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RESUMO 

 

 

 Busca-se, por meio desta monografia, tecer um breve apanhado de questões 

relativas a assédio moral nas relações de emprego. 

  A exposição do trabalhador feito pelo empregador e as constantes 

humilhações e/ ou constrangimento, que ofendam sua capacidade e a sua 

personalidade, sua dignidade ou até mesmo integridade física, que afeta também o 

seu ambiente de trabalho, serão tópicos desse trabalho. 

 Surge ao longo do estudo o terror psicológico como um ato atentatório dos 

direito da personalidade, infringindo o direito a integridade psíquica o direito ao 

respeito, o princípio da não-descriminação, atingindo tanto quanto aos direitos 

fundamentais do trabalho como o direito da saúde do trabalhador. 

 Assim, será visto o assédio moral em diversas facetas como as três espécies, 

o entendimento quanto à indenização dano moral e as relações de emprego. A 

competência desta matéria é da justiça do trabalho. 

Portanto é nessa esteira de raciocínio que se pretende trazer á luz do direito, 

esta matéria que para muitos ainda é desconhecida demonstrando ainda a 

competência da justiça do trabalho. 

 

 
Palavras - chave: – assédio moral – danos morais – discriminação – reparação de 

emprego – justiça do trabalho. 
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INTRODUÇAO 

 

 

     

          Este trabalho tem o objetivo de trazer à sociedade e aos operadores do 

direito um ramo jurídico que para muitos é desconhecido: O assédio moral nas 

relações de emprego. 

         Para tanto, no Capitulo I será estudado o mundo neoliberal que se instalou 

nas ultimas décadas nas relações socais e conseqüentemente, nas relações 

jurídicas. 

        As relações de trabalho tiveram ao longo do tempo, diferentes enfoques de 

proteção, primeiramente o que visava preserva a própria vida do empregado, ou 

seja, do trabalhador frente às maquinas extremamente agressiva no meio ambiente 

físico que aceitavam. 

        Logo, no Capítulo II surge o entendimento quanto ao assédio moral em que 

será demonstrado em divisões de espécies. 

        Também, no capítulo III, estabelecemos como finalidade investigar a 

trajetória física, psicológica e de uma pessoa que sofre o assedio moral,  

        Ainda, no capítulo IV pretende-se demonstrar o entendimento na legislação 

brasileira e nos Tribunais. 

          Por fim, busca-se traçar um paralelo ao desenvolvimento da referida norma 

com a necessidade de uma agilidade, pela dignidade do trabalhador, verificando-se 

o cumprimento à norma com a adoção das medidas necessárias à sua completa 

materialização no campo prático. 
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CAPÍTULO I 

 

       ASSÉDIO MORAL  

 

1.1  Conceito de assédio moral 

       

   O assédio moral tem-se revelado por atos e comportamentos agressivos que 

visam no qual a desqualificação e desmoralização profissional e a desestabilização 

emocional e moral dos(s) assediado(s), tornando o ambiente de trabalho 

desagradável. 

  Nesse contexto, pode-se observar o assédio moral como algo insuportável e 

hostil, ensejando em muitos casos o pedido de demissão do empregado, que se 

sente aprisionado a uma situação desesperadora, e que muitas vezes lhe 

desencadeia problemas de saúde de ordem orgânica e psíquica. 

          Também, pode-se entender que é um o conjunto de atos, gestos, atitudes e 

comportamentos que, por sua repetição, atentam contra a dignidade ou integridade 

psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima 

de trabalho. 

 Ainda, observa-se que o tema epigrafe é facilmente caracterizado por alguns 

fenômenos como: a regularidade dos ataques e a intenção de desestabilizar 

emocionalmente a vítima, afastando-a do trabalho. Imprescindível, portanto, que 

exista uma conotação persecutória nos atos praticados, caracterizada pela repetição 

sistemática da violência durante considerável lapso de tempo, aliada à finalidade 

inabalável de destruir psicologicamente a vítima até sua completa eliminação do 

ambiente de trabalho.  

 

 

Já o assédio moral (mobbing, bullying, harcèlement moral ou, ainda, 
manipulação perversa, terrorismo psicológico) caracteriza-se por ser uma 
conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade 
psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o trabalhador a 
situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à 
personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha por efeito 
excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o ambiente de 
trabalho, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. 
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Assim, duas ressalvas já devem ser feitas: o assédio moral possui natureza 
psicológica, enquanto o outro possui natureza sexual; o assédio será aqui 
estudado apenas no âmbito das relações de trabalho, restringindo-se seu 
espectro quanto ao local dos fatos (no ambiente laboral), seu momento 
(durante a jornada de trabalho) e sua subjetividade (no exercício de suas 
funções) 1. 

 

 

 As primeiras manifestações do mobbing são quase imperceptíveis e 

somente com a reiteração das práticas vexatórias é que o fenômeno se identifica e 

incorpora. Com a permanência e a intencionalidade dos ataques, a vítima se 

desestabiliza emocionalmente e fica fragilizada, sofrendo efeitos perniciosos em sua 

saúde física e psíquica. 

 O assédio moral não pode ser confundido com o 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 da solidão vai 

além, fere a dignidade da pessoa humana e gera conseqüências devastadoras que 

comprometem a identidade e as relações afetivas e sociais do trabalhador podendo 

levá-lo, inclusive, a cometer o suicídio.  

 A violência psicológica nas organizações de trabalho geralmente emerge 

como produto da inveja, rivalidade e ciúme sentidos pelo perverso que, 

bizarramente, se satisfaz ao isolar, ignorar, inferiorizar e destruir a individualidade e 

a auto-estima da vítima. Tal demonstração de poder torna-se ainda mais prazerosa 

para o perverso se praticada perante os colegas de trabalho do assediado, pois 

estes ao invés de se sensibilizarem, tornam-se meros espectadores, mantendo-se 

alheios ao sofrimento da vítima.  

 Instaura-se, então, um verdadeiro pacto de silêncio e de tolerância no 

ambiente laboral, onde os colegas de trabalho da vítima, seja por medo do 

desemprego, de serem também humilhados ou por estímulo à competitividade, se 

quedam inertes e rompem os laços afetivos com ela existentes, contribuindo, 

sobremaneira, para o sucesso da manipulação perversa empreendida pelo agressor.  

 

 

                                                 
1 NASCIMENTO, Sônia A.C. Mascaro. O assédio moral no ambiente do trabalho. Jus Navigandi, 
Teresina, ano.8,n.371,13.jul.2004.Disponível,em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5433>. 
Acesso em: 11 nov. 2009. 
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1.2 Raízes culturais do assédio moral 

 

 Além dos aspectos econômicos, outros fatores influenciam a 

consubstanciação do Assédio moral no trabalho. O direito sempre foi, ligado à 

cultura, tendo, com essa, retro alimentação constante. No caso do assédio moral, 

tais ligações são bem nítidas. Dessa forma, as raízes culturais brasileiras, também, 

influenciam no desenvolvimento do modo como o assédio é praticado no Brasil, 

pois, conforme André Luiz Sousa Aguiar, o assédio moral é “o resultado do abuso 

de poder, da permissividade de agressões no local de trabalho e também da 

impunidade para atitudes dessa natureza, além de refletir o autoritarismo e a forte 

hierarquização das organizações atuais, bem como a influência da cultura nacional 

das formas de gerir as pessoas”. 

 

  

De acordo com André Luiz de Sousa Aguiar, “os traços típicos e 
característicos” da cultura brasileira não estão distantes do cotidiano 
organizacional: o estilo paternalista e autoritário de administrar foi gerado no 
engenho, na casa-grande e na senzala, fortalecido pelo coronelismo e 
solidificado pela gerência empresarial.  
 O estudo da obra de Sergio Buarque de Holanda é extremamente relevante 
porque esse autor dá as origens, características e motivos da falta de 
coesão social nos movimentos brasileiros e da “repulsa a todas as 
modalidades de racionalização e, por conseguinte, despersonalização”. Em 
Raízes do Brasil, Sergio Buarque de Holanda, no capítulo “Fronteiras da 
Europa”, toma como base de sua afirmação o fato de TR sido transportada 
para o Brasil à cultura européia, especificamente a ibérica. 2 

 

 

 Dessa forma, apegada à tradição, a cultura ibérica não aderiu por completo 

às idéias de livre arbítrio, da importância do trabalho, pois “uma digna ociosidade 

sempre pareceu mais excelente, e até mais nobilitaste, a um bom português, ou a 

um espanhol, do que a luta insana pelo pão de cada dia. O que ambos admiram 

como ideal é uma vida de grande senhor, exclusiva de qualquer esforço, de 

qualquer preocupação”.  

  

  

                                                 
2 AGUIAR, André Luiz Souza. Assédio moral: o direito a indenização pelos os maus-tratos e 
humilhações sofridos no ambiente do trabalho, Revista Bonijuris, Curitiba, v. 15, n. 470, p. 13-17, jan. 
2003. p.62. 
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  Pode-se apontar, em suma, como característica típica da cultura brasileira a 

concentração, de poder, o personalismo, da postura de espectador, o evita mento 

de conflitos, a lealdade ás pessoas, o formalismo, a flexibilidade e a impunidade. 

 Inicialmente os doutrinadores definiam o assédio moral como “a situação em 

que uma” pessoa ou um grupo de pessoas exercem uma violência psicológica 

extrema, de forma sistemática e freqüente (em media uma vez por semana) e 

durante um tempo prolongado (em torno de uns 06 meses) sobre outra pessoa, 

com quem mantém uma relação assimétrica de poder no local de trabalho, com 

objetivo de destruir as redes de comunicação da vitima, destruir sua reputação, 

perturbar o exercício de seus trabalhos e conseguir, finalmente, que essa pessoa 

acabe deixando o emprego. 

