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O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO DO 
EMPREGADO DOMÉSTICO  

 

Renato Marques Dias
1 

 

RESUMO: Será abordado neste artigo o assédio moral no ambiente de trabalho do 

empregado doméstico, para tanto, para o melhor entendimento do assunto, será 
abordado o conceito e tipos do assédio moral, assim como a caracterização do 
bullying na relação trabalhista. Abordaremos ainda a evolução das leis trabalhistas 
em relação ao empregado doméstico, expondo que o assédio moral se caracteriza 
por condutas ilícitas, degradantes que expõem o trabalhador a situações 
humilhantes e vexatórias. O terror psicológico sofrido no ambiente de trabalho 
violam os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, por esta 
razão, o trabalhador tem direito a pleitear além da reparação dos danos sofridos, 
pode ainda requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Convém frisar que 
não há legislação específica que estabelece medidas preventivas suficientes para 
coibir a prática reiterada do assédio moral, mas os julgadores aplicam por analogia, 
normas que estabelecem punição aqueles que cometem condutas lesivas à honra 
do trabalhador. 
  

Palavras chave: Assédio Moral. Empregado Doméstico. Empregador. Relações 
Empregatícias. 
 

ABSTRACT: It will be approached in this article moral harassment in the work 
environment of the domestic employee, for that, for the better understanding of the 
subject, will be approached the concept and types of bullying, as well as the 
characterization of bullying in the labor relation. We will also deal with the evolution of 
labor laws in relation to domestic workers, stating that bullying is characterized by 
illicit, degrading conduct that exposes the worker to humiliating and vexatious 
situations. The psychological terror suffered in the work environment violate the 
fundamental rights established in the Federal Constitution, for this reason, the worker 
has the right to plead in addition to compensation for the damages suffered, may still 
require the indirect termination of the employment contract. It should be emphasized 
that there is no specific legislation that establishes sufficient preventive measures to 
restrain the repeated practice of moral harassment, but the judges apply by analogy, 
norms that establish punishment those who commit harmful conduct to the honor of 
the worker. 

 
Key words: Moral Harassment. Housekeeper. Employer. Relationships. 
 

Sumário: Introdução; 1. Conceito de assédio moral; 2. Tipos de assédio moral; 

2.1. Vertical descendente; 2.2. Vertical ascendente; 2.3. Horizontal; 2.4. Misto; 3. 
Caracterização do assédio moral; 3.1. Sujeitos; 3.2. Condutas; 3.3. Reiteração e 
sistematização da conduta; 3.4. Consciência do agente; 4. Conceito de empregado 
doméstico; 5. Evolução da legislação em relação aos empregados domésticos; 6. 

                                            
1
 Estudante do 10º período do curso de Direito da Uniabeu Centro Universitário. 
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Direitos dos empregados domésticos vítimas do assédio moral; Conclusão; 
Referências. 

 
 
INTRODUÇÃO  

 

O assédio moral é um problema tão prejudicial á vitima que merece um 

estudo aprofundado para o melhor entendimento do assunto, por esta razão, será 

tratado neste artigo, o assédio moral no ambiente de trabalho especificamente em 

relação ao empregado doméstico, uma classe de trabalhadores que merece todo 

nosso respeito, visto que por muitos anos foram desfavorecidos, em razão da 

existência de leis que restringiram direitos, os tratando de forma desigual dos 

demais trabalhadores, mas ao longo do tempo, a justiça foi feita, dando a esta 

classe de trabalhadores a direitos iguais das demais classes. 

Abordaremos ainda a problemática do assédio moral no ambiente de 

trabalho dos empregados domésticos, destacando as bases jurídicas existentes em 

nosso ordenamento jurídico para coibir tal prática abusiva, que põe o trabalhador em 

situação humilhante e constrangedora em seu cotidiano. 

