais:  

DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – (...) o limite para a 

quantificação do valor devido estaria fixado em um ponto de equilíbrio 

determinado pela amplitude, no tempo e no espaço, do dano sofrido, assim 

como pela capacidade econômico-financeira do ente lesante e da pessoa 

lesada, e pela finalidade repressivo-pedagógica da punição. Nesse passo, 

bem analisando todos os elementos coligidos, que apontam para a 

ocorrência do dano focado, entendo que o valor fixado na decisão originária 

– R$ 2.000,00 (dois mil reais) – foi razoável, pelo que mantenho a sentença 

neste particular. Improvido o recurso adesivo obreiro(...).PROCESSO Nº 

TST-AIRR-164140-72.2007.5.06.0015, de 12 maio de 2010. 
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3.2.6 Assédio Moral na esfera penal 

 

O assédio moral poderá ser enquadrado como “crimes contra a honra” 
(difamação, CP, art. 139 e injúria, art. 140), ou no crime de “periclitação da vida e da 
saúde” (maus-tratos, CP, art. 136), ou, ainda, nos “crimes contra liberdade individual” 
(constrangimento ilegal, art. 146, do CP), ensejando contra autor do assédio sanção 
restritiva à liberdade, independente da responsabilidade civil, que é de natureza 
pecuniária. 

Com fundamento no art. 20 da Lei 7.716 de 05 de janeiro de 1989, que 

regulamentou o inciso XLII do art. 5º da Carta Magna, punido com pena de reclusão 

de 2 a 5 anos o crime discriminação ou preconceito de raça, cor, religião etnia ou 

procedência nacional. 

 

3.2.7 Assédio Moral e os Projetos de Lei Federal 

 

No Congresso Nacional, há Projetos de Lei Federal que visam tipificar 
criminalmente o assédio moral no ambiente de trabalho: 

Projeto de Lei Federal 4.742/2001, de iniciativa de Marcos de Jesus, 
deputado federal pelo PL – PE, que introduz o art. art. 146-A no Código Penal 
Brasileiro. 108 

Art. 146A. Desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou 
atitudes, a auto-estima, a segurança ou a imagem do servidor público empregado 
em razão de vínculo hierárquico funcional ou laboral.  

Pena: Detenção de 3 (três) meses a um ano e multa.  

O substitutivo a esse Projeto visa inserir no CP o art. 136-A, com a 
seguinte redação109:  

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.  

Pena – Detenção de um a dois anos.  

                                                           
108 Disponível em: < HTTP:WWW.assediomoral/org/apip.php?artcle425>.Acesso em: 23 jun 2010. 
109 Disponível em: < HTTP:WWW.assediomoral/org/apip.php?artcle81>. acesso em: 23 jun 2010. 
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A redação, além de muito vaga e ampla, não cuida de todos os casos de 
assédio moral, referindo-se, mais uma vez, somente ao assédio moral 
descendente, sendo omisso quanto ao ascendente e ao misto. 110 

Projeto de Lei Federal 5.971/2001, com a coordenação do deputado 
federal Inácio Arruda, PC do B – CE, que introduz no Código Penal Brasileiro o 
crime de “Coação Moral no Ambiente de Trabalho”, através do art. 203-A, com a 
seguinte redação:  

Art. 203-A. 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 ou degradantes, abusando da autoridade 
conferida pela posição hierárquica.  

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 

  Tem a pretensão de disciplinar a coação moral no ambiente de 

trabalho. 

  O projeto ainda não foi votado, mas apresenta as mesmas 

características de seu antecessor. 

Outro projeto de Lei e que possui caráter preventivo, é o PL 80, de 2009, de 

iniciativa do Senador Inácio Arruda111, sobre coação moral no emprego, com intuito 

de impedir que empresas participem de licitações promovidas pelo Poder Público 

quando a empresa houver sido condenada por prática de assédio moral  nos últimos 

cinco anos 

 Importante projeto que tramita no Congresso Nacional é o PL 2369, de 2003 

que tem como autor o Deputado Mauro Passos112 e relator o Deputado Vicentinho, 

que dispõe sobre o assédio moral nas relações de trabalho.  

 No seu art. 2º o Projeto de Lei trás o conceito de assédio moral, elencando 

em seus incisos as situações que afetam o empregador quando da ocorrência do 

assédio moral. 

                                                           
110 FERREIRA, Hádassa. Op. cit., p. 112. 
111 Disponível em: < HTTP:WWW.assediomoral/org/apip.php?artcle85>. Acesso em: 23 jun 2010. 
112 Disponível em: < HTTP:WWW.assediomoral/org/apip.php?artcle85>. Acesso em: 23 jun 2010. 
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 No caput de seu art.3º o PL específica a indenização devida pelo empregador 

ao empregado sujeito ao assédio moral. 

 No §1º, do art.3º, o PL tarifa a indenização contida no caput do artigo, em um 

valor mínimo de dez vezes a remuneração do empregado, calculada em dobro em 

caso de reincidência. 

 No §2º, do art.3º, acresce à indenização os gastos com o tratamento médico, 

que será devido também pelo empregador. 

 No art.4º o PL trata da prevenção que deve ser adotada pela empresa no 

combate ao assédio moral, especificando no §1º como medidas de prevenção, as 

medidas educativas e disciplinadoras, já no §2º do mesmo artigo, trata da imposição 

de multa no caso da não adoção dessas medidas. 

 Em seu art.5º trata da possibilidade de imposição de sanção disciplinar, por 

parte do empregador ao empregado causador do assédio moral. No parágrafo único 

do referido artigo, trata da gravidade do ato, da reincidência e da rescisão do 

contrato de trabalho. 

 Na justificativa do Projeto o Deputado Mauro Passos faz uma comparação 

entre escravidão e as relações de trabalho de hoje, por isso justifica da necessidade 

da proibição do assédio moral. 

 Relaciona as causas do assédio aos problemas da organização, insiste na 

necessidade do combate por força das conseqüências advindas de sua ocorrência, 

menciona o desrespeito ao direito fundamental e à dignidade na prestação de 

serviços.  

 Interessante é tratar não só de ações coercitivas mas também de ações 

preventivas a ser adotadas pelo empregador.  

 Define o assédio moral como o constrangimento do trabalhador, que deve se 

sentir importunado com a conduta tanto de superiores hierárquicos como de 

colegas. O PL visa à melhoria das relações de trabalhistas, trazendo dignidade e 
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respeito à execução do contrato de trabalho. O projeto foi inspirado na Legislação 

francesa. 

Considera que sua aprovação pode evitar o prejuízo causado pelo assédio 

moral para o mundo do trabalho e para a sociedade em geral.  