 

 

  A cultura ibérica, zona de transição que se adiantou à Europa no final do 
século XV, não teve grandes problemas em assimilar a passagem da 
Idade Média para a idade moderna porque, em verdade, “a burguesia 
mercantil não precisou adotar um modo de agir e pensar absolutamente 
novo, ou instituir uma nova escala de valores, sobre os quais se firmasse 
permanentemente seu predomínio”. Procurou, antes de associar-se às 
antigas classes dirigentes, assimilar muitos de seus princípios. 3 

 

 

 Hoje é sabido que esse comportamento corre não só entre chefes e 

subordinados, mas também o contrario, e mesmo entre colegas de trabalho, com 

vários objetivos, entre eles o de forçar a demissão da vitima. O seu pedido de 

aposentadoria precoce, uma licença para tratamento de saúde, uma remoção ou 

Transferência. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: CIA das Letras, 1995, p.133. 
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1.3 Quando surgiu o assédio moral 

 

  Poder-se-ia imaginar que a problemática do assédio moral é um fenômeno 

recente na sociedade e que somente agora, ante o seu propalado surgimento, é que 

doutrinadores e pesquisadores empreenderam esforços para estudá-lo. Ledo 

engano de quem assim raciona, conforme passaremos a elucidar. 

 Analisando-se o passado histórico do nosso país, desaguamos no período 

da escravidão, época em que os maus tratos, atrocidades e abusos eram infligidos 

ao ser humano com o fim de atingir uma maior produção agrícola. Neste período, 

não raras eram as perseguições, os castigos, as humilhações e a morte dos que 

resistiam ou não se adequavam a esse modelo produtivo. 

 Com o término da escravidão e, por conseguinte, com a substituição da mão 

de obra escrava pela dos imigrantes, não houve substancial mudança do antigo 

modelo existente, pois persistiram os relatos de maus tratos, privações, humilhações 

e até de Assédio sexual. 

 

 

De acordo com Andre Luiz Souza Aguiar “como legado da exploração da 
Mao - de –obra escrava, da extorsão praticada contra os imigrantes 
assalariados e da pratica abusiva aplicada á classe operária no inicio da 
industrialização, as relações de trabalho em nosso país são impregnadas 
pela falsa idéia de que o subalterno é obrigado a se submeter a uma forte 
depreciação enquanto se humano, aceitando como condição normal de 
trabalho todo tipo de maus-tratos”. 4  

  

 

 Prosseguindo nesta análise histórico-evolutiva, chegamos à fase da 

industrialização que significou um inegável avanço tecnológico para a época, onde a 

ferramenta manual foi substituída pelas máquinas. Podemos ressaltar que no 

período da Revolução Industrial o trabalhador se reconectou ao sistema produtivo 

através de uma relação de produção inovadora, que buscou combinar a liberdade 

com a subordinação, não havendo, contudo, significativo progresso no que tange 

aos direitos do trabalhador, persistindo nesta fase a precariedade nas relações de 

                                                 
4 AGUIAR, André Luiz Souza. Ob. Cit., p.65. 
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trabalho sem o reconhecimento do direito básico do trabalhador, a submissão dos 

obreiros a jornadas extenuantes, salário baixo, ausência de assistência médica, 

condições de higiene degradantes e utilização da força de trabalho do menor. 

 Através deste simplório escorço histórico se percebe que as organizações 

atuais, a despeito do acentuado estágio de desenvolvimento tecnológico em que se 

encontram, continuam incorrendo em erros do passado, tolerando maus tratos e 

humilhações à parte mais vulnerável da relação de trabalho, sendo exatamente pela 

falta de habilidade para se lidar com o poder e pela resistência em se vislumbrar o 

ser humano como um sujeito detentor não apenas de deveres, mas também de 

direitos é que surgem, cada vez mais, atos de hostilidade e violência moral/psíquica 

no universo laboral. 

 Por todas estas razões é que costumeiramente se afirma que o assédio no 

trabalho é quase tão antigo quanto o próprio trabalho. Entretanto, apenas na última 

década é que os pesquisadores e estudiosos voltaram seus olhos para este 

fenômeno, identificando-o e reconhecendo a sua potencialidade lesiva no meio 

ambiente laboral, em virtude dos acentuados desgastes psicológicos que provoca. 

 

1.4 Definições de assédio moral 

 

 

  O assédio moral é fruto de um processo inconsciente de destruição 

psicológica, constituindo-se, tal processo de atos hotel mascarados ou implícitos, de 

um ou vários indivíduos sobre um individuo especifico, por meio de palavras, 

alusões sugestões de "nademos". 

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

quanto aos estudos científicos que sobre ele vem sendo realizado, uma vez que 

desde que existe sociedade há, de certo modo, formas de assédio moral.  

 
 
Segundo Guedes, o assédio moral é um processo articulado no qual é 
possível distinguir situações e acontecimentos sucessivos. Diante disto, 
tanto Leyman quanto Harald Ege estabeleceram fases distintas; destaca-se, 
dentre estas, a proposta de Harald Ege, pois foi aplicada à situação italiana 
que, frise-se, tem semelhança cultural com os demais povos de origem 
latina. Previu este especialista as seguintes fases: (1) condição zero: 
presença de condições favoráveis ao desenvolvimento do mobbing; (2) fase 
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um: individuação da vítima; (3) fase dois: vontade consciente já evidente, 
entretanto a vítima ainda não apresenta sintomas da doença de tipo 
psicossomático; (4) fase três: surgem os primeiros sintomas – insegurança, 
ânsia, insônia, distúrbios digestivos; (5) fase quatro: objetividade e 
publicidade do fenômeno; (6) fase cinco: sério pioramento das condições da 
vítima, que começa a sofrer depressão com mais ou menos gravidade e a 
fazer uso de psicotrópicos e terapias com escasso ou quase nenhum 
resultado; (7) há exclusão da vítima do ambiente do trabalho, seja por 
demissão "voluntária", dispensa, afastamento, para tratamento de saúde ou 
mesmo com o ato extremo do suicídio.5  
 
 
 

 O sentido técnico do termo não difere muito do senso comum. O Assédio 

moral, em doutrina, também é chamado de manipulação perversa ou terrorismo 

psicológico, dentre os termos mais comumente empregados para sua definição. O 

termo em francês: harcèlement moral. Mobbing na Alemanha, Itália e países 

escandinavos. Na Inglaterra o termo preferido é bullying. 

  O dicionário nos diz que "Assédio" significa, entre outras coisas, insistência 

inoportuna junto a alguém, com perguntas, propostas e pretensões, dentre outros 

sintomas. "Assediar", por sua vez, significa perseguir com insistência, que é o 

mesmo que molestar, perturbar, aborrecer, incomodar, importunar.  

 No mundo do trabalho, mobbing significa: 

 

 

Todos aqueles atos e comportamentos provindos do patrão, gerente, 
superior hierárquico ou dos colegas, que traduzem uma atitude de contínua 
e ostensiva perseguição que possa acarretar danos relevantes às condições 
físicas, psíquicas e morais da vítima. 6 p.33  

 

 

   O assédio moral no trabalho é uma perspectiva de especialidade, pode 

entender que é uma conduta abusiva, configurada através de gestos, palavras, 

comportamentos inadequados e atitudes que fogem do que é comumente é aceito 

pela sociedade. Essa conduta abusiva, em razão de sua repetição ou 

sistematização, atenta contra a personalidade, dignidade ou integridade psíquica ou 

física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o ambiente de 

trabalho.  

                                                 
5 GUEDES, Márcia Novaes. Terror psicológico no trabalho. São Paulo: LTR, 2003.pp. 51-52. 
6 IBIDEM, p.33. 
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 A deliberada degradação das condições de trabalho através do 

estabelecimento de comunicações não éticas (abusivas), que se caracterizam pela 

repetição, por longo tempo, de um comportamento hostil de um superior ou colega 

(s) contra um indivíduo que apresenta como reação, um quadro de miséria física, 

psicológica e social duradouro. 

 

 

     O assédio moral manifesta-se de maneira diferenciada em relação ao 
sexo masculino e feminino. Tal fato decorre de componentes culturais 
que podem ser explicados sociologicamente. Em relação às mulheres 
pode ocorrer em forma de intimidação, submissão, piadas grosseiras, 
comentários acerca de sua aparência física ou do vestuário. Quanto aos 
homens, é comum o seu isolamento e comentários maldosos sobre sua 
virilidade e capacidade de trabalho e de manter a família. 7 

 

 

 Nos casos em que se caracteriza o Assédio moral, identifica-se o propósito 

de demonstrar à vítima que se trata efetivamente de uma perseguição, de terror 

psicológico, com o objetivo de destruí-la, sendo que as atitudes do assediador são 

sempre temidas, mormente em face das dificuldades de se obter e de se manter um 

emprego, em que a globalização cada vez mais reduz postos de trabalho, 

aumentando expressivamente o desemprego, criando toda sorte de incertezas. 

Assédio é o termo utilizado para designar toda conduta que cause 

constrangimento psicológico ou físico à pessoa. Dentre suas espécies, verificamos 

existir pelo menos dois tipos de assédio que se distinguem pela natureza: o 

assédio sexual e o assédio moral. 

O assédio sexual se caracteriza pela conduta de natureza sexual, a qual 

deve ser repetitiva, sempre repelida pela vítima e que tenha por fim constranger a 

pessoa em sua intimidade e privacidade. 