O presente artigo está dividido em seções que esclarecerão melhor o 

assunto, tais como: Conceito do assédio moral, caracterização do assédio moral e 

sua tipificação, a conceito de empregado doméstico, evolução da lei e os direitos 

dos empregados domésticos, para tanto, utilizaremos legislação específica ao tema, 

doutrinas, jurisprudências para melhor elucidar o assunto abordado neste artigo.   

 

 

1 CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL 

 

O assédio moral tem diversas denominações, sendo também conhecido 

como: bossing, bullying, mobbing, harcèlement, manipulação perversa, 

psicoterrorismo ou terrorismo psicológico. 

O assédio moral é um problema vivido há muitos anos e em vários meios da 

sociedade, contudo, neste artigo trataremos do assédio moral apenas no ambiente 

de trabalho do empregado doméstico.  

O assédio é o conjunto de comportamentos abusivos, levados a efeito 

através de gestos, palavras e atitudes, que praticados de forma reiterada, lesionam 
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a integridade física e psíquica da vítima, degradando o ambiente de trabalho, além 

de colocar em risco a vida do trabalhador. 

Para Marie-France Hirigoyen (2008. p. 65), assédio moral é (...) “Toda e 

qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, 

palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à 

dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu 

emprego ou degradar o ambiente de trabalho”.  

Conforme Marllon Beraldo (2012. p. 63), (...) “O assédio moral praticado em 

uma relação de emprego é aquela conduta atentatório à dignidade humana do 

assediado, realizado pelo assediador em razão de abuso do poder hierárquico ou 

em razão do mero sentimento egoístico, que coloca em desequilibrio o meio 

ambiente do trabalho face às humilhações e vexações sofridas pelo assediado, 

podendo acarretar violência psíquica, moral e física à este, inclusive com a 

ocorrência de doenças psíquicas e traumáticas, ocasionando, em determinadas 

situações, o desligamento do local de trabalho por parte do assediado.”  

 De acordo com Robson Zanetti (2015 p. 27), (...) “O assédio moral se define 

pela intenção de uma ou mais pessoas praticarem, por ação ou deixarem de praticar 

por omissão, de forma reiterada ou sistemática, atos abusivos ou hostis, de forma 

expressa ou não, contra uma ou mais pessoas, no ambiente de trabalho, durante a 

jornada de trabalho e no exercício de suas funções, principalmente por superiores 

hierárquicos, após, colegas ou mesmo por colegas e superiores hierárquicos e em 

menor proporção, entre outros, por inferiores hierárquicos e clientes, durante certo 

período de tempo e com certa freqüência, os quais venham atingir a saúde do 

trabalhador, após o responsável ter sido comunicado a parar com eles e não ter 

parado.” 

O rigor excessivo, impor tarefas inúteis ou degradantes, críticas em público, 

isolamento do empregado caracterizam o assédio moral, assim como a 

exteriorização através de gestos, agressões verbais, comportamentos obsessivos e 

vexatórios, humilhações, tarefas não compatíveis com a sua capacidade 

profissional, trabalhos forçados superiores as forças do empregado, isolamento, etc. 

PROCESSO 00100040520145010018 RECURSO ORDINÁRIO, 
PUBLICAÇÃO 17/08/2015. QUARTA TURMA, RECURSO OBREIRO. 
CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS DE TRABALHO. DANO MORAL. 
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CONFIGURAÇÃO. Se o acervo probatório indica que o ambiente de 
trabalho da obreira era inadequado, apresentando deficiência quanto à 
higiene, faz jus a empregada ao pagamento de indenização 
correspondente aos prejuízo morais por ela experimentados. RECURSO 
PATRONAL. DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. Caracteriza-se o assédio 
moral quando o empregado, no exercício de suas funções, sofre pressão 
psicológica para atingir metas de vendas de produtos ou serviços, 
extrapolando a sua capacidade laborativa, com ameaças de dispensa e 
tratamento desrespeitoso por parte de superiores hierárquicos, ou mesmo 
colegas de trabalho (assédio moral horizontal). Não é à toa que na alínea 
'a', do art. 483, da CLT é previsto, como justa causa patronal, a exigência 
de serviços superiores às forças do trabalhador, que não são apenas 
físicas, mas também mentais. 