 Desde a apresentação do Projeto, realizada em 28 de outubro de 2003, até 

hoje, houve emendas modificativas, aditivas, Projetos à serem apensados, entre 

outros movimentos, farei um breve histórico da tramitação do referido Projeto de Lei. 

 Após a apresentação do Projeto o Relator salientou a importância do Projeto 

e a oportunidade de sua apresentação, em seu relatório. Foi apresentada a Emenda 

Modificativa nº 01 alterando a redação do §2º do art.4º determinado que Juízo dê 

ciência ao Ministério do Trabalho para a imposição da multa. 

 Foram apresentadas a emenda Aditiva nº01, incluiu no art.4º o §3º que trata 

do reajuste da multa pela infração cometida e a emenda aditiva nº02 que acrescenta 

o art. 6º, tratando da inversão do ônus da prova e o art.7º  autorizando os sindicatos 

a ingressar em juízo como substitutos processuais. 

 Em março de 2007, foi requerido pelo Deputado Paes Ladim que o Projeto de 

Lei nº 33 de 2007, de autoria da Deputada Dr. Rosinha fosse apensado ao PL 2369, 

que depois fora solicitada sua pela própria Deputada sua retirada. 

 Também em março do mesmo ano foi proposta uma emenda modificativa 

requerendo a alteração do §1º do art.3º do Projeto, versando sobre afixação do valor 

da indenização que deverá ficar a critério do Magistrado. 

 Em março de 2009, foi requerido pelo Deputado Vincentinho que fosse 

realizada uma audiência pública para discutir o Projeto, e foi realizada em junho do 

mesmo ano. 

 Atualmente foi solicitada que o PL 6757/10 fosse apensado ao PL 2369, 

aguardando apreciação conclusiva pelas comissões. 
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 Importante ressaltar o reconhecimento por parte do Legislativo, por força das 

justificativas dos Projetos de Lei, que o assédio moral é uma conduta que deve ser 

proibida por força coercitiva, e ainda, preventiva para evitar ocorrência deste 

Instituto. 

 Esse reconhecimento se verifica não só pelos projetos de legislação 

específica, mas também pela inserção em outras legislações específicas de 

restrições às empresas que praticam o assédio moral, como se depreende da 

análise à seguir:  

Por fim, a Lei 11.948/09, de 16 de junho de 2009, determina que113: 

Art.4º Fica vedada a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou 

financiamentos pelo BNDES a empresas da iniciativa privada cujos 

dirigentes sejam condenados por assédio moral ou sexual, racismo, 

trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Dsiponível em: <HTTP:www.assediomoral/org/apip.php?artcle450>. Acesso em: 23 jun 2010. 
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CONCLUSÃO 

 Como visto durante todo o trabalho, o assédio moral é tão antigo quanto o 

próprio trabalho. A evolução das relações trabalhistas, as garantias sociais 

adquiridas ao longo do tempo, e até mesmo a própria evolução homem não foram 

suficientes para coibir ou até mesmo erradicar a ocorrência desse fenômeno.  

 Hoje temos visto não só nas relações laborais mas, também nas relações em 

sociedade, que o homem está invertendo por vezes os valores morais que devem 

ser premissas para a convivência em sociedade. 

 Uma sociedade cada vez mais capitalista em que se prega a “qualquer custo” 

o enriquecimento, o lucro, esquecendo-se por vezes que aquele que ali está para 

servi-lo e para fazer com que este enriquecimento seja possível é um ser humano 

dotado de um bem maior que não tem preço, a vida. 

 Inquestionável que o instituto do assédio moral é de suma importância não só 

no Brasil, mas como visto um fenômeno mundial que deve ser estudado, debatido 

para proposição de alternativas a serem empregadas na coibição do fenômeno. 

 Este instituto como visto no texto, acarreta enorme prejuízo não para os 

diretamente envolvidos (assediado e assediador), mas também para a família, a 

empresa e a própria sociedade. Por isso a necessidade de conscientização da 

sociedade para cobrar do Estado atitudes para coibir de forma efetiva a ocorrência 

deste fenômeno. 

 O homem através de seu trabalho obtém sua dignidade, se sente útil, por isso 

a necessidade da manutenção de um ambiente de trabalho sadio.  

 Os países que editaram legislação específica sobre o assunto já estão um 

passo a frente nessa luta contra o assédio moral.   
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 Como se pode depreender nosso ordenamento jurídico não contempla uma 

norma específica para coibir esse fenômeno apesar de gerar conseqüências 

trabalhistas e civil quando de sua ocorrência. 

Os projetos de lei, que tramitam no Congresso Nacional, tipificando o assédio 

moral nas relações de trabalho, e proibindo, demonstram a relevância do fenômeno, 

muito embora a proposta legislativa dependa de ajustes como a inclusão do assédio 

ascendente, por exemplo.  

É necessário que a Legislação vá além da punição do agente assediador, 

mas, e, sobretudo responsabilize as empresas que se utilizam do assédio moral 

como forma de administração.  

Conclui-se que os danos causados por esse fenômeno são irreparáveis, por 

isso a necessidade de uma legislação mais rigorosa, reprimindo e prevenindo o 

assédio moral, no sentido de coibir a prática desta conduta, dando maior importância 

e significado ao princípio constitucional máximo da dignidade da pessoa humana, 

que por muitos séculos foi negligenciado pela sociedade. 
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ANEXO A 

Consulta Tramitação das Proposições 

Proposição: PL-2369/2003  

Autor: Mauro Passos - PT /SC 

Data de Apresentação: 28/10/2003 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 

II 

Regime de tramitação: Prioridade 

Apensado(a) ao(a): PL-6757/2010  

Situação: CTASP: Tramitando em Conjunto. 

Ementa: Dispõe sobre o assédio moral nas relações de trabalho. 

Indexação: Proibição, assédio moral, trabalho, emprego, pagamento, indenização, 

tratamento médico, trabalhador, danos, saúde, multa, empregador, pagamento em 

dobro, reincidência, rescisão, contrato de trabalho, falta grave. 

Apensados  

    PL 2593/2003   

    PL 4593/2009   

    PL 6625/2009   

   Última Ação: 

Data   

18/2/2010 -  

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA) -  Apense-se à(ao) o 

PL-6757/10. Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária  
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ANEXO B 

 Trata-se de um Acórdão da 8ª Turma do TST, versando sobre um Agravo de 

Instrumento em Recurso de Revista, julgado no dia primeiro de junho do corrente 

ano. 

 Considerei importante anexar o referido Acórdão por estar demonstrado em 

seu conteúdo, toda matéria apreciada no decorrer do trabalho.  