Já o assédio moral (mobbing, bullying, harcèlement moral ou, ainda, 

manipulação perversa, terrorismo psicológico) caracteriza-se por ser uma conduta 

abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma 

                                                 
7 Cf. PAROSKI, Mauro Vasni. Assédio moral no trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1196, 
10 out. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9021>. Acesso em: 12 nov. 
2009.  
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repetitiva e prolongada, e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e 

constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à 

integridade psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no 

emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no 

exercício de suas funções. 

Assim, duas ressalvas já devem ser feitas: o assédio moral possui natureza 

psicológica, enquanto o outro possui natureza sexual; o assédio será aqui estudado 

apenas no âmbito das relações de trabalho, restringindo-se seu espectro quanto ao 

local dos fatos (no ambiente laboral), seu momento (durante a jornada de trabalho) 

e sua subjetividade (no exercício de suas funções). 

 

1.5 Assédios moral no trabalho 

 

 É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 

constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no 

exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias 

e sem simetrias, 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 desistirem do emprego. 

É um jogo maquiavélico de manipulação de pessoas e fatos contra a vítima 

assediada, na abalizada opinião da psiquiatra Ana Beatriz B. Silva.  

 
 
O Assédio Moral no Trabalho é, antes de tudo, para o assediador ou 
assediadores, uma recusa à distinção ou diferença do modo de ser peculiar 
de uma vítima escolhida para ser “mobizada” no trabalho. É uma 
manifestação individual ou coletiva por um comportamento discriminatório 
contra determinada pessoa. É não aceitar o diferente (o cara calado, na 
dele, introvertido; o de espírito crítico e contestador, etc). Dessa forma, 
procura-se de todos os meios desestabilizar a permanência do assediado 
no ambiente de trabalho, empregando várias estratégias manipulatórias de 
fatos e pessoas para excluí-lo da organização (primeiro, sutilmente, para 
confundir o próprio mobizado se realmente “aquilo” está ocorrendo com ele 
ou é fruto da sua imaginação; segundo, aplicando os métodos de assédio 
moral abertamente, mas dissimulados sob o falso manto da legalidade das 
imposições profissionais). Geralmente, o assediador explica ao assediado 
que ele vê “coisas” que a maioria não vê, de certo modo, facilitado pelo 
isolamento da vítima no ambiente hostil e pela adesão espontânea dos 
outros ao assediador, com o fim de angariar alguma vantagem, ou por medo 
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dos demais funcionários de também não serem escolhidos para ser a 
próxima vítima da tirania do chefe perseguidor ou da organização 
perseguidora (modus faciende de reger pessoas). 8 

‘ 

 

 Caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho em 

que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus 

subordinados, constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos 

e emocionais para o trabalhador e a organização. A vítima escolhida é isolada do 

grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, 

culpabilizada e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo do desemprego e a 

vergonha de serem também humilhados associado ao estímulo constante à 

competitividade, rompem os laços afetivos com a vítima e, freqüentemente, 

reproduzem e reatualizam ações e atos do agressor no ambiente de trabalho, 

instaurando o pacto da tolerância e do silêncio no coletivo, enquanto a vítima vai 

gradativamente se desestabilizando e fragilizando, perdendo sua auto-estima. 

              Conforme ensina Margarida Maria Silveira Barreto (2000), Médica do 

Trabalho, professora e pesquisadora da UNICAMP, assédio moral no trabalho:  

 

 

É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e 
no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas 
autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, 
relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes 
dirigida a um ou mais subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima 
com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do 
emprego “9. 

 

 

 

 
                                                 
8 Disponível em: http://www.araripina.com.br/violen: Autora de “Mentes Perigosas – a psicopata mora 
ao lado”, que em um capítulo da obra detalha a questão das “pessoas psicopatas e das organizações 
psicopatas” no mundo do trabalho. (N.A) 
9 Cf. PAROSKI, Mauro Vasni. Assédio moral no trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1196, 
10 out. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9021>. Acesso em: 18 nov. 
2009.  
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CAPÍTULO II 

 

O ASSÉDIO MORAL E SUAS ESPÉCIES 

 

2.1  Assédio vertical 

 

 

              O assédio moral fica caracterizado de uma maneira abusiva ou por parte do 

empregador que utiliza de sua superioridade hierárquica para com os seus 

empregadores, também chamada de assédio Vertical, ou, naquele em que os 

próprios empregados entre sim, tem a finalidade de excluir alguém do grupo, seja 

por motivo de competição ou de descriminação também chamado de assédio 

horizontal. 

 

Segundo Maria-france Hirigoyen: 

 

 

 As atitudes de assédio visam antes de tudo a “queimar” ou se livrar de 
indivíduos que não estão em sintonia com o sistema. Na hora da 
globalização, procuram-se fabricar o idêntico, clones, robôs interculturais e 
intercambiáveis. Para que os grupos sejam homogêneos, esmaga-se 
aquele que não está pronto, aniquila-se qualquer especificamente, seja de 
caráter, comportamento, sexo, raça, e etc. Formatar os indivíduos é uma 
maneira de controlá-los. Eles devem se submeter para melhorar os 
desempenhos e a rentabilidade. Essa formatação é freqüentemente 
retransmitida pelos colegas, pois as empresas, como todo o grupo social, 
geram em seu seio forças de alto controle encarregadas de recolocar na 
linha os “alienígenas”. Eles têm de aceitar, por bem ou por mal, as regras do 
jogo. O assédio moral é um dos meios de impor à lógica do grupo. 10 

 

 

2.1.1 O assédio Vertical, mobbing Vertical ou Estratégico 

 

 

 O Assédio vertical, bossing ou mesmo mobbing, é utilizar-se do poder de 

chefia com a finalidade de verdadeiro abuso de direito do poder diretivo e 

disciplinar, e, para esquivar-se de uma conseqüência trabalhistas, portanto a chefia 

                                                 
10 HIRIGOYEN, Marie-France, Reginald Delmar Hinitz. O dano moral, o assédio moral e o assédio 
sexual nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2006. p.187.    
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utiliza do seu poder para prejudicar o empregado. 

 Ainda o tema em tela é aquele praticado entre sujeitos de diferentes níveis 

hierárquicos, envolvidos em uma relação jurídica de subordinação. 

 Este tipo mais freqüente ocorre com o terrorismo psicológico. É verifica 

durante o contrato de trabalho ,quando se pratica de cima para baixo a violência 

psicológica,praticado por superior hierárquico ou pela empresa contra o 

empresário.  

    

2.1.2 O assédio vertical ascendente, mobbing ascendente 

 

 

          Este tipo de assédio acontece raríssimas vezes. É o assédio que ocorre nas 

relações de emprego, de baixo para cima, onde um descendente ou, até mesmo a 

coletividade, pratica atos contra o superior hierárquico. 

         Portanto pode ocorre também, quando um superior é contratado 

recentemente e não alcança o nível de adaptação, e os seus métodos são 

reprovados por seus subordinados, e também não se esforça para reverter à 

situação entre e diante do grupo. Tal fato pode gerar assédio moral. 

 

 

O Assédio moral ascendente caracteriza por atitudes agressivas constantes 
feitas por uma pessoa ou varias de grau hierárquico inferior ao da vitima, 
Segundo Márcia Novaes Guedes, esse tipo de violência costuma ocorrer 
quando um colega é promovido sem que tenha méritos para tal ou sem a 
concordância da equipe com quem vai trabalhar, 11 

  

 

 Por sua vez, vertical ascendente será, quando o hierarquicamente inferior 

agir com intuito de assediar o seu superior. Esta violência de "baixo para cima" não 

é tão rara como se possa imaginar, a primeira vista. Como exemplos, podemos 

citar situações em que alguém é designado para um cargo de confiança, sem a 

ciência de seus novos subordinados (que, muitas vezes, esperavam a promoção 

de um colega para tal posto). No serviço público, em especial, em que os 

                                                 
11 GUEDES, Márcia Novaes. ob.cit., p.41 
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trabalhadores, em muitos casos, gozam de estabilidade no posto de trabalho, esta 

modalidade se dá com maior freqüência do que na iniciativa privada. 

 

2.1.3 Assédio vertical descendente (bossing ou bullying) 

 

  Este tipo de assédio ocorre com mais freqüência. É o assédio que decorre 

de agressões feitas pelo superior hierárquico ou empregadores. Levando-os a crer 

que devem se submeter e cumprir tudo o que é imposto, se quiserem manter no 

emprego. 

  Isso pode significar uma estratégia para que os empregados peçam 

Demissão. 

  
 
O Assédio moral Vertical descendente é efetuado por agente de grau 
hierárquico superior a vitima. Marie France Hirigoyen lembra que esse tipo 
de assédio tem conseqüências muito mais graves a saúde mental do 
trabalhador que nos outros tipos de assédio moral porque a vitima se sente 
muito mais isolada e com menos recursos. 12 

 

 

2.2 Assédios Horizontais 

 

 Este assédio ocorre com empregados de mesmo patamar hierárquico. Tais 

motivos podem ocorre pela inveja, pela disciplina, por fatores religiosos ou até 

fatores raciais, etc. 

 Já o assédio horizontal é aquele praticado entre sujeitos que esteja no 

mesmo nível hierárquico, sem nenhuma relação de subordinação entre si. 

  Frise-se que, assim como no vertical, a conduta assediadora pode ser 

exercida por uma ou mais pessoas contra um trabalhador ou um grupo destes, 

desde que, seja este grupo determinado ou determinável, não se admitindo a 

indeterminabilidade subjetiva (exemplo: toda a coletividade). Afinal, a conduta hostil 

e excludente do assédio moral, diante de sua característica danosa, será sempre 

                                                 
12 HIRIGOYEN, Marie-France. Ob.cit.,p.92. 
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dirigida a um funcionário específico ou a um grupo determinado para atingir sua 

finalidade. 