  

A violência moral no ambiente de trabalho surge como algo inofensivo que 

se propaga insidiosamente, visto que inicialmente a vítima não se ofende, 

entendendo tratar-se de brincadeiras, mas com as repetições dos abusos hostis dos 

ofensores, ao longo do tempo, as vítimas se sentem acuadas, inferiorizadas, 

desamparada, atingida em sua dignidade, não sabendo o que fazer para por fim às 

práticas abusivas dos agressores. 

O assédio moral se configura na repetição das agressões com a finalidade 

de atingir o empregado, gerando danos físicos e psíquicos, como por exemplo: 

irritabilidade, nervosismo, depressão, stress, queda na produtividade e até mesmo a 

morte de trabalhadores que não suportam o terror psicológico e se suicidam.  

 

 

2 TIPOS DE ASSÉDIO MORAL 

 

O assédio moral se manifesta de diversas formas, com características 

específicas de cada uma delas, possibilitando reunir elementos para a melhor 

compreensão de suas causas, seu desenvolvimento e as possibilidades de atuação 

preventiva e corretiva.  

Na verdade qualquer empregado pode ser assediado, tanto o superior 

hierárquico como o subordinado pode ocupar o lugar de vitima ou agressor. 
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2.1 Vertical descendente 

 

Assédio moral vertical é o praticado pelos superiores hierárquicos aos seus 

subordinados, também conhecido por bossing. 

Este tipo de assédio ocorre quando o empregador não pretende continuar 

com o empregado, imputando o assédio moral visando forçar um pedido de 

demissão, desta forma irá lucrar com o não pagamento de algumas verbas 

trabalhistas. 

 Para Santucci, (2006, p. 32) (...) “o fenômeno vertical se caracteriza por 

relações autoritárias, desumanas e aéticas, onde predominam os desmandos, a 

manipulação do medo, a competitividade, os programas de qualidade total 

associado à produtividade”.  

 Este tipo de assédio moral tem consequências mais danosas à saúde do 

empregado, que tem dificuldades de encontrar uma solução para as humilhações 

que lhe são indevidamente impostas, provenientes do comando hierárquico com o 

abuso de poder. 

  

2.2 Vertical ascendente 

 

 O assédio moral vertical ascendente é a violência ocorrida de baixo para 

cima. Este tipo de assédio ocorre quando um grupo de subordinados se insurge 

contra o superior hierárquico, em razão da forma de chefia e mudança radical no 

sistema de trabalho. 

 Trata-se de uma forma de assédio moral rara no ambiente de trabalho, 

estando presente quando o poder, por alguma razão, não está com o comando 

superior.   

 Em relação ao empregado doméstico, este tipo de assédio torna-se mais 

raro ainda, visto que na maioria das vezes, não há grupo de subordinados na 

relação de trabalho.  

 

2.3 Horizontal 

 

 O assédio moral horizontal ocorre entre os colegas de trabalho do mesmo 

nível hierárquico, inexistindo entre eles relação de subordinação. 
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 O assediador, por diversas razões, quais sejam: em busca de promoção, 

obtenção de cargos, racismo, inimizade, inveja, discriminação, intolerância religiosa, 

e etc., agride moralmente seus colegas, ao ponto de causar danos de difícil 

reparação em seu colega de trabalho. 

 Este tipo de assedio inicia com brincadeiras grosseiras, gestos imorais, 

menosprezando tudo que o colega faz no desempenho de suas funções. 

 Ao tomar conhecimento de tais fatos, o empregador deveria intervir 

imediatamente para coibir a injustiça e punir os agressores, a fim de evitar danos à 

saúde do trabalhador. 

 

2.4 Misto 

 

 Esse tipo de assédio exige a presença de pelo menos três sujeitos: o 

agressor vertical, o agressor horizontal e a vítima. Neste caso, a vítima é atingida 

pelos superiores hierárquicos e pelos colegas do mesmo nível. A agressão inicia por 

ação do superior ou dos colegas, mas ao passar do tempo se generaliza, tornando 

insuportável o ambiente de trabalho. 