   

    

   

PROCESSO Nº TST-AIRR-104740-53.2007.5.03.0099     

   

PROCESSO Nº TST-AIRR-104740-53.2007.5.03.0099     

 
A C Ó R D Ã O   
8ª Turma   
DMC/Rm/dr/sm    
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. PRELIMINAR DE 
NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. Observa-se da leitura da exordial 
que o pedido de indenização por assédio se deu com base na alegação de que a 
privação do uso de sanitários infligiam aos trabalhadores um sofrimento desumano. 
Desta feita, têm-se que o Regional dirimiu a controvérsia nos exatos limites da lide, 
não havendo falar em julgamento extra petita. 2. ASSÉDIO MORAL. PRIVAÇÃO DA 
UTILIZAÇÃO DE SANITÁRIOS. Observa-se que a prova dos autos, analisadas à 
minúcia pelo Regional, revela que, de fato, restou caracterizado assédio, na medida 
em que o reclamante ficou sujeito a situação humilhante por não poder fazer suas 
necessidades fisiológicas com o mínimo de dignidade. Ressalte-se que para se 
concluir de maneira diversa, seria necessária a reapreciação de fatos e provas dos 
autos. Óbice da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento não provido.  

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Recurso de 
Revista n° TST-AIRR-104740-53.2007.5.03.0099, em que é Agravante 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE e Agravado JOSÉ MANOEL RAMOS.   
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II. MÉRITO   
   
A) PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA.  
   
               A reclamada afirma que a fundamentação esposada pelo Regional 
extrapola os limites da lide e contém fundamentos destoantes do caso em exame. 
Alega que, na petição inicial, o autor aduziu que sofreu perseguições consistentes 
na proibição de utilizar instalações sanitárias ao longo da jornada de trabalho, o que 
desencadeia assédio moral e o cabimento da indenização correspondente.   
               Assim, argumenta que a motivação do acórdão guerreado não se funda 
nas razões de fato e de direito apresentadas pelo obreiro, já que seu fundamento foi 
o aviltamento à saúde e a dignidade da pessoa humana. O apelo vem calcado em 
violação dos arts. 128, 293 e 458, II, do CPC A princípio, cabe ressaltar que a 
pretensa violação dos dispositivos mencionados teria ocorrido no acórdão guerreado 
que reformou a sentença. Assim, a aplicação da Súmula 297, I, do TST ao caso 
deve ser afastada. No que tange ao mérito, nota-se que o Regional entendeu que 
era devida a indenização por assédio moral nos seguintes termos:  
               A análise de todo o conjunto probatório permite concluir que, no tocante ao 
uso de banheiro, seja nas locomotivas antigas, não providas de instalações 
sanitárias, e dotadas do chamado "pedal de homem morto", seja nas DASH, 
equipadas dessas instalações e do chamado botão "alertor", o maquinista ficava 
impossibilitado de fazer as suas necessidades fisiológicas com a máquina em 
movimento, a não ser da forma narrada pelo perito oficial e descrita pela testemunha 
do recorrente, mediante uso de jornal no chão da cabine para defecar e de sacos 
plásticos, garrafas e outros recipientes para urinar, nas locomotivas antigas por não 
haver sanitário e por não ser possível retirar o pé do "pedal do homem morto", nas 
novas, por ter de acionar o botão "alertor" até antes de 1:10 (um minuto e dez 
segundos), conforme teste realizado por perito em laudo relativo a outro processo (fl. 
1.053), ou 25 (fl. 86); que, essas necessidades, seja qual fosse a locomotiva, 
poderiam ser satisfeitas também nas paradas programadas para troca do 
maquinista, e nos trens DASH, que começaram a ser adotados em 1996, com 
substituição total nas "locomotivas de frente", que "contam com a presença física do 
maquinista", a partir de 2002 (referida perícia, fl. 1.049), também poderiam ser 
satisfeitas nas locações, que "são lugares em que é possível um trem parar e os 
demais passarem", como atestou a testemunha da reclamada, e durante paradas 
não programadas, que poderiam ser inúmeras, tal qual aconteceu nas viagens da 
perícia utilizada este processo, devidamente registradas pelo perito-assistente (fls. 
657/658), na perícia do processo 687-2007-102-03-00-2 (fls. 882/883), ou nenhuma, 
como aconteceu na viagem Tubarão/Resplendor, com início às 19h20 e chegada ao 
destino às 24h, depois de apenas uma parada programada às 23h01, para 
desembarque do inspetor de tração Bruno Nascimento, e na de Resplendor/Ipatinga, 
que teve início às 9h17, com chegada às 14h11, tendo havido apenas uma parada 
de 9 minutos às 11h11 e outra de 2 minutos às 11h36, como se vê às fls. 
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1.052/1.055, ambas relatadas na perícia concernente ao processo 00215-2008-135-
03-00-1.  
Importante realçar, ainda quanto ao uso de banheiro, a resposta tranquila, sem 
pressão das partes, do maquinista Gleydson de Assis Firmino ao perito oficial Lauro 
Márcio Vieira de Assunção, contida no laudo juntado pela recorrida (fls. 875/908), 
relativo ao processo 687-2007-102-03-00-2, em que disse:   
            Na necessidade de se utilizar a instalação sanitária, tentava conciliar as 
diversas paradas no trecho para utilizar, e em caso de extrema necessidade 
("emergência") é orientado a solicitar ao CCO que providenciasse a parada. Que não 
havia realizado nenhuma solicitação ao CCO devido a diversas paradas e de não ter 
tido nenhuma "emergência". [sic, fl. 884]   
            Essas condições impostas pela recorrida, mesmo nas máquinas novas (as 
antigas foram usadas no lapso alcançado pela prescrição), são degradantes, na 
medida em que sujeitam os maquinistas a fazer suas necessidades fisiológicas, 
quando surgida fora de horários não coincidentes com os de parada, apenas depois 
de autorização, ainda assim nas "locações", obrigando-os, tal qual na descrição 
acima, a tentar "conciliar suas necessidades", sendo evidente que, não o 
conseguindo, muitos, por certo, resolviam ao próprio modo para evitar o 
constrangimento de pedir a autorização, podendo essa retenção tanto fecal quanto 
de urina causar doenças importantes, consoante a literatura especializada 
(inclusive a Transcrita no laudo pericial), e a sujeição a essas regras, pela 
necessidade, avilta o ser humano, reduzindo sua auto-estima, sua estabilidade 
emocional, sendo certo que a solução seria simples, a custo irrisório para uma 
empresa como a recorrida, mediante adoção de viagens em dupla.                                           
Quanto ao assédio moral pela falta de água potável, não restou configurado, já que 
o perito oficial, em audiência, reconheceu o regular fornecimento, o que restou 
confirmado pela testemunha do próprio recorrente.   
Relativamente ao ambiente para alimentação, apesar das divisórias na própria 
cabine separando as instalações sanitárias, não havia higienização adequada, como 
atestou a testemunha do reclamante (transcrição supra), e a regular limpeza por 
empresa terceirizada em diversas estações (fls. 154/213) não servia aos 
maquinistas de carga, tanto que o perito que atuou em outro processo, cujo laudo foi 
juntado pela recorrida (fls. 1.042/1.062), atestou:   
            Foi apurado, que a higienização completa dos sanitários das locomotivas, 
ocorre tão-somente no pátio ferroviário de Tubarão, Vitória/ES. [sic, fl. 1.058]. Essas 
constatações permitem concluir que o descuido da recorrida com a manutenção das 
instalações sanitárias e suas portas de vedação, bem como a ausência de 
higienização regular e adequada, tornava a cabine local sem condições mínimas 
para refeição, ensejando danos morais ao recorrente pela condição subumana a 
que era cotidianamente submetido.   
            Destarte, vislumbrando, no caso, danos morais pelo aviltamento à saúde e 
à dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento da República 
Federativa do Brasil, e considerando o grande porte da recorrida, que, certamente 
por mera economia, suprimiu de seus quadros o auxiliar de maquinista, que, mais 
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capacitado, poderia coadjuvar o maquinista nos momentos de necessidade, 
propiciando, inclusive, mais segurança para outros maquinistas, passageiros e 
populações às margens das vias férreas, alicerçado no art. 186 c/c com o art. 927, 
ambos do CCB, e no art. 5o., X, da CR, observando o art. 944 do mesmo Código, 
condeno a recorrida em indenização por danos morais no importe de R$25.000,00, 
valor aproximado de 50% da maior remuneração (fl. 37) para cada ano de trabalho, 
valor esse sobre o qual incidirá juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da ação, e 
atualização monetária a partir do dia seguinte ao da publicação do acórdão.- (fls. 
133/136). 
            Observa-se da leitura da exordial que o pedido de indenização por assédio 
se deu com base na alegação de que a privação do uso de sanitários infligiam aos 
trabalhadores um sofrimento desumano, como se pode aferir às fls. 15/24.   
             Desta feita, tem-se que o Regional dirimiu a controvérsia nos exatos limites 
da lide, não havendo falar em julgamento extra petita. Assim, afasta a indicação de 
ofensa aos dispositivos legais e a divergência jurisprudencial apontados na revista. 
Portanto, nego provimento.     