   Assédio horizontal: quando um colega agride outro colega. As agressões 

podem ter origem em inimizades pessoais relacionadas com a história de cada um 

dos protagonistas, ou na competitividade, com um tentando fazer-se valer à custa do 

outro. Além disso, inúmeras empresas desenvolvem em seu interior o racismo e o 

sexismo. 

  Assédio vertical descendente: subordinado agredido por superior. Devido ao 

problema da empregabilidade, é o caso mais freqüente. Algumas empresas fazem 

vistas grossas em relação à maneira tirânica com que alguns chefes tratam os seus 

subordinados. O abuso de poder ou a necessidade de um superior esmagar os 

outros para sentir-se seguro, ou ainda, ter a necessidade de demolir um indivíduo 

como bode expiatório: 

            Assédio perverso: tem por objetivo eliminar o outro ou a valorização do 

próprio poder.  

            Assédio estratégico: tem por objetivo forçar o empregado a se demitir para 

não pagar os seus direitos na homologação.  

 

2.3 O Assédio Misto 

 

  Este assédio é muito difícil ocorrer. Ele ocorre, digo-o acontece quando a 

vitima é hostilizada tanto por seu chefe ou superior e pelos colegas de mesma linha 

hierárquica. 

 Já o Assédio moral misto exige a presença de pelo menos três sujeitos: o 

assediador vertical, o assediador horizontal e a vítima. Pode-se dizer que o 

assediado é atingido por "todos os lados", situação esta que, por certo, em 

condições normais, se torna insustentável em tempo reduzido. 

 

 

Marie-France Hirigoyen afirma que, no caso de assédio moral misto deve-se 
distinguir o agressor principal daqueles que,pelas circunstancia,são levados 
agir de forma hostil, como por exemplo, no caso de uma pessoa assediada 
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que passa a cometer vários erros, seus colegas passam a não tolerar mais. 
Afirma também que assédio moral horizontal, com o decorrer do tempo, 
acaba gerando um assédio moral descendente porque o responsável 
hierárquico acaba se tornado cúmplice. 13  

 

 

2.4 Assédios moral das relações de emprego 

 

 

   O assédio moral, chamado de Mobbing nos países escandinavos e na 

Alemanha, como ações negativas, contra umas ou outras pessoas, mediante as 

quais se nega a comunicação com uma pessoa, durante um longo período, 

marcando, dessa forma, as relações entre e as vitimais e continua, afirmando que 

algumas características essências do assédio moral no trabalho são a confrontação 

e o constrangimento. 

No Brasil, considera o assédio moral no trabalho como “todos aqueles atos e 

comportamentos” providos do patrão, gerente ou superior hierárquico ou dos 

colegas que traduzem uma atitude de contínua e ostensiva perseguição que possa 

acarretar danos relevantes ás condições físicas, psíquicas, morais e existências da 

vitima.   

Também o projeto de relatório sobre o assédio moral no trabalho na 

Comissão do emprego e dos Assuntos Sócias do Parlamento Europeu não 

reconhece apenas um definição, mais um serie de definições admissíveis. Esse 

projeto afirma que o assédio moral tem relações estreitas com o estresse e que 

aspectos culturais influenciam o número de ocorrências de assédio moral sendo 

esse número, provavelmente, subestimado.   

 

 

 Várias leis nacionais definem o assédio moral no trabalho. A Lei francesa 
n.2007-73 de 17.102 não define, de forma precisa, o assédio moral no 
trabalho, mais dispõe que os atos repetidos de assédio que tenham por 
objetivo ou por efeito de uma degradação das condições de trabalho que 
possa causar prejuízos aos direitos do trabalhador ou sua dignidade, afeta 
sua saúde física ou moral ou comprometer seu futura profissional são 
proibidos. Segundo Phillppe Ravisy, caberá aos juízes a tarefa da definição 
dos contornos do Assédio moral no local do trabalho pela lei francesa de 
2002. 14 

                                                 
13 HIRIGOYEN, Marie-France.ob.cit., pp.93-95. 
14 RAVISY, Philippe.aput. THOMÉ, Candy Florêncio. O assédio moral nas relações de emprego: São 
Paulo: LTr,2008, p.34. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

DENOMINAÇÃO, DEFINIÇÃO, ELEMENTOS CONFIGURADORES E SUJEITOS 

 

3.1 Violências no trabalho 

 

 

  O assédio moral é um tipo de violência moral, apenas recentemente, 

estudada no ordenamento jurídico brasileiro, não por sua falta de incidência, mas 

pela dificuldade de sua identificação. É chamado em Portugal, de psicoterrorismo ou 

terro psicológico. 

 É de grande importância citar que a dignidade da pessoa humana constitui-

se como principio constitucional, portanto, a transgressão deste resulta, assédio 

moral.                             

 Na língua portuguesa, o verbo “assediar “é definido da seguinte forma:” pôr 

assédio, cerco, ou sítio a (uma praça ou lugar fortificado). Perseguir com insistência, 

importuna”.  

 

 

A violência no trabalho pode ser física, sexual ou moral, essa, também, 
chamada de violência psicológica, Em, 2000 em estudo na organização 
internacional do trabalho, intitulado violence at work, demonstrou os graves 
aspectos e prejuízo causados pela violência psicológica. O estresse 
ocupacional afeta os indivíduos física e psicologicamente, bem como as 
organizações de uma maneira geral. 15 
 
 

 

A Organização Mundial da Saúde define a violência como o uso deliberado 

da força física ou o poder, como ameaça ou efetivo, contra a própria pessoa, um 

terceiro, um grupo ou uma comunidade, que cause ou ter muitas possibilidades de 

causar lesões, morte, danos psicológicos, transtornos de desenvolvimento ou 

privações. 

 
                                                 
15 Disponível em: WWW.ílo.org/public/english/protection/safework/violence/wiolxk.htm.Acesso em 
16.11.09. 
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3.2 Violências físicas 

 

 

A violência física é espécie do gênero violência, do qual fazem parte à 

violência física, moral ou psicológica e sexual. A violência física não se confunde 

com a violência moral, pois é aquela que só atinge o corpo físico da pessoa e esta a 

personalidade e, conseqüentemente, a saúde mental do emprego. 

Atualmente, ainda que se deslumbrem grandes focos de violência física, 

essa não é mais aceita de forma explicita nas relações de emprego. 

 

3.3 Violências sexuais 

 

 

A violência sexual no trabalho manifesta-se, mais comumente, pelo assédio 

sexual. O art.216 - A do código penal -inserido pela lei n.10.224, de 15 de maio de 

2001-define o assédio sexual da seguinte forma.  

Constranger alguém com intuito de obter vantagem ou favorece mento 

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerente a exercício de emprego, cargo ou função. 

Podemos disser que a violência física, a violência sexual não se confunde 

com a violência psicológica. O intuito do assédio sexual não é destruir a vitima assim 

obtermos desses favores sexuais. 

 

 

Conforme José Affonso Dallegrave Neto,o” assédio sexual ambiental 
constitui forma de intimidação difusa que implica distúrbio ao ambiente de 
trabalho,sendo irrelevante o elemento poder(hierárquico),podendo o agente 
ser um mero colega de trabalho do ofendido,sem qualquer ascendência 
sobre a vítima”16.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
16 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr,2005. p.232. 
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3.4 Violências psicológicas 

 

  

O assédio moral no trabalho configura um tipo de violência psicológica 

contra o trabalhador. 

Na medida em que, na sociedade atual, a violência física já não é mais 

aceita como antes ,quando uma sujeita quer agredir outro,costuma utilizar-se da 

violência psicológica. Além disso, a violência física é mais chocante e de fácil 

configuração, ao passo que a violência psicológica é de difícil caracterização. 

 
 
No Brasil embora seja de aplicação no âmbito das relações domesticas e/ou 
familiares, a lei n.11, 340, de 7 agosto de 2006, conceitua a violência 
psicológica contra a mulher como qualquer conduta que cause dano 
emocional e diminuição da alto-estma ou que prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise a dacladar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, por meio de ameaça, 
constrangimentos, humilhações, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularizarão, exploração do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo saúde 
psicológica e á autodeterminação (artigo 7. Inciso II). Essa lei diferencia a 
violência psicológica da moral, definindo essa última como qualquer conduta 
que configure calúnia, difamação ou injúria (artigo 7. Inciso V).17 

 

 

3.5 Elementos caracterizadores 

 

Os elementos que caracterizam o assédio moral diferem entre autores, mas 

os princípios elementos mencionados são: dano, repetição, intencionalidade, 

duração no tempo premeditação, intensidade na violência psicológica e existência 

de danos psíquicos. 

  Podemos conceituar assédio moral como uma conduta abusiva de natureza 

psicológica, que atinge diretamente o indivíduo, de forma reiterada. 

   

3.5.1 Dano 

 

Para que haja configuração do assédio moral no âmbito das relações de 

emprego, faz necessário que tenha havido ato agressor, um dano á dignidade do 

trabalhador. Não se trata de necessidade de dano fisico-psiquico, mas os atos 

                                                 
17 THOMÉ, Candy Florêncio.ob.cit.,: São Paulo: LTr,2008.p,32. 



 29

devem causar uma degradação das condições de trabalho, não havendo a 

necessidade da prova direta do dano, uma vez que a mera e existência de assédio 

moral já configura a conduta abusiva aludida. O dano moral é um ato ilícito, decorre 

automaticamente.  