 
PROCESSO 02325000720095010281. PUBLICAÇÃO 17/11/2011. QUINTA 
TURMA. EMENTA: Recurso da Reclamante. RECURSO ORDINÁRIO. 
ASSÉDIO MORAL HORIZONTAL E VERTICAL DESCENDENTE. 
REBAIXAMENTO FUNCIONAL EFETIVO. O empregador atribuiu ao 
reclamante a difícil tarefa de fiscalizar os colegas de trabalho, o qual foi 
desempenhado com eficiência, acarretando inclusive a suspensão de uma 
funcionária, que logo após é promovida a superior hierárquica do 
reclamante, evidenciando animosidade, além de rebaixar efetivamente as 
atividades funcionais do autor. Nada fez, portanto, para evitar o conflito, o 
assédio entre os colegas de trabalho (assédio moral horizontal), e entre o 
autor e a nova superior hierárquica (assédio moral vertical descendente), 
punida anteriormente em virtude da função fiscalizatória do autor. Recurso 
desprovido. 

 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL 

 

Temos conhecimento de que o assédio moral não ocorre apenas no 

ambiente de trabalho, ocorrendo, inclusive em outros ambientes, tais como: 

educacional, religioso, etc.  
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Ensina André Luiz Souza Aguiar (2006. P. 81) (...) “...a configuração do 

assédio moral no local do trabalho está relacionado à presença de ações e 

condutas por parte do detentor do poder contra o bem-estar do trabalhador, 

manifestadas por maus-tratos, humilhações, xingamentos, perseguições, cuja 

repetição e permanência acabam por desencadear um processo de diminuição da 

alto-estima e, consequentemente, desequilíbrio físico-mental, transformando a 

vítima em um indivíduo doente, improdutivo e, possivelmente desempregado.”   

Entretanto, abordaremos apenas os elementos caracterizadores do assédio 

moral na relação de trabalho, quais sejam:  

 

a) Sujeitos: ativo e passivo; 

b) Conduta, comportamento e atos atentatórios aos direitos de personalidade; 

c) Reiteração e sistematização; 

d) Consciência do agente. 

 

3.1 Sujeitos 

 

 Sujeito ativo é o assediador, aquele que pratica o assédio moral, podendo ser 

o empregador, superior hierárquico ou até mesmo o colega de trabalho no mesmo 

nível hierárquico. 

 Sujeito passivo é o assediado, geralmente é o empregado que sofre 

agressões reiteradas e sistemáticas no ambiente de trabalho. 

  

3.2 Conduta  

 

A conduta assediante é aquela que de qualquer forma enseja o assédio 

moral, podendo ocorrer de forma comissiva ou omissiva, realizadas mediante 

conduta imprópria e insuportável, ofendendo, assim, a integridade física e 

psicológica da vítima, dentre as quais, podemos destacar as seguintes: isolamento, 

humilhação perante os colegas, insinuações maldosas, opiniões atentatórias à 

dignidade, atribuições de tarefas aquém ou além dos limites normais do contratado, 

violação da intimidade, omissão de informações, críticas desmedidas, boicotes, etc. 

O empregador que ultrapassa os limites permitidos em lei, utilizando 

condutas degradantes para ofender o patrimônio jurídico moral e material da vítima, 
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estará cometendo um ato ilícito, sujeitando-se a reparação dos danos causados a  

vítima, como estabelece o Código Civil Brasileiro (2002), em seu artigo 187: “ 

“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes”. 

Portanto, a prática de conduta degradante, além de infringir o ordenamento 

jurídico brasileiro e a moral do trabalhador, viola as obrigações contratuais 

trabalhistas, facultando a vítima do assédio moral, a rescisão do contrato de trabalho 

com base na rescisão indireta. 