 
B) ASSÉDIO MORAL. PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SANITÁRIOS     

 
Acerca do tema em epígrafe, assim decidiu o Regional:   
   
             O assédio moral se caracteriza, essencialmente, pela conduta abusiva, 
repetitiva, sistemática e intencional, por atitude, comportamento, gestos, 
palavras ou mensagens acarretando degradação deliberada do ambiente de 
trabalho e afetando diretamente o indivíduo em sua dignidade ou integridade 
psicofísica, fazendo se sentir diminuído, humilhado, ultrajado, não raro com o 
intuito de levá-lo ao afastamento do serviço por doença ou a pedir demissão. 
  
           E pelo laudo pericial de fls. 751/783, relativo ao processo 00431-2007-099-
03-00-7, cuja utilização foi convencionada pelas partes (fl. 24), ao suprimir o 
cargo de auxiliar de maquinista, fazendo com que este passasse a ter de 
conduzir os trens de carga em longas viagens, com paradas programadas 
apenas para troca de "equipagem/maquinista" (fl. 769), a recorrida lhe impôs, 
ao longo dos anos, condições degradantes, atentatórias à sua dignidade, 
conforme se vê nas seguintes transcrições:   
          De fato, do que ficou apurado, aliás o documento denominado "sisvem" 
sistema de vigilância merlim, comprova que a locomotiva era movida através do 
"pedal de homem morto" o qual foi substituído pelo "alertor" em 8.3.04. [sic, fl. 769]  
...  
          Realmente se o "pedal de homem morto" fosse deixado de ser pressionado 
(aceleração da locomotiva) a mesma paralisava, o que impossibilitava por óbvio o 
ato de defecar e urinar nos vasos sanitários que porventura tivesse. [sic, fl. 769] 
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...  
          Os fatos demonstram que os maquinistas ficaram impossibilitados do uso das 
instalações sanitárias nas locomotivas durante o trajeto, porque tinham a 
obrigatoriedade de pressionar o "alertor" sucessivamente, no lapso temporal 
aproximado de 25 a 25 segundos, caso contrário seria ativado o sistema de alerta da 
empresa e posteriormente os freios automaticamente seriam acionados . [sic, fl. 769]  
...  
          Do que ficou apurado o ambiente climatizado geraria aroma desagradável, já 
que as instalações sanitárias são desprovidas de renovação de ar. [sic, fl. 770]   
Depoimento do autor: é prática dos maquinistas realizarem suas necessidades 
fisiológicas através da janela quando urinavam e ao defecar utilizavam, para tanto, 
jornal posicionado no piso da cabine, enquanto pressionavam o botão do "alertor" ou 
pisavam no "pedal de homem morto", jogando posteriormente as suas fezes pela 
janela ou levavam-nas durante todo o percurso até as paradas finais e jogando no 
lixo, visto que era proibido (mas nem sempre respeitado) jogar as fezes pela janela 
...   Da realidade dos fatos: das informações colhidas o que foi dito pelo autor 
confere. [sic, fl. 770]   
...      Este perito, ao analisar minuciosamente cada detalhe do que lhe foi incumbido, 
chega a uma única e exclusiva conclusão de que o trabalhador sujeitava-se a 
situação indigna e subumana, é patente a restrição da utilização do sanitário, seja 
por falta de autorização ou seja por falta de mecanismo sanitário satisfatório. O 
único meio do autor realizar suas necessidades era sujeitando-se a deprimente 
situação de fazê-las dentro da locomotiva, isto é, junto a cadeira de operação onde 
além de trabalhar longas horas sucessivas se via ainda compelido no mesmo lugar e 
alimentar-se.   
          Insta refrisar, que a impossibilidade de usar o sanitário dentro da locomotiva 
se dava por duas palpáveis razões: um era o instrumento denominado "pedal de 
homem morto" e o outro o "alertor" conforme já salientado.   
          Incontestável que a sujeição imposta pela empregadora era desgastante e 
penosa, tanto física quanto psicológica; este por atingir violentamente os princípios 
morais e éticos de qualquer cidadão, que além de lhe ferir a honra causava-lhe 
angústia, sofrimento e repúdio em face da situação encontrada e aquele por sofrer 
dores no corpo (coluna e perna) devido a longas horas pressionando o "pedal de 
homem morto", que ocasionava, sem pálio de dúvida, o dano moral. [sic, fl. 778]  
...  
Consoante pode-se constatar o mesmo local em que os maquinistas 
realizavam suas necessidades fisiológicas era, igualmente, o mesmíssimo 
ambiente em que realizavam seus lanches ou refeições. Desta forma, nítido a 
lesão moral do obreiro em que se encontrava de forma subumana. [sic, fl. 779]  
            Ficou constatado que nem geladeira e nem garrafa térmica eram 
encontradas dentro da maioria das locomotivas (reclamação expressa através de 
jornal interno da Vale, em anexo). Em assim sendo, a pouca água que havia em 
algumas locomotivas geralmente era quente (em face do calor proveniente da 
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máquina) e com gosto (demonstrando a ausência da purificação da água).   
            Realmente há um dilema neste pontículo, visto que as estações possuíam 
água potável, contudo quando se realizava a troca de maquinistas, a água que se 
tinha dentro da locomotiva muitas vezes já tinha se esvaído e ao longo do trecho, 
não tinha mais lugares para repor o estoque, valendo lembrar que quando o 
maquinista entrava na locomotiva não mais tinha tempo e nem autoridade de parar o 
trem para buscar água nas estações. [sic, fl. 779]   
           Em perícia realizada na instrução do processo 00502-2007-135-03-00-0, por 
profissional diverso (fls. 697/715), a conclusão também aponta para a submissão de 
outro maquinista a condições de trabalho atentatórias à sua dignidade:     
           Os exames realizados revelaram que o reclamante durante os 5 (cinco) 
últimos anos, operava de forma penosa e exposto a situações embaraçosas em sua 
jornada de trabalho. No contexto do pacto laboral, enquanto fonte de dignidade do 
trabalhador. [sic, fl. 712]   
            Por outro lado, o perito assistente da recorrida (laudo fls. 651/677) 
cronometrou as viagens (fls. 657/658), transcreveu suas constatações de pesquisa 
perante os maquinistas que conduziram os trens na diligência (fls. 659/668), dentre 
outras, que se usava a instalação sanitária nas paradas não programadas e, caso 