 

 

 Na lição de Sebastião Geraildo de oliveira, é dispensável a prova do 
sofrimento da vitima, na medida em que não há necessidade de 
demonstração do que é ordinário e decorrente da própria natureza humana 
e que a indenização pelo dano causado também tem um caráter 
compensatório e pedagógico e não meramente reparatório. 18  
 
Para Guedes, os danos na esfera emocional atingem em cheio a vida 
familiar e social da vítima, desencadeando crise existencial, crise de 
relacionamento e crise econômica. Sabemos que o trabalho é a principal 
fonte de reconhecimento social e realização pessoal. O homem se identifica 
pelo trabalho. Na medida em que a vítima sente que está perdendo o seu 
papel e sua identidade social, que está perdendo sua capacidade de 
projetar-se no futuro, verifica-se uma queda da auto-estima e surge o 
sentimento da culpa; a vítima é tomada por grave crise existencial. A crise 
de relacionamento ocorre tanto na família quanto na esfera sócia19l.  
 

 

 

3.5.2 Existência de danos psíquicos 

 

 

O Assédio moral é resultado da cultura administrativa mais recente. A 

questão não é o cobrar, mas como cobrar.  

Vivemos em uma época com a síndrome do eu e em mundo muito 

competitivo, que às vezes extrapola o razoável.  

O Assédio moral é um gênero do dano moral, que comporta outras figuras 

como lesão à imagem e à honra.  O Assédio moral deve ser um dano psicológico. 

Por isso, para que se concretize é preciso que seja repetitivo. 

Já no país europeu, os procedimentos são mais flexíveis. O que se 

estabelece é a clareza nas relações entre empregador e empregado. O governo 

estimula o diálogo dos dois lados para resolver e prevenir problemas. O que se 

                                                 
18 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de Indenizações por acidentes do trabalho ou doenças ocupacional. 
2. Ed. São Paulo: LTr , 2006.  
19 GUEDES, Márcia Novaes. ob.cit., São Paulo: LTR, 2003. p. 94. 
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percebe em outros países é que o assédio moral é uma aproximação dos direitos 

humanos com o trabalhista.  

 

Segundo Alice Barros Monteiro:  

 

 

Um dos elementos do assédio moral é existência dos danos psíquicos. A 
autora mineira aponta tal elemento, que significa que deve haver dano 
psíquico permanente e transitório com nexo causal com o assédio moral, ou 
agravamento do dano psíquico existente, portanto considera esse elemento 
é dispensável, pois a constituição Federal de 1988 protege não apenas a 
integridade psíquica como também a moral. Ademais, se tal elemento fosse 
intrínseco ao assédio moral, a proteção jurídica dependeria das 
características da vitima e não do ato ofensor. No mesmo sentido, são as 
opiniões de Rodolfo Pamplona filho, Maria Jose Romero Rodenas e 
Hádassa Dolores Bonilha Ferreira, afirmando esta que “aceitar 
entendimento contrario seria sentencia os trabalhadores psicologicamente 
mais resistentes a uma situação de indignidade humana dentro do processo 
de assédio moral”. 20  

 

 

3.5.3 intencionalidade 

 

  

Pode-se dizer que é a exposição do trabalhador a situações humilhantes e 

constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no 

exercício das funções, em que predominam condutas negativas de longa duração, 

desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, 

forçando a desistir do emprego. 

  Intencionalidade é um elemento caracterizador do assédio moral no local de 

trabalho, tem sido mais restritiva, entendendo que o sujeito ativo deve ter agido com 

a intenção de causar prejuízo ao trabalhador, para a consubstanciação de assédio 

moral. 

 

 

Marie-France Hirigoyen entende que assédio moral se consubstancia 
quando há intenção perversa, afirmando, inclusive, que o elemento que 
diferencia o assédio moral das más condições de trabalho é a intenção de 
prejudicar e atingir, moralmente, uma pessoa. “““ “““ A “autora, contudo, 
diferencia a intencionalidade “consciente” da intencionalidade” 

                                                 
20 BARROS, Alice Monteiro de Assédio moral, Síntese Trabalhista, Porto Alegre, ano XVI, n.184, 
p.136-151, out.2004. p. 117. 
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“inconsciente”, afirmado que, neste caso, a expressão mais correta seria de” 
compulsão malévola” (compulsion malveillante). Afirma, também, que, ao 
invés de se trabalhar com a dicotomia consciente/ inconsciente, é melhor 
analisar qual o nível de consciência que o agente agressor tem de seus 
atos. Para a psiquiatria francesa, não se pode falar de intencionalidade, 
quando se trata de sistemas, considerando que a globalização e a 
concorrência, por si, não geram assédio moral, havendo a necessidade de 
uma pessoa com intenção de prejudicar outrem para haver assédio moral21. 

 

 

3.5.4 repetição 

 

 A repetição é um dos requisitos que a grande maioria das legislações, 

doutrinas e jurisprudência de vários países exigem para configuração do assédio 

moral no trabalho. 

  Na América Latina, alguns autores consideram que repetição é um elemento 

intrínseco do assédio moral no trabalho. 

  No Brasil, considera que a repetição é requisito essencial para a 

configuração do assédio moral, afirmado que “a violação ocasional da intimidade, 

particularmente verificada na revista pessoal, entendem que a repetição é elemento 

intrínseco do assédio moral no trabalho”. 

   Jurisprudência brasileira vem citando a repetição dos atos agressivos como 

um dos requisitos para configuração do assédio moral. Também a jurisprudência 

alemã e a espanhola consideram que eventos esporádicos não caracterizam 

assédio moral no trabalho. 

  Há, ainda, a necessidade de que esta conduta seja prolongada e reiterada 

no tempo, afinal, por ser um fenômeno de natureza psicológica, não há de ser um 

ato isolado ou esporádico capaz de trazer lesões psíquicas decorrentes do assédio 

moral à vítima.  

            No entendimento do jurista Luiz de Pinho Pedreira da Silva, este seria o 

principal elemento característico da ilicitude do mobbing, "devendo a perseguição ter 

uma freqüência quase que diária” 22. 

  Nas palavras de Hirigoyen, "cada ataque tomado de forma isolada não é 

verdadeiramente grave; o efeito cumulativo dos microtraumatismos freqüentes e 

                                                 
21 HIRIGOYEN, Marie-france. ob.cit., p. 148. 
22 SILVA, Luiz de Pinheiro pedreira da. A reparação do dano moral no direito do trabalho. São Paulo 
LTr.2004. p.102. 
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repetidos é que constitui a agressão” 23. 

   Isto não quer dizer que o dano decorrente de um único ato não venha a ser 

ressarcido, afinal, sabe-se que o trauma psicológico decorrente de uma violência 

não precisa de repetição para se efetivar, entretanto esta conduta danosa não pode 

ser tida como assédio moral.  

 

3.5.5 duração 

 

 

Consideram a duração dos ataques de assédio moral como um dos 

requisitos para sua configuração. 

 Não determina uma duração mínima para que determinados atos hostis 

sejam considerados como assédio moral,também podemos, considera que a 

duração do assédio moral no tempo é um requisito intrínseco para sua configuração. 

    Nesse mesmo sentido pode-se, considera que o ato de colocar um 

empregado sentado em uma cadeira, sem qualquer atividade, por três dias, não 

configura assédio moral no local de trabalho por faltar o requisito de prolongamento 

no tempo.   

Se não houver prolongamento no tempo, não há assédio moral, mas uma 

agressão isolada. 

  No Brasil, há jurisprudência no sentido de que deve haver a prolongação no 

tempo da degradação psíquica para haver assédio moral nas relações de emprego.  

   Diante da própria idéia de assédio, tem-se que certa duração no tempo faz-

se necessária para sua configuração, mas o limite temporal será determinado 

conforme o caso concreto. 

 Citando Hádassa Dolores Bonilha Ferreira, se não houver prolongamento 

no tempo não há assédio moral, mas uma agressão isolada24. 

 

 

                                                 
23 HIRIGOYEN, Marie France. Mal estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Tradução: Rejane 
Janowitzer. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 17. 
24 FERREIRA, Hádassa Dolores Bonilha. Assédio moral nas relações de trabalho Campinas: Russel, 
2004, p. 48. 
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3.5.6 premeditação 

 

 

  Em relação à premeditação temos varias opinião contraria para caracterizar 

o assédio moral, para que se configurado pode ser espontâneo, sem haver nenhuma 

premeditação, temo alguns casos que o assédio moral ocorre em algumas ações 

coletivas. 

 

 

A premeditação também é um requisito comumente citado para 

configuração do assédio moral. Quando diferencia uma agressão pontual do 

assédio moral é um fruto de uma impulsividade, sem premeditação, ao 

passo que o assédio moral é uma agressão que perpetua. É citado como 

requisito do surgimento por Alice Monteiro Barros25. 

 

 

3.5.7 intensidade da violência 

 

 

  Nesse caso a Necessidade de que esta conduta seja prolongada e reiterada 

no tempo, afinal, por ser um fenômeno de natureza psicológica, não há de ser um 

ato isolado ou esporádico capaz de trazer lesões psíquicas decorrentes do assédio 

moral à vítima.  