 

3.3 Reiteração e sistematização da conduta 

 

Ficará caracterizado o assédio moral, quando a conduta assediante for 

exercida de maneira repetitiva e continuada, produzindo efeitos devastadores na 

vítima, atingindo a saúde do assediado ou mesmo no ambiente de trabalho. 

É imperioso destacar que o assédio moral se caracteriza quando a conduta 

ofensiva estiver revestida de continuidade e por tempo prolongado, não se evidencia 

por pequenas ofensas ou atitudes levianas isoladas, já que a tortura psicológica não 

se caracteriza por um conflito temporal ou uma agressão pontual no ambiente de 

trabalho. 

 

3.4 Consciência do agente 

             

Para caracterizar o assédio moral, o agressor age de forma consciente,  de 

modo que o efeito danoso provocado por sua conduta ilícita atente contra a 

integridade física e mental da vítima, sendo marcado pela intencionalidade e 

previsibilidade dos atos praticados, por pura maldade ou visando o pedido de 

demissão. 

Convém ressaltar que para o nosso ordenamento jurídico é necessário que a 

conduta praticada pelo agressor viole uma norma, sendo irrelevante para a 

responsabilização se o agressor agiu com dolo ou culpa. 

Para Marllon Beraldo, (2012, p. 31) (...) “para a caracterização do assédio 

moral mister se faz a consciência ou não do agente, porém, sempre levando 

prejuízos à vítima. Isto significa dizer, que o sujeito ativo para cometer o assédio tem 
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que possuir a vontade de assim realizar, estando sua mente voltada para o intento, 

ou, ao menos, mesmo que não tenha a consciência de tal prática, que a conduta 

praticada leve a vítima qualquer mal desrespeitante dos seus direitos da 

personalidade. É o que se dá, por exemplo, com o sujeito ativo assediador por sua 

própria natureza de personalidade utiliza-se de condutas mal-educadas para com as 

vítimas, ridicularizando-as; não sabe o sujeito ativo medir a sua própria conduta.” 

Portanto, conclui-se que a para caracterizar o assédio moral no ambiente de 

trabalho se faz necessário a existência do sujeito ativo e passivo e que a conduta do 

agressor, praticada reiterada, com dolo ou culpa, atente contra os direitos da 

personalidade da vítima, caso contrário, na falta desses elementos, não caracteriza 

assédio moral. 

 

 

4. CONCEITO DE EMPREGADO DOMÉSTICO 

 

A lei nº 5.859/1972, em seu artigo 1º definiu o empregado doméstico, como 

(...) “aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à 

pessoa ou à família no âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei.”  

Contudo a Lei Complementar 150/2015, em seu artigo 1º, inovou o conceito, 

definindo o empregado doméstico, como (...) “Ao empregado doméstico, assim 

considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e 

pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial 

destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei.”  

 Assim sendo, baseado na referida lei, empregado doméstico, é todo o 

indivíduo que presta serviços de forma contínua, onerosa, subordinada, pessoal e 

sem finalidade lucrativa à família ou determinada pessoa no âmbito residencial, 

exercendo suas atividades por mais de dois dias na semana. 

A lei proíbe a contratação de empregados domésticos menores de 18 anos, 

mesmo havendo o preenchimento dos requisitos acima mencionados. 
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5. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS 

DOMÉSTICOS 

 

As primeiras leis aplicáveis aos domésticos foram as Ordenações do Reino. 

E no ano de 1886, do Código de Postura Municipal de São Paulo, em seu artigo 263, 

autorizou a contratação de pessoa de condição livre, para a realização de serviços 

domésticos. 

O Código Civil de 1916, em seu artigo 1.216 e seguintes, passou a reger 

sobre qualquer tipo de locação de serviços, incluindo o trabalho doméstico. 