necessário, o CCO autorizava a parada para esse fim; que havia água regularmente 
na instalação sanitária e água potável.  Sempre disponível na geladeira, 
asseverando o perito, rebatendo as causas de assédio apontada pelo recorrente, 
que "existem instalações sanitárias nos locais de trabalho", restando prejudicada a 
alegação em sentido contrário (fl. 659); que "o trem quando em deslocamento 
normal de rota, seja descendo para Vitória ou subindo para Minas Gerais, tem sua 
marcha interrompida diversas vezes por paradas não programadas, que vão de 
minutos até horas" fls. 659/660), podendo o maquinista, nesse ínterim, usar a 
instalação sanitária da locomotiva, acrescentando que a parada também pode ser 
solicitada e autorizada pelo CCO, e que no caso de A locomotiva não ter instalação 
sanitária "será utilizada a primeira estação existente na rota" (fl. 660); "o uso do 
alertor não inviabiliza a utilização do sanitário da locomotiva ou fora dela já que para 
usá-lo o maquinista deve parar a locomotiva, e estando a mesma parada, não há 
necessidade de acionamento do alertor" (fl. 660); "foi apurado que os maquinistas 
têm jornada de 6h por dia, folgando no sexto dia de serviço" (sic, fl. 661); que não 
havia necessidade de se utilizar sacolas plásticas ou copos descartáveis para urinar 
(fls. 661/662); "a reclamada sempre forneceu água potável aos seus empregados, 
seja por meio de bebedouros instalados nas estações, dotados de filtros contra 
Impurezas, seja por garrafão térmico de 5 (cinco) litros ou através de fornecimento 
de garrafas de água mineral" (fl. 666); o maquinista fazia suas necessidades 
fisiológicas nas instalações da locomotiva durante as paradas não programadas ou 
mediante solicitação de parada à CCO, logo a cabine não seria ambiente 
inadequado para refeições, já que existe separação física composta de chapa 
metálica que isola o gabinete sanitário do restante dela (fls. 666/667), concluindo, ao 
final:    
               Pelo apurado em diligência e conforme observado in loco bem como em 
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conformidade com manifestações espontâneas dos informantes paradigmas do 
reclamante, não se pode constatar as condições impróprias do ambiente/posto de 
trabalho do autor, capazes de causar danos às condições físicas ou psicofisiológicas 
do reclamante. [sic, fl. 668]     
           Persistindo tantas controvérsias, nesses e noutros processos com o mesmo 
objeto, o perito oficial foi intimado a prestar esclarecimentos em audiência (fls. 
823/827), inclusive com participação do perito assistente da recorrida, 
esclarecimentos esses aqui juntados por determinação contida no despacho de fl. 
810, onde consta ter admitido que nas locomotivas com instalações sanitárias o 
maquinista podia utilizá-las nas paradas não Programadas, depois de prévia 
autorização do CCO; que poderia o maquinista solicitar e obter autorização para 
parar as locomotivas desprovidas dessas instalações na estação, desde que não 
restasse prejudicado o tráfego ferroviário; que "em todas as locomotivas havia 
garrafas de água mineral na geladeira, quando nelas embarcou"; que o kit descrito 
no laudo foi fornecido até certo tempo, sem poder precisar qual, e que suas 
afirmações acerca da precariedade das instalações sanitárias e geladeiras das 
locomotivas decorreram de constatações anteriores à diligência específica, por 
ocasião de perícias de periculosidade/insalubridade.   
          A recorrida ainda juntou dois laudos de outros peritos (fls. 875/908 e 
1.042/1.062), ambos constatando o fornecimento regular de água potável, as 
condições regulares de uso das instalações sanitárias e a possibilidade de uso delas 
durante as paradas não programadas ou mediante solicitação ao CCO, sendo que a 
ausência dos respectivos reclamantes não se mostrou determinante para essas 
constatações, já que na primeira perícia a escolha da locomotiva foi aleatória (fl. 
881), tendo sido entrevistado o maquinista que a conduzia, e na segunda o perito 
mais se ateve ao que observou nas viagens realizadas, tendo, inclusive, percebido a 
precariedade da manutenção das instalações sanitárias e da sua higienização.   
           A prova oral (fls. 1.066/1.070), emprestada do processo 00509-2007-099-03-
00-3 por convenção das partes (fl. 1.040), contribuiu bem para elucidação das 
controvérsias remanescentes das provas técnicas:   
... que havia sanitários nas locomotivas, mas eram desconfortáveis e, via de regra, 
não tinham água; que, além disso, o maquinista não podia deixar de acionar o 
"alertor" por tempo superior a quarenta segundos, porque, senão, havia corte na 
aceleração e o trem parava; que a reclamada distribuía um kit higiênico, onde havia 
sacolas próprias para urinar, estopa, toalha de papel, sabonete e papel higiênico; 
que quando precisava urinar, o depoente usava a sacola e, quando necessitava de 
defecar, forrava o fundo da locomotiva com um jornal, sendo que as fezes era 
colocadas em uma sacola e jogadas fora; que o "pedal do homem morto" era o 
nome que se dava ao pedal de controle de segurança da máquina que vinha nas 
antigas locomotivas; que as locomotivas DASH já vinham com "alertor", pelo que 
acredita o depoente que o "pedal do homem morto" deixou de existir cerca de cinco 
anos antes de sua saída da reclamada; que do "pedal do homem morto" o 
maquinista não podia tirar o pé, sob pena de, diminuída a aceleração, o trem parar; 
que o maquinista podia solicitar autorização de parada do trem se passasse mal; 
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que, entretanto, já aconteceu, por uma vez, de o depoente ter vontade de defecar, 
pedir autorização para parar e não a obteve; que disseram ao depoente que não 
autorizariam a parada por causa da circulação dos trens; que durante as viagens 
podia ou não ocorrer paradas nas locações (lugar de passagem de outro trem); que 
a água potável nas locomotivas era providenciada pelos maquinistas; que ocorria de 
ter mau cheiro nas locomotivas; que já ocorreu, por uma vez, de o depoente assumir 
a condução de um trem de minério em Governador Valadares e ter que pedir para 
lavar a locomotiva porque alguém usara o sanitário e estava com muito mau cheiro; 