 

 

idem cita como um dos elementos do assédio moral a intensidade da 

violência psicológica, mas, em verdade, a intensidade parece ser mais 

adequada para a fixação da indenização devida que parece,digo,para a 

configuração do assédio moral em si. 26 

 
 

 

                                                 
25 BARROS, Alice Monteiro de Assédio moral, Síntese Trabalhista, Porto Alegre, ano XVI, n.184, 
p.136-151, out.2004. p. 117. 
26 Ibidem, p. 117. 
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CAPÍTULO IV  

 

ASSÉDIO MORAL NA LEGISLAÇAO BRASILEIRA E O ENTENDIMENTO DOS 

TRIBUNAIS 

 

4.1 Levantamento na jurisprudência quanto ao entendimento ao assedio moral 

 

             Reproduzem-se, abaixo, Quatro decisões judiciais, mais precisamente 

acórdãos, a respeito de pedidos de reparação por assédio moral: 

TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA  

Assédio moral – Contrato de inação – Indenização por dano moral. A 
tortura psicológica destinada a golpear a auto-estima do empregado, 
visando forçar sua demissão ou apressar a sua dispensa através de 
métodos que resultem em sobrecarregar o empregado de tarefas inúteis, 
sonegar-lhe informações e fingir que não o visto resulta em assédio moral, 
cujo efeito é o direito à indenização por dano moral, porque ultrapassada o 
âmbito profissional, eis que minam a saúde física e mental da vítima e 
corrói a sua auto-estima. No caso dos autos, o assédio foi além, porque a 
empresa transformou o contrato de atividade em contrato de inação, 
quebrando o caráter sinalagmático do contrato de trabalho, e por 
conseqüência, descumprindo a sua principal obrigação que é a de fornecer 
o trabalho, fonte de dignidade do empregado. “Recurso improvido” (TRT – 
17ª R – RO nº 1315.2000.00.17.00-1 – Relª. Sônia das Dores Dionísa). 

I – Dinâmica grupal – Desvirtuamento – Violação ao patrimônio moral do 
empregado – Assédio moral – Indenização. A dinâmica grupal na área de 
Recursos Humanos objetiva testar a capacidade do indivíduo, 
compreensão das normas do empregador e gerar a sua socialização. 
Entretanto, sua aplicação inconseqüente produz efeitos danosos ao 
equilíbrio emocional do empregado. Ao manipular tanto a emoção, como o 
íntimo do indivíduo, a dinâmica pode levá-lo a se sentir humilhado e menos 
capaz que os demais. Impor pagamentos de prendas publicamente, tais 
como, ‘dançar a dança da boquinha da garrafa’, àquele que não cumpre 
sua tarefa a tempo e modo, configura assédio moral, pois, o objetivo passa 
a ser o de inferiorizá-lo e torná-lo ‘diferente’ do grupo. Por isso, golpeia a 
sua auto-estima e fere o seu decoro e prestígio profissional. A relação de 
emprego cuja matriz filosófica está assentada no respeito e confiança 
mútua das partes contratantes impõe ao empregador o dever de zelar pela 
dignidade do trabalhador. A CLT, maior fonte estatal dos direitos e deveres 
do empregado e empregador, impõe a obrigação de o empregador abster-
se de praticar lesão à honra e boa fama do seu empregado (art. 483). Se o 
empregador age contrário à norma, deve responder pelo ato antijurídico 
que praticou, nos termos do art. 5º, X, da CF/88. (Recurso provido)..." (TRT 
– 17ª R – RO n. 1294.2002.007.17.00.9 – Relª. Juíza Sônia das Dores 
Dionísio). 

Dano moral – Empregado submetido a constrangimentos e agressão física, 
em decorrência de sua orientação sexual, praticados por empregados 
outros no ambiente de trabalho e com a ciência da gerência da empresa 
demandada – Imputabilidade de culpa ao empregador. Se a prova colhida 
nos autos revela, inequivocamente, que o autor sofrera no ambiente de 
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trabalho discriminação, agressões verbais e mesmo físicas por sua 
orientação homossexual, mesmo que não pudesse o empregador impedir 
que parte de seus empregados desaprovasse o comportamento do 
reclamante e evitassem contato para com ele, não poderia permitir a 
materialização de comportamento discriminatório grave para com o autor, e 
menos ainda omitir-se diante de agressão física sofrida pelo reclamante no 
ambiente de trabalho; mormente se esta agressão fora presenciada por 
agentes de segurança do reclamado, os quais não esboçaram qualquer 
tentativa de coibi-la. Se o reclamante, como empregado do demandado, 
estando no estabelecimento do réu, sofre, por parte de seus colegas de 
trabalho, deboches e até chega a sofrer agressão física, e se delas tem 
pleno conhecimento a gerência constituída pelo empregador, este último 
responderá, por omissão, pelos danos morais causados ao reclamante 
(CCB então vigente, art. 159 c/c art. 5º, X, da CF). Sendo o empregador 
pessoa jurídica (e não física), por óbvio os atos de violação a direitos 
alheios imputáveis a ele serão necessariamente praticados, em sentido 
físico, pelos obreiros e dirigentes que integram seus quadros. Recurso 
ordinário do reclamado conhecido e desprovido" (TRT – 10ª R – 3ª T – RO 
n. 919/2002.005. 10.00-0 – Rel. Paulo Henrique Blair – DJDF 23.5.2003 – 
p. 51).27 

2006.001.37674-APELAÇAO 
DES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 17/10/2006 - SEXTA CAMARA CIVEL 

Direito Civil. Ação de indenização por danos morais. Assédio moral. 
Alegação de perseguição pessoal a funcionário público por seu superior 
hierárquico no ambiente de trabalho. Não-comprovação dos fatos alegados. 
Descabimento. Ação de indenização por danos morais - Assédio moral - 
Alegação de perseguição, desrespeito e constrangimentos impostos à 
funcionária-autora por seu chefe imediato dentro da empresa - Questão de 
fato - Necessidade de indícios probatórios mínimos da efetiva ocorrência do 
assédio - Simples sentimento de menos-valia de empregado por ocasião de 
reestruturação do setor em que trabalha que não configura assédio - Prova 
que incumbe à parte autora - Inteligência do art. 333 I CPC Insuficiência do 
conjunto probatório, mormente da prova testemunhal que repousa 
exclusivamente nas narrativas feitas pela própria autora a terceira Sentença 
de improcedência que se confirma (Ap. Cív. Nº. 2005.001.435.68, 2ª 
Câmara Cível, relatora JDS Desª Cristina Tereza Gaulia, j. 30.11.2005). 
Desprovimento do recurso.28 

“Só pode ser considerado assédio moral, os casos em que se criou uma 
patologia. O que é complicado já que as doenças psicológicas são 
praticamente invisíveis”, argumenta Sônia. Para ela, a revista intimidadora, 
por exemplo, não é assédio moral, mas lesão à imagem. 
A advogada opina que o estado deve ter entre as suas obrigações medidas 
preventivo contra o assédio moral. Como exemplo, ela cita os casos do 
Chile e da Suécia. No primeiro, existe uma regulamentação fechada que 
obriga as empresas com mais de 10 trabalhadores a elaborarem um manual 
de conduta. A norma ainda estabelece que as investigações devem ser 
rápidas de no máximo 30 dias. O sigilo também deve ser resguardado. 
 
RECURSOS ORDINÁRIOS - 1. DA RECLAMANTE. SEXTA-PARTE. 
Consoante a Súmula nº 4 deste Regional, o servidor público celetista, 
admitido por empresa que integra a administração indireta do Estado, tem 
direito à percepção da verba denominada sexta-parte. DANO MORAL. 
VALOR IRRISÓRIO. Provado o assédio moral, há de se cuidar, além da dor 
moral da vítima, que a indenização cumpra igualmente sua função como 

                                                 
27 Recurso ordinário nº. 2005.001.435.68. 919/2002.005. em 23/5/2003 Rel. Paulo Henrique Blair. 
28 Desprovimento do recurso nº. 2005.001.435.68.em 30/11/2005 Rel. JDS Desª Cristina Tereza 
Gaulia. 
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mecanismo de desestímulo a essa prática atentatória ao principio 
fundamental da dignidade da pessoa humana e os demais direitos e 
liberdades fundamentais constitucionalmente assegurados. Rearbitra-se o 
valor da indenização proporcionalmente para 5 (cinco) salários integrais da 
autora por ano trabalhado para a reclamada. Recurso provido. 2. 
RECURSO DA RECLAMADA. DANO MORAL. RACISMO. A omissão de um 
gerente em coibir a prática de racismo em sua área de atuação tipifica o 
crime por inação consistente na inércia do agente que tem o dever jurídico, 
especialmente quando por imposição de ofício, de impedir o resultado 
antijurídico de um fato que presencia ou lhe chega ao conhecimento, ou ao 
menos adotar providências saneadoras a respeito. De qualquer modo, o ato 
comissivo de racismo foi praticado por uma sua encarregada, ou seja, por 
uma funcionária hierarquicamente categorizada e investida de ascendência 
e representatividade, elementos implicativos da responsabilidade da 
empresa pelas conseqüências do seu procedimento em serviço. Recurso 
desprovido.  
 
DECISÃO  
por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade, arguida pela ré; 
no mérito, por igual votação,negar provimento ao apelo da mesmae dar 
provimento ao recurso da reclamantepara acrescer à condenação o 
pagamento de diferençassalariais pelo cômputo da sexta-parte dos 
vencimentosintegrais após vinte anos de efetivo exercício, calculadasobre 
todas as verbas de sua remuneração, parcelas vencidase vincendas, até a 
efetiva inclusão do título nodemonstrativo de pagamento, bem como os 
reflexos dessa verbae da gratificação por tempo de serviço em férias com 
1/3,13º salário, FGTS com 40%, DSR´s, feriados, horas extras,bem como 
para rearbitrar em 5 (cinco) salários integrais daautora por ano trabalhado 
para a reclamada, considerando-seem seu cálculo o valor reajustado da 
última remuneraçãomensal auferida em atividade. Custassuplementares 
calculadas sobre o valor complementar de R$ 80.000,00, no importe de R$ 
1.600,00, providenciando a Secretaria, a expedição de ofício à D. 
Procuradoria Regional do Trabalho, com cópia desta decisão, para que 
aquele órgão adote as providências que o caso, a seu critério, possa exigir, 
ficando as partes alertadas sobre o risco de multa por embargos 
protelatórios (par. único do art. 538 do CPC), quaissejam aqueles que não 
se amoldem às hipóteses exclusivamente previstas no art. 897-A da CLT 
(omissão, contradição ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos 
extrínsecos), sendo que o erro material se corrige por simples petição (par. 
único do art. 897-A da CLT). ACÓRDÃO NUM: 20090766673 DECISÕES: 
15 09 2009- 01389-2008-402-02-00-0 

 

 

4.2 O assedio moral na legislação brasileira  

 

 

  O assédio moral, no âmbito do direito trabalhista, consiste na degradação no 

âmbito do direito de trabalho, essas atitudes pode causar prejuízos tanto para 

empresa, quanto para o empregado. 