O conceito dos domésticos partiu do Decreto nº 16.107/1923, que incluiu na 

categoria de empregados domésticos, os cozinheiros, os ajudantes de cozinha, os  

copeiros, os arrumadores, etc, equiparando alguns trabalhadores, cujos serviços 

fossem de natureza idêntica aos domésticos, mas a prestação de serviços fosse 

desenvolvida em hotéis, restaurantes, pensões, bares, escritórios, etc. Concedendo 

alguns direitos e autorizando a justa causa para os casos de incapacidade em 

decorrência de doença, contudo, tais categorias foram excluídas da condição de 

empregados domésticos, com o advento do Decreto-Lei nº 3.078/41. 

Tal decreto, além de conceituar os empregados domésticos, como aqueles 

profissionais que mediante remuneração, prestem serviços em residência 

particulares, também, concedeu direitos aos trabalhadores domésticos, tais como: 

aviso prévio de oito dias, período de prova de seis meses, justa causa e despedida 

indireta. 

Os direitos dos domésticos foram regulamentados exclusivamente pela Lei 

5.859/72 e o Decreto nº 71.885/73, passando a ter direito ao registro na CTPS, às 

férias remuneradas e à seguridade da Previdência Social, sendo tais direitos 

ampliados com a promulgação da Constituição Federal de 1988, como por exemplo, 

salário mínimo, aviso prévio, férias anuais, 13º salário, licença maternidade, 

irredutibilidade salarial e o repouso semanal.  

Os legisladores estenderam aos domésticos o FGTS e seguro desemprego, 

contudo, era facultativo aos empregadores, conforme a Lei nº 10.208/2001. 

Os trabalhadores domésticos, com o advento da Lei nº 11.324/2006, 

receberem outros direitos, tais como, estabilidade a gestante, férias de 30 dias e 

proibição de descontos por concessão de utilidades e feriados. 
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O parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal foi alterado pela 

Emenda Constitucional 72/2013, que concedeu direitos aos domésticos, ampliando 

potencialmente o rol de direitos aplicáveis aos empregados domésticos, provocando 

impacto financeiro e na rotina dos empregadores domésticos, tais como: jornada de 

oito horas diárias, limitadas a 44 horas semanais; hora extras com acréscimo de 

50%, adicional noturno, FGTS e multa de 40% na dispensa imotivada, direitos estes, 

que antes eram dados apenas aos trabalhadores urbanos e rurais. 

A CLT em seu art. 7º, alínea a, conceitua o seguinte: “aos empregados 

domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de 

natureza não-econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas;” 

Com a aprovação da Lei Complementar nº 150, de 2015, que regulamentou 

a Emenda Constitucional n° 72, os empregados domésticos passaram a gozar de 

novos direitos, como por exemplo, o adicional noturno, intervalos para descanso e 

alimentação, banco de horas, etc. 

 

 

6 DIREITOS DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS, VÍTIMAS DO ASSÉDIO MORAL 

 

Não há em nosso ordenamento jurídico uma legislação especifica que defina 

o assedio moral e tipifique a conduta como crime, mas existem alguns projetos em 

trâmite no Congresso Nacional para enquadrar tal conduta como crime. 

Infelizmente os dispositivos legais que regem a matéria tratam somente dos 

efeitos do assédio moral na continuidade do contrato de trabalho, deixando de 

estabelecer medidas preventivas suficientes para coibir a prática reiterada do 

assédio moral no ambiente de trabalho, assim sendo, por analogia, são aplicadas 

normas que estabelecem punição aqueles que cometem condutas lesivas à honra 

do trabalhador. 

Os direitos e deveres individuais e coletivos do cidadão, não estão 

assegurados apenas no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, visto que tais 

garantias também podem ser encontradas em tratados e convenções internacionais 

que o Brasil é signatário, podendo citar como exemplo as Convenções da OIT. 

O Principio da Dignidade da Pessoa Humana, é uma das questões de mais 

relevância para a organização do Estado, considerando fundamental tal princípio, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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pois visa proteger a vida, a saúde, a educação, a liberdade, dentre outros direitos 

fundamentais do indivíduo. 

A Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos V e X, prevê a proteção a 

intimidade, a vida privada, a honra, a imagem e ao patrimônio moral e material, 

assegurando a mais ampla tutela à vítima do abuso, resguardando ainda a 

possibilidade de ressarcimento do dano moral, pela violação da norma 

constitucional. 