que, em outra vez, aconteceu de o depoente assumir a condução de um trem, de 
madrugada, e, na viagem, quando foi tentar pôr alguma coisa na geladeira, pisou em 
algo estranho, sendo que, acendendo a luz, constatou que se tratava de duas 
sacolas de urina e duas sacolas de fezes deixadas no chão da locomotiva; que, nas 
locomotivas mais antigas, não havia uma divisória para o sanitário, de maneira que 
para ir ao banheiro "era só descer"; que nas locomotivas antigas, havia algumas que 
não tinham vasos no sanitário e outras tinham mas não possibilitavam uso; que nas 
locomotivas DASH, mais novas, aquelas que começaram a ser usadas na empresa 
algum tempo antes da saída do depoente, tinham e têm sanitário separado da 
cabine da locomotiva por divisória, tendo vaso, embora a manutenção deste não 
seja adequada; que, nas locomotivas mais novas, existe reservatório de água para 
descarga e lavatório, embora algumas vezes, com a água sai ferrugem; que, na 
época do depoente, não havia pessoal específico para higienização das 
locomotivas, sendo esse serviço feito pelos maquinistas , "quando dava tempo", em 
Drumond, local em que havia abastecimento das locomotivas; (...) que na época que 
saiu da reclamada, as locomotivas DASH já eram maioria ... [sic, Adão Calixto 
Ramos, testemunha do recorrente que trabalhou na recorrida até 3.12.03, fls. 
1.066/1.068]  ... que se o maquinista precisar de fazer necessidade fisiológica, deve 
solicitar autorização ao CCO (centro operacional) da reclamada; que o CCO autoriza 
as paradas nas locações; (...) que locações são lugares em que é possível um trem 
parar e os demais passarem; que, melhor esclarecendo, o maquinista não precisa 
pedir autorização, mas, sim, deve informar ao CCO que está parando para a 
necessidade fisiológica; (...) que a reclamada não fornece kit aos maquinistas que 
contenham materiais destinados a necessidades fisiológicas nas viagens; que, 
viajando nas locomotivas DDN e B36, o maquinista só pode fazer necessidades se 
parar em algum local que tenha sanitário; que nunca tomou conhecimento de que 
algum maquinista tenha feito necessidade fisiológica em cabine de locomotiva; que 
em todas as locomotivas existe água potável; que os maquinistas fazem suas 
refeições dentro da locomotiva; que, nas DASH, existe porta entre a cabine e o 
sanitário da locomotiva; que, nessas locomotivas, as instalações são dotadas de 
reservatório de água para descarga e lavatório; que desde a admissão do depoente, 
pelo menos, a reclamada utiliza pessoal de empresa terceirizada para higienizar as 
locomotivas em estações como Drumond, Itabira e Costa Lacerda ... [sic, Sandro 
Homar Patrocínio, testemunha da recorrida admitida em abril de 2006, fls. 
1.069/1.070]   
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A análise de todo o conjunto probatório permite concluir que, no tocante ao 
uso de banheiro, seja nas locomotivas antigas, não providas de instalações 
sanitárias, e dotadas do chamado "pedal de homem morto", seja nas DASH, 
equipadas dessas instalações e do chamado botão "alertor", o maquinista 
ficava impossibilitado de fazer as suas necessidades fisiológicas com a 
máquina em movimento, a não ser da forma narrada pelo perito oficial e 
descrita pela testemunha do recorrente, mediante uso de jornal no chão da 
cabine para defecar e de sacos plásticos, garrafas e outros recipientes para 
urinar, nas locomotivas antigas por não haver sanitário e por não ser possível 
retirar o pé do "pedal do homem morto", nas novas, por ter de acionar o botão 
"alertor" até antes de 1:10 (um minuto e dez segundos), conforme teste 
realizado por perito em laudo relativo a outro processo (fl. 1.053), ou 25 (fl. 86); 
que, essas necessidades, seja qual fosse a locomotiva, poderiam ser 
satisfeitas também nas paradas programadas para troca do maquinista, e nos 
trens DASH, que começaram a ser adotados em 1996, com substituição total nas 
"locomotivas de frente", que "contam com a presença física do maquinista", a partir 
de 2002 (referida perícia, fl. 1.049), também poderiam ser satisfeitas nas locações, 
que "são lugares em que é possível um trem parar e os demais passarem", como 
atestou a testemunha da reclamada, e durante paradas não programadas, que 
poderiam ser inúmeras, tal qual aconteceu nas viagens da perícia utilizada neste 
processo, devidamente registradas pelo perito-assistente (fls. 657/658), na perícia 
do processo 687-2007-102-03-00-2 (fls. 882/883), ou nenhuma, como aconteceu na 
viagem Tubarão/Resplendor, com início às 19h20 e chegada ao destino às 24h, 
depois de apenas uma parada programada às 23h01, para desembarque do inspetor 
de tração Bruno Nascimento, e na de Resplendor/Ipatinga, que teve início às 9h17, 
com chegada às 14h11, tendo havido apenas uma parada de 9 minutos às 11h11 e 
outra de 2 minutos às 11h36, como se vê às fls. 1.052/1.055, ambas relatadas na 
perícia concernente ao processo 00215-2008-135-03-00-1.   
               Importante realçar, ainda quanto ao uso de banheiro, a resposta tranquila, 
sem pressão das partes, do maquinista Gleydson de Assis Firmino ao perito oficial 
Lauro Márcio Vieira de Assunção, contida no laudo juntado pela recorrida (fls. 
875/908), relativo ao processo 687-2007-102-03-00-2, em que disse:     
               Na necessidade de se utilizar a instalação sanitária, tentava conciliar as 
diversas paradas no trecho para utilizar, e em caso de extrema necessidade 
("emergência") é orientado a solicitar ao CCO que providenciasse a parada. Que não 
havia realizado nenhuma solicitação ao CCO devido a diversas paradas e de não ter 
tido nenhuma "emergência". [sic, fl. 884]     
              Essas condições impostas pela recorrida, mesmo nas máquinas novas (as 
antigas foram usadas no lapso alcançado pela prescrição), são degradantes, na 
medida em que sujeitam os maquinistas a fazer suas necessidades fisiológicas, 
quando surgida fora de horários não coincidentes com os de parada, apenas depois 
de autorização, ainda assim nas "locações", obrigando-os, tal qual na descrição 
acima, a tentar "conciliar suas necessidades", sendo evidente que, não o 
conseguindo, muitos, por certo, resolviam ao próprio modo para evitar o 