Na legislação em vigor no tocante temos que destacar a falta de uma 

legislação especificar e clara para o âmbito federal em vigor. 

Figura jurídica recente no Brasil, o assédio moral ainda gera discordâncias 
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entre operadores do Direito do Trabalho. Como se trata de um assunto subjetivo 

sem uma legislação nacional específica, a questão está longe de chegar a uma 

unanimidade em seus pontos mais básicos. 

Debate na Câmara no Brasil evidenciou essas fissuras. A situação é tão 

estranha que não existe nem mesmo clareza sobre quais atitudes podem ser 

consideradas assédio moral. E isto sem contar aspectos mais técnicos, como o fator 

repetição, a posição hierárquica e o valor das indenizações. 

O auditório lotado de advogados demonstrou a preocupação com o assédio 

moral, principalmente entre aqueles que têm empresas como clientes. Isto porque os 

valores podem sair salgados para os empregadores. As multas alcançam cifras de 

até R$ 30 milhões. Além disso, esta figura jurídica está se tornando tão comum que 

já pode ser comparada ao dano moral em seus primeiros momentos, quando a 

maioria das reclamações pedida indenizações milionárias.  

           O professor Estevão Mallet, da Universidade de São Paulo, abriu os debates 

discorrendo sobre o conceito de assédio moral. Mesmo sem lei especifica, ele já 

poderia ser previsto a partir da Constituição. No entanto, o professor lembrou que 

somente quando prefeituras e governos estaduais começaram a editar leis sobre o 

tema é que ele se popularizou. “O assédio moral mostra este caráter pendular. De 

uma situação em que quase não existia para um excesso de pedidos. Mas como o 

dano moral, o assédio moral chegará a um ponto de equilíbrio e de bom senso”, diz 

o advogado. 

Citando a legislação francesa e portuguesa, Mallet afirmou que não existe 

um conceito rígido que define a situação de assédio moral. “O empregador pode 

cobrar resultados. Para que se caracterize assédio moral é preciso padrões 

excessivos”, explica o professor. 

O ponto que gerou mais dúvidas foi o da repetição do assédio. “Não me 

parece essencial. Uma atitude, que aconteceu uma vez, pode ser considerada 

assédio moral”, diz Mallet. Em sua opinião, a relação de hierarquia também não é 

fundamental para a sua caracterização. “Um empregado pode ser processado se 

lançar rumores sobre o seu superior”, afirma. Outro fator complicado do assédio 

moral, segundo o professor, é a questão da prova, já que é difícil ter elementos que 

o comprovem. 

Geralmente, o poder de legislar é reativo às demandas e evolução da 
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sociedade. Muito raramente, o legislador é capaz de antecipar-se às necessidades 

sociais, para construir um arcabouço legal capaz de evitar conflitos ainda não 

emergidos – o que de certa forma ocorreu com a outorga da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) em meados do século passado. 

O legislador brasileiro, no caso do assédio moral, foi tão apanhado de 

surpresa quanto o foram os juristas, que se aperceberam da importância do 

fenômeno quando este já alcançara formidável dimensão. 

Para ilustrar, a Lei Municipal n. 13.288, de 10 de janeiro de 2002, da Cidade 

de São Paulo, aplicável aos servidores públicos municipais (administração pública 

direta e indireta), conceitua assédio moral, assim:  

 
 
"Para fins do disposto nesta lei considera-se assédio moral todo tipo de 
ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a auto-estima e a 
segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, 
implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da carreira 
profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício do funcionário, tais 
como: marcar tarefas com prazos impossíveis; passar alguém de uma área 
de responsabilidade para funções triviais; tomar crédito de idéias de outros; 
ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros; 
sonegar informações de forma insistente; espalhar rumores maliciosos; 
criticar com persistência; subestimar esforços”. 29  

 

 

      Segundo dispõe precitada lei, o servidor público responsável pelo assédio 

moral poderá sofrer as penalidades de suspensão, multa ou demissão. 

      Também tem leis regulando esta matéria os Estados do Rio de Janeiro e 

Sergipe. Existem projetos em tramitação nos estados de São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Pernambuco, Paraná e Bahia. 

Uma vez disseminada a importância do tema, colocou-se em marcha o 

processo legislativo com intuito de regulá-lo. Todavia, trata-se de um procedimento 

reconhecidamente moroso, sujeito a debates no seio das casas legislativas, e por 

isso mesmo até os dias em que este artigo é redigido muito pouco há de direito 

positivo pátrio vigente acerca da matéria. 

                                                 
29 PAROSKI, Mauro Vasni. Assédio moral no trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1196, 10 
out. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9021>. Acesso em: 18 nov. 
2009.  
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No âmbito federal, o processo legislativo já foi encetado. Pende de 

aprovação no Congresso Nacional um Projeto de Lei que cuida de tipificar 

penalmente o assédio moral (PL n. 4742/2001), mediante inclusão ao Código Penal 

do art. 146-A, com a seguinte redação: 

 
 
Art. 146-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. 30 

 

 

  Na seara administrativa, foi proposto o Projeto de Lei (PL 4591/2001) que 

estabelece a aplicação de penalidades à prática de assédio moral por parte de 

servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais a 

seus subordinados, alterando a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Ambos os projetos encontram-se em andamento na Câmara dos Deputados, 

sujeitos às demoras e vicissitudes próprias do processo legislativo já mencionado. 

Quanto à legislação posta, pode-se mencionar a Lei n. 9.029/95, que "proíbe 

a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas 

discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica  

de trabalho, e dá outras providências", como indica sua ementa. 

No entanto, esse diploma legal não abrange especificamente o assédio 

moral, senão de forma indireta e, ainda assim, restrita a hipóteses e efeitos 

específicos. Bem ilustra essa afirmação o teor de seu artigo 1º, caput: 

 
 
Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa 
para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por 
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, 
ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor prevista no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 31 

                                                 
30 BRASIL. Lei nº. 10.224, de 15 de maio de 2001. Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, para dispor sobre o crime de assédio sexual e dá outras 
providências.Disponívelem:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10224.htm>Acesso 
em 12 de Nov de 2009. 
31 FONSECA, Rodrigo Dias da. Assédio moral: breves notas. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 
1328, 19 fev. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9512>. Acesso em: 
10 nov. 2009.  
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A rigor, em certa medida o primeiro diploma legal que tangenciou o tema 

discutido foi a tão criticada Consolidação das Leis do Trabalho, que nos artigos 482, 

b e 483, a, b e d traça hipóteses de extinção contratual por justa causa, no primeiro 

caso do empregado que comete a conduta abusiva (assediador) e, no segundo, 

daquele que sofre a lesão moral (assediado). 

É de se reconhecer, contudo, que essa abordagem é superficial, cuida tão-

somente dos efeitos do assédio sobre a continuidade do contrato, não estabelece 

meios satisfativos de compensação ao assediado, nem abrange medidas 

preventivas da ocorrência do mal. 

Sem embargo, a ausência de legislação federal específica sobre a questão 

não deságua na absoluta desproteção ao empregado assediado. Além dos meios 

legais de suprimento da omissão normativa (LICC, art. 4º; CPC, art. 126), que 

auxiliam o magistrado no julgamento das lides, é imperioso notar que a tutela 

preconizada para os casos de assédio moral está contida, com vigor, nos princípios, 

direitos e garantias fundamentais traçados na Carta Magna. 

Com efeito, já no seu primeiro artigo, a Lei Maior fixa como fundamentos da 

República a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, II, III e IV). 

Ainda elenca a Constituição Federal, dentre os objetivos fundamentais da 

República, "a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação" (art. 3º, I e IV). 

Também, no plano das relações internacionais, consagrou dentre seus 

princípios a prevalência dos direitos humanos, (art. 4º, II). 

Logo, cite-se o próprio princípio da igualdade, tratado no art. 5º, caput e 

inciso I, além da vedação à tortura e tratamento desumano ou degradante (inciso III). 

Todas essas disposições, em que pese sua intensa carga axiológica e seu 

elevado teor de abstração, têm concretude, efetividade real. 

A moderna hermenêutica pressupõe que o ordenamento jurídico comporta 

exegese em consonância com as normas constitucionais. Toda lei, em sentido 



 41

amplo, deve ser interpretada de forma a amoldar-se às disposições constitucionais, 

do que é exemplo eloqüente a "interpretação conforme a Constituição", a qual 

busca, dentre as possíveis leituras da norma, aquela que melhor se adapta ao 

espírito da Carta da República, a fim de lhe assegurar a constitucionalidade – e 

validade. 

À parte dessa função interpretativa, tem os princípios função propriamente 

normativa flagrantemente perceptível nos casos de omissão legislativa, quando 

então atuam como fonte supletiva, meios de integração do direito. 

Exemplificativamente, as recentes e sucessivas decisões que reconhecem direito 

como a garantia no emprego, dentre outras formas de tutela, aos portadores do vírus 

HIV, alicerçaram-se nos fundamentos e princípios constitucionais já referidos. 

Consoante o primado da máxima eficácia da norma constitucional, em vista 

do teor dos dispositivos retratados, não há interpretação possível aos casos de 

assédio moral que não vise a conferir, em cada caso concreto, a tutela mais ampla 

possível à vítima do abuso. 

Melhor seria, para efeito de segurança das relações jurídicas, em vista do 

sistema romano-germânico a que se filia o direito pátrio, que tivéssemos legislação 

infraconstitucional regulando amplamente a questão. Nada obstante, enquanto tal 

não ocorre não se justifica alegação de impotência do operador ou intérprete jurídico 

frente aos casos de assédio moral, ante as claras e concretas disposições 

constitucionais. 

Do ponto de vista da reparação pecuniária devida pelo cometimento do ato 

ilícito, a solução segue o que ordinariamente ocorre nas hipóteses genéricas de 

responsabilização civil, cabendo recurso às disposições do art. 186 c/c 927 do 

Código civil, sem prejuízo das indenizações e direitos propriamente trabalhistas 

albergados na legislação. 

  Nesse sentido, mencionar a lição de Luiz Salvador: 

 
 
Assim, o lesado por assédio moral pode pleitear em juízo além das verbas 
decorrentes da resilição contratual indireta, também, ainda, a indenização 
por dano moral assegurada pelo inciso X do art. 5º da Lex Legum, eis que a 
relação de trabalho não é de soberania, é de igualdade, de respeito, de 
intenso respeito, cabendo frisar que a igualdade prevista no art. 5º da CF 
não restringe a relação de trabalho à mera dependência econômica 
subordinada: assegura ao trabalhador o necessário respeito - à dignidade 
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humana, à cidadania, à imagem, honradez e auto-estima32. 

 

 

4.3 Casos concretos 

 

  A procuradora Ana Francisca Moreira de Souza Sanden, do Ministério 

Público do Trabalho, buscou mostrar casos concretos. Em geral, o assédio moral 

acontece em quatro situações. Uma delas é a meta de vendas. Patrões estabelecem 

objetivos inalcançáveis e, depois, punem os empregados com situações vexatórias 

como deixá-los em pé durante uma reunião ou obrigá-los a vestir roupas ridículas 

como punição. 

  Também é comum o assédio moral nos casos em que o trabalhador, por 

motivos pessoais, tem a sua carreira prejudicada. Um exemplo comum é quando o 

superior deixa o funcionário na ociosidade ou impede sua promoção. 

  Outra situação é a referente à intimidade em que o empregado é obrigado a 

passar por revistas humilhantes ou tem sua privacidade invadida. Suscita Ana 

Francisca o seguinte: “Já pegamos casos em que as funcionárias eram obrigadas a 

ficar nuas e tinha as suas partes íntimas revistadas”33. 

  Segundo a procuradora, é comum o assédio moral no setor de 

telemarketing. A jornada de trabalho dos atendentes é completamente regulada. Ela 

lembra que é muito comum a limitação do uso de banheiro. Este tipo de atitude pode 

ser considerado assédio. 

   A procuradora também afirma que não existe um conceito legal preciso. 

“Mas a conscientização em relação a esta figura é importante tanto para a empresa 

quanto para o empregado”, 34  

   E ainda prosseguindo no seu relato Ana Francisca afirma: 

 
 
Conta que o valor das multas pode chegar a R$ 30 milhões. Por isso, o 
cuidado que as empresas devem ter já que também são responsáveis pelas 
atitudes dos prepostos. Segundo a procuradora, não existe um cálculo 

                                                 
32 FONSECA, Rodrigo Dias da.  Assédio moral: breves notas. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 
1328, 19 fev. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9512>. Acesso em: 
10 nov. 2009. 
33 Disponível em: http://www.apriori.com.br/cgi/for/assedio-moral-entra-na-moda-nas-relacoes-de-
trabalho-t6867.html> Fonte: Revista Consultor Jurídico, 7 de outubro de 2007. Acesso em: 18.11.09. 
34 Idem 
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fechado para estipular as multas. Mas, nas suas atuações, Ana Francisca 
procura estabelece as multas em 1% do faturamento semestral da empresa. 
“A punição tem que ser educativa e significativa para evitar a repetição da 
infração”, explica. 35 

 

 

    Além de propor ações civis públicas, o MPT tem procurado atuar na 

prevenção assinando termos de ajustamento de conduta com as empresas. É 

comum ainda a elaboração de cartilhas explicativas para ensinar os trabalhadores. 

Diz Ana Francisca. “A demanda que nos chega não é um espelho, já que os setores 

mais organizados costumam procurar mais a procuradoria”. 36 

 

 

4.4 Previsto na Constituição 

 

 

  No caso do assédio moral nas relações de emprego, mesmo não existindo 

lei específica, há a previsão constitucional, segundo pontua ilustríssimo juiz Marcos 

Neves Fava da 89ª Vara do Trabalho de São Paulo, afirma ele o seguinte: ·. 

 
 
Mesmo que não exista uma lei específica sobre assédio moral, ele está 
previsto na Constituição e na Consolidação das Leis do Trabalho. “Não é 
preciso de uma lei civil. O assédio moral faz parte dos direitos objetivos que 
vêem evoluindo principalmente nos últimos 50 anos”, afirma. 37 
 

   

 

  O Assédio moral não se caracteriza em um ato único. No entanto, ele não 

acredita que seja preciso uma patologia para que seja considerado. “É necessário 

ainda distinguir o dano de sua potencialidade. Tem que haver o ato ilícito”, 

argumenta Fava. 

             Outro aspecto importante é em relação ao ambiente. Há muita diferença em 

um palavrão dito em um porto entre estivadores e dito em um convento entre freiras. 

  É preciso considerar também a relação de poder, já que não se pode admitir 

assédio moral entre empregados do mesmo nível hierárquico. Outro fator, para o 

                                                 
35Idem 
36 Idem 
37 Idem. 
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juiz, é a postura do próprio empregado. “Uma pessoa que não conversa com 

ninguém não pode reclamar que é isolado e ignorado”, argumenta. 

 Entre os casos mais comuns nos processos, o juiz elenca a ridicularizará, o 

isolamento e a redução da importância e do status do trabalhador. “Também são 

muito comuns o assédio em auditorias internas, com interrogatórios intimidadores, 

ou em dinâmicas de grupo”, conta Fava. 

 Como os outros palestrantes, o juiz lembrou a importância do dano moral. 

Afirmou que um terço da população economicamente ativa já sofreu agressões de 

diversos tipos no local de trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 

 

     Ao findar desse estudo, pode-se concluir sobre a importância dessa matéria 

para a sociedade e para o mundo jurídico. Com o andamento da pesquisa foi 

observado que embora com previsão legal, o assédio moral ainda é pouco 

comentado entre profissionais do direito, bem como pouco utilizada no mundo 

forense, havendo em determinados casos concretos um desamparo aos que 

necessitam de um esclarecimento na justiça.  

 Entendemos que o Assédio moral deve ser analisado com cautela no 

tocante à sua caracterização jurídica sendo necessário que se verifique a natureza 

psicológica do dano causado com o tema epigrafe, devendo ser provocado por uma 

conduta prolongada no tempo e que tenha por resultado a criação de uma doença 

psíquico-emocional, aferida tecnicamente por médico ou especialista na área 

psicológica capaz de verificar o dano e o nexo causal relacionado ao meio ambiente 

do trabalho. 

 Alguns países já possuem normalização trabalhista específica para coibir o 

assédio moral no ambiente laboral, o que não se verifica no ordenamento pátrio, 

havendo apenas alguns projetos de lei federal em andamento. 

Portanto, pode-se dizer que falar de Assédio Moral foi dispor de uma 

pesquisa gratificante, em que procurou - se levar ao mundo acadêmico um ramo do 

direito que para muito é desconhecido, aos trabalhadores um amparo legal, e a 

justiça novos olhos, visando reparar os erros do passado, e, sobretudo tentar tirar 

um pouco da obscuridade esse mundo do trabalhador. Deve restar claro, que a 

reparação ao trabalhador que sofreu o assédio moral não exime o empregador sua 

responsabilidade, apenas possibilita um final de vida mais digno. 

 As estatísticas nacionais e mundiais revelam a oportunidade da discussão 

sobre a necessidade de se preservar a saúde mental dos trabalhadores, um dos 

valores ínsitos à própria dignidade da pessoa humana, princípio sobre o qual se 

fundam os ordenamentos democráticos modernos. 
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ANEXO A – Projeto de Lei: Assédio moral pode causar demissão 
Fonte: Agência Câmara26/02/2004 

 

  O deputado Mauro Passos (PT-SC) é autor de um projeto (PL 2369/03) que 

pretende proteger o empregado do assédio moral nas relações trabalhistas. O 

empregado que assediar moralmente um colega, após ter sido orientado sobre sua 

proibição, poderá ser suspenso e, se não modificar seu comportamento, poderá ter 

seu contrato de trabalho rescindido.  

  O parlamentar argumenta que "nossa histórica herança escravocrata ainda é 

latente nas relações de trabalho e se manifesta no desrespeito ao trabalhador". A 

proposição define assédio moral como o constrangimento causado ao trabalhador 

por seus superiores ou colegas, caracterizado por atos repetitivos que atentem 

contra a dignidade do empregado e afetem sua saúde física ou mental, além de 

comprometer sua carreira. "As causas do assédio moral estão relacionadas aos 

problemas de organização do trabalho, falta de informação e ausência de política de 

pessoal adequada a respeitar o indivíduo dentro da empresa", explica o autor da 

proposta. Indenizações O projeto