Ainda em nossa Carta Magna, especificamente no art. 170, encontramos o 

Princípio da Dignidade Humana do Trabalhador, que impõe à ordem econômica o 

dever de assegurar a existência digna de todos, com fundamento na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, visando o equilíbrio desses fundamentos, na 

busca do pleno emprego e da conquista da justiça social. 

Para Luiz Leandro Gomes Ramos e Rodrigo Wasem Galia (2013. P. 36) (...) 

“é inegável que o trabalho engrandece e dignifica o homem, eis que abstrai dele 

meios materiais, bem como produz bens econômicos indispensáveis à sua 

subsistência, representando, portanto, uma necessidade vital e um bem 

indispensável para a sua realização pessoal e valorização no seio de sua família e 

da sociedade, salientando que o trabalho, na ideologia capitalista, é essencial para o 

desenvolvimento econômico, político e social de uma nação. É que só se atinge o 

progresso e as exigências do mundo globalizado através da produção, distribuição e 

circulação de bens e serviços, razão suficiente para uma efetiva tutela jurisdicional 

com relação aos casos de assédio moral.”   

A CLT dá meios para que durante o processo de assédio moral, a vítima 

possa se resguardar, pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho, contudo 

deve ser na vigência da relação de trabalho, como se verifica no artigo 483, alíneas 

a, b, c, d, e, g, da Consolidação das Leis Trabalhistas, onde encontramos as 

hipóteses de extinção do contrato de trabalho por culpa do empregador. 

Tais garantias também estão previstas na Lei Complementar 150/2015, que 

regulamenta o empregado doméstico, em seu artigo 27, parágrafo único, também 

permitem ao trabalhador, vítima do assédio moral no ambiente de trabalho, pleitear a 

rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador, fundamentado no 

descumprimento das obrigações por parte do empregador. 

Portanto, a prática de assédio moral que envolva qualquer das hipóteses 

mencionadas no art. 27, parágrafo único, da Lei Complementar nº 150/15 (lei dos 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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domésticos), garante ao empregado, o direito à rescisão indireta do contrato de 

trabalho, por falta do empregador, como se verifica abaixo:  

 

Art. 27.  Considera-se justa causa para os efeitos desta Lei:  

Parágrafo único.  O contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do 
empregador quando:  

I - o empregador exigir serviços superiores às forças do empregado 
doméstico, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao 
contrato;  

II - o empregado doméstico for tratado pelo empregador ou por sua família 
com rigor excessivo ou de forma degradante;  

III - o empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável;  

IV - o empregador não cumprir as obrigações do contrato;  

V - o empregador ou sua família praticar, contra o empregado doméstico ou 
pessoas de sua família, ato lesivo à honra e à boa fama;  

VI - o empregador ou sua família ofender o empregado doméstico ou sua 
família fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem;  

VII - o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou 
familiar contra mulheres de que trata o art. 5

o
 da Lei n

o
 11.340, de 7 de 

agosto de 2006.  

 

Tal fato se dá quando o empregador deixa de observar as normas legais, 

dando tratamento desumano ao empregado, gerando com isto, danos à honra, a 

integridade física e psicológica do trabalhador, tornando insuportável o ambiente de 

trabalho, em razão de tal fato, a lei faculta ao assediado, o direito de pleitear a 

rescisão indireta do contrato de trabalho, por culpa do empregador, pleiteando o 

pagamento integral das verbas rescisórias e indenizatórias.  

O empregador tem o dever legal e contratual de respeitar os direitos de seus 

subordinados, estabelecidos na Constituição Federal, tais como: a dignidade, a vida, 

a saúde, a igualdade, etc, assim como as legislações infraconstitucionais. 

O trabalhador doméstico, vítima do assédio moral, também faz à reparação 

dos danos morais sofridos no ambiente de trabalho, face às normas protetoras 

contidas em nossa Carta Magna, que visam proteger a dignidade do trabalhador. 