 

 

  72 
 

constrangimento de pedir a autorização, podendo essa retenção tanto fecal quanto 
de urina causar doenças importantes, consoante a literatura especializada (inclusive 
a Transcrita no laudo pericial), e a sujeição a essas regras, pela necessidade, avilta 
o ser humano, reduzindo sua auto-estima, sua estabilidade emocional, sendo certo 
que a solução seria simples, a custo irrisório para uma empresa como a recorrida, 
mediante adoção de viagens em dupla.   
            Quanto ao assédio moral pela falta de água potável, não restou configurado, 
já que o perito oficial, em audiência, reconheceu o regular fornecimento, o que 
restou confirmado pela testemunha do próprio recorrente.   
Relativamente ao ambiente para alimentação, apesar das divisórias na própria 
cabine separando as instalações sanitárias, não havia higienização adequada, como 
atestou a testemunha do reclamante (transcrição supra), e a regular limpeza por 
empresa terceirizada em diversas estações (fls. 154/213) não servia aos 
maquinistas de carga, tanto que o perito que atuou em outro processo, cujo laudo foi 
juntado pela recorrida (fls. 1.042/1.062), atestou:   
             Foi apurado, que a higienização completa dos sanitários das locomotivas, 
ocorre tão-somente no pátio ferroviário de Tubarão, Vitória/ES. [sic, fl. 1.058]     
             O mesmo perito pôde constatar também que, apesar de Vitória ser o local 
de limpeza completa, o sanitário de uma locomotiva estava cheio, causando forte 
cheiro de produtos químicos, e que não havia manutenção adequada, nem papel 
higiênico em duas delas:     
             A descarga da locomotiva DASH-1246 em que viajamos desde o pátio 
ferroviário de Resplendor/MG até o pátio ferroviário de Ipatinga/MG, não funcionava; 
entretanto, a porta da instalação sanitária era bem vedada por borracha e assim não 
emanava mau cheiro na cabine da locomotiva.   
            O tanque receptor da descarga da locomotiva DASH 1209 em que viajamos 
desde o pátio ferroviário de Ipatinga/MG até o pátio ferroviário do Fazendão, Ouro 
Preto/MG, não havia esgotado em Vitória/ES e assim cheio e com a porta de 
vedação do sanitário não funcionando de forma perfeita, acabava por ocasionar um 
forte cheiro de produtos químicos utilizados na higienização do sanitário no interior 
da cabine da locomotiva.   
            Os sanitários das locomotivas DASH-1246 e 109 não tinham papel higiênico 
para uso dos maquinistas em viagens. [sic, fl. 1.058]   
            Essas constatações permitem concluir que o descuido da recorrida com a 
manutenção das instalações sanitárias e suas portas de vedação, bem como a 
ausência de higienização regular e adequada, tornava a cabine local sem condições 
mínimas para refeição, ensejando danos morais ao recorrente pela condição 
subumana a que era cotidianamente submetido.   
            Destarte, vislumbrando, no caso, danos morais pelo aviltamento à 
saúde e à dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento da 
República Federativa do Brasil, e considerando o grande porte da recorrida, que, 
certamente por mera economia, suprimiu de seus quadros o auxiliar de maquinista, 
que, mais capacitado, poderia coadjuvar o maquinista nos momentos de 
necessidade, propiciando, inclusive, mais segurança para outros maquinistas, 
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passageiros e populações às margens das vias férreas, alicerçado no art. 186 c/c 
com o art. 927, ambos do CCB, e no art. 5o., X, da CR, observando o art. 944 do 
mesmo Código, condeno a recorrida em indenização por danos morais no importe 
de R$25.000,00, valor aproximado de 50% da maior remuneração (fl. 37) para cada 
ano de trabalho, valor esse sobre o qual incidirá juros de 1% ao mês, desde o 
ajuizamento da ação, e atualização monetária a partir do dia seguinte ao da 
publicação do acórdão.- (fls. 128/136 - grifos apostos)     
                A reclamada sustenta que não se identificou propriamente o assédio 
moral, já que inexistiu qualquer conduta abusiva, de natureza psicológica, que atente 
contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada.   
Alega que possui contrato de prestação de serviços com empresa de limpeza, 
encarregada da higienização das cabines e dos banheiros tanto das locomotivas 
quanto das estações ferroviárias.   
                Afirma que inexistiu ato danoso de sua parte e que não restou 
demonstrado nos autos que o reclamante teve dano psíquico, físico ou moral.   
Argumenta que sempre possibilitou e disponibilizou o uso de sanitários e lavatórios a 
seus empregados e que sempre forneceu água potável e ambiente adequado à 
alimentação.  
                Aduz que nunca assediou o reclamante com o objetivo de dominar-lhe 
mentalmente, causando-lhe tensões, angústias, nem tampouco influências 
comportamentais. Desse modo, afirma que nenhuma das alegações do reclamante 
se insere na conceituação de assédio moral.   
                Por fim, ressalta que não houve qualquer tipo de humilhação, vergonha ou 
assédio que possa ser a ele atribuído.   
               O apelo veio calcado em violação dos arts. 7º, XXVIII, da CF e 186 do CC 
(fls. 154/161). Não prospera.   
               Observa-se que a prova dos autos, analisadas à minúcia pelo Regional e 
por ele transcritas, revela que, de fato, restou caracterizado assédio, na medida em 
que o reclamante ficou sujeito a situação humilhante, por não poder fazer suas 
necessidades fisiológicas com o mínimo de dignidade.   
Sobre o aspecto, cabe citar os seguintes precedentes:    

 
-(...)INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTROLE DO TEMPO DE 
UTILIZAÇÃO DOS TOALETES. Concebendo o dano moral como a violação de 
direitos decorrentes da personalidade - estes entendidos como -categoria especial 
de direitos subjetivos que, fundados na dignidade da pessoa humana, garantem o 
gozo e o respeito ao seu próprio ser, em todas as suas manifestações espirituais ou 
físicas- (BELTRÃO, Sílvio Romero, Direitos da Personalidade, São Paulo: Editora 
Atlas, 2005, p.25) -, a sua ocorrência é aferida a partir da violação perpetrada por 
conduta ofensiva à dignidade da pessoa humana, sendo dispensada a prova de 
prejuízo concreto, já que a impossibilidade de se penetrar na alma humana e 
constatar a extensão da lesão causada não pode obstaculizar a justa compensação. 
Depois de restar superada a máxima segundo a qual não há responsabilidade sem 
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culpa, tendo-se encontrado na teoria do risco um novo e diverso fundamento da 
responsabilidade, desmentido se vê hoje, também o axioma segundo o qual não 
haveria responsabilidade sem a prova do dano, substituída que foi a comprovação 
antes exigida pela presunção hominis de que a lesão a qualquer dos aspectos que 
compõem a dignidade humana gera dano moral - (MORAES, Maria Celina Bodin de. 
Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais - Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 159-60). - O dano moral caracteriza-se pela simples 
violação de um direito geral de personalidade, sendo a dor, a tristeza ou o 
desconforto emocional da vítima sentimentos presumidos de tal lesão (presunção 
hominis) e, por isso, prescindíveis de comprovação em juízo - (DALLEGRAVE 
NETO, José Affonso, Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho - 2ª ed - São 
Paulo, LTr, 2007, p. 154). Couto e Silva ensina que o princípio da boa fé desdobra-
se em deveres específicos que podem, independentemente da vontade, nascer 
juntamente com a obrigação ou no seu desenvolvimento (A obrigação como 
processo. São Paulo : José Bushatsky, 1964, p. 33). Destaque para os deveres de 
lealdade, os quais - adstringem as partes a não praticar atos, comissivos ou 
omissivos, anteriormente à conclusão do contrato, durante a vigência dele ou até 
após a sua extinção, que venham a frustar as expectativas corporificadas no 
contrato ou nele legitimamente sustentadas; (SILVA, Jorge Cesar Ferreira da. A boa-
fé e a violação positiva do contrato. - Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 112). O fato 
de o empregador exercer de forma abusiva seu poder diretivo - art. 2º da CLT-, com 
a utilização de práticas degradantes imprimidas à coletividade de trabalhadores, de 
modo a simular o respeito ao princípio da igualdade, não descaracteriza a violação 
dos direitos de personalidade, à honra, à imagem, à própria dignidade da pessoa 
humana, constitucionalmente consagrada (art. 1º, III). A Corte regional consigna 
expressamente que a empregadora controlava a ida dos trabalhadores ao banheiro - 
limitada apenas a uma por dia, estando as demais idas sujeitas à justificação-, bem 
como o tempo gasto com suas necessidades fisiológicas - 5 (cinco) minutos-, 
reconhecendo ser prática adotada indistintamente - alcançando todos os 
trabalhadores do setor. A prática descrita pelo Tribunal de origem configura 
descumprimento por parte do empregador dos deveres decorrentes da boa-fé, onde 
se encontra o dever de zelar pela segurança e bem-estar do empregado no 
ambiente de trabalho. A afronta à dignidade da pessoa humana aliada ao abuso do 
poder diretivo do empregador ensejam a condenação ao pagamento de 
compensação por dano moral. Revista conhecida e provida, no particular.- (TST-RR-
167500-63.2008.5.18.0009, Relatora Ministra: Rosa Maria Weber, Data de 
Julgamento: 16/12/2009, 3ª Turma, Data de Publicação: 05/02/2010)   
   
-RECURSO DE REVISTA. DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DE USO DE BANHEIRO. 
A higidez física, mental e emocional do ser humano são bens fundamentais de sua 
vida privada e pública, de sua intimidade, de sua auto-estima e afirmação social e, 
nessa medida, também de sua honra. São bens, portanto, inquestionavelmente 
tutelados, regra geral, pela Constituição Federal (artigo 5º, V e X). Agredidos em 
face de circunstâncias laborativas, passam a merecer tutela ainda mais forte e 
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específica da Carta Magna, que se agrega à genérica anterior (artigo 7º, XXVIII, da 
CF/88). A empregadora, ao adotar um sistema de fiscalização que engloba inclusive 
a ida dos empregados ao banheiro, ultrapassa os limites de atuação do seu poder 
diretivo para atingir a liberdade do trabalhador de satisfazer suas necessidades 
fisiológicas, afrontando normas de proteção à saúde e impondo-lhe uma situação 
degradante e vexatória. Essa política de disciplina interna revela uma opressão 
despropositada, autorizando a condenação no pagamento de indenização por danos 
morais. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto para restabelecer a 
sentença.- (TST-RR-224700-65.2007.5.18.0008, Redator Ministro: Mauricio Godinho 
Delgado, Data de Julgamento: 14/10/2009, 6ª Turma, Data de Publicação: 
20/11/2009).  
   
-(...) DANO MORAL. SUBMISSÃO DE EMPREGADA AO CONTROLE DE 
HORÁRIO PARA IDAS E VINDAS AO BANHEIRO. ASSÉDIO MORAL PASSÍVEL 
DE INDENIZAÇÃO. No caso dos autos, não há dúvida, diante da delimitação fática 
trazida, de que a adoção do sistema de monitoramento pelo qual era submetida a 
empregada, quanto à restrição exagerada ao uso dos sanitários, traduz-se ofensa à 
honra, à dignidade, à intimidade do trabalhador a ele submetido, a amparar a 
indenização pretendida. Ressalte-se que a questão fática que a parte pretende ver 
apreciada, de inexistência de dano e de culpa, encontra óbice na Súmula 126/TST. 
Não conheço.- (TST-RR - 66300-68.2006.5.03.0019 , Relator Ministro: Aloysio 
Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 27/05/2009, 6ª Turma, Data de Publicação: 
05/06/2009).    
                  Assim, não se vislumbra a violação dos dispositivos legal e constitucional 
alegados, pois, na hipótese, houve o ato danoso, caracterizado pela negligência 
da reclamada.   
                  Ressalte-se que, para se concluir de maneira diversa, seria necessária a 
reapreciação de fatos e provas dos autos. Óbice da Súmula 126 do TST.   
                  Ademais, os arestos juntados são inespecíficos na medida em que não 
abordam situação fática similar a dos autos. Óbice da Súmula 296 do TST.   
Nego provimento.   
ISTO POSTO    
                  ACORDAM os Ministros da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.  

 
Brasília, 01 de junho de 2010. 
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