Sobre o dano moral, André Luiz Souza Aguiar (2006. P. 82) ressalta que “... 

A Constituição Federal, art. 5º, X, assegura ao empregado a indenização por dano 

moral pelo desrespeito ao princípio de igualdade na relação trabalhista, podendo ele 

pleitear em juízo a compensação pecuniária por sofrimentos, humilhações e maus-

tratos ocorridos durante a execução do contrato de trabalho.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art5
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O empregador fica ainda obrigado a reparar os danos materiais suportados 

pela vítima do assédio moral, já que as agressões geram danos à saúde do 

trabalhador, ao ponto de gerar a incapacidade laborativa ao obreiro, que dependerá 

de fazer tratamentos para o restabelecimento a sua saúde física e mental, portanto, 

os gastos com os tratamentos, dentre outros resultantes das agressões, também 

devem ser reparados pelo empregador, ainda que a lesão tenha sido causada pelo 

colega de trabalho. 

A responsabilidade civil objetiva foi inserida em nosso ordenamento jurídico 

pelo Código Civil de 2002, responsabilizando o empregador pelos atos de seus 

prepostos, pouco importando se o dano foi causado por um funcionário ou pelo 

próprio empregador, assim sendo, ficando provado que no ambiente de trabalho 

houve agressão moral, de acordo com a teoria do risco-proveito da atividade 

econômica, o empregador responde pelos danos causados, em razão da 

responsabilidade objetiva, contudo, o empregador tem direito de ingressar com ação 

regressiva em face do empregado causador do dano. 

O Código Civil de 2002, em seu art. 186, expressa in verbis o seguinte: 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Ainda sobre a reparação do dano causado, o Código Civil de 2002, em seu 

art. 927, expressa in verbis o seguinte: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

 

PROCESSO Nº 00108670820145010067. RECURSO ORDINÁRIO. 
PUBLICAÇÃO 06/12/2016. TERCEIRA TURMA. DANO MORAL. ASSÉDIO 
MORAL CONFIGURADO. O assédio moral no trabalho enquadra-se em 
uma das espécies de dano moral e consiste na prática reiterada de conduta 
abusiva, pelo empregador, diretamente ou por meio de seus prepostos ou 
empregados, que traduz uma atitude ostensiva de perseguição ao 
empregado, repetindo-se no tempo, de tal modo que possa acarretar danos 
às condições físicas e psíquicas, afetando a sua autoestima. Recurso 
provido. 

 

CONCLUSÃO 

 

Na elaboração deste artigo foi demonstrado que o assédio moral no 

ambiente de trabalho gera vultosos danos a saúde física e psicológica do 

trabalhador do doméstico, por isso merece um estudo aprofundado para o melhor 

entendimento do assunto. 
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Por isso foi abordado neste artigo o conceito e tipicidade de assédio moral, 

ressaltando que o rigor excessivo, imposição de tarefas inúteis ou degradantes, 

críticas em público, isolamento do empregado caracterizam o assédio moral. 

A violência moral gera inúmeras consequências às vítimas das agressões, 

por esta razão, o trabalhador doméstico vítima do assédio moral tem o direito de 

pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador, 

podendo ainda, pleitear uma indenização pelo dano moral sofrido no ambiente de 

trabalho, assim como, o ressarcimento dos danos materiais decorrentes do assédio, 

a fim de receber a reparação pecuniária do empregador, que tem a responsabilidade 

objetiva na reparação de todos os danos resultantes das agressões impostas 

indevidamente ao trabalhador doméstico. 

Tais medidas jurídicas têm o caráter punitivo e pedagógico, pois 

responsabilizando o agressor, tenderá a pôr fim às práticas abusivas, incentivando-o 

a observar as normas e princípios constitucionais que regem a matéria, como por 

exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo desta forma a 

integridade física e psicológica do trabalhador doméstico, que tem direito a um 

ambiente de trabalho saudável, para o desempenho suas funções de forma digna. 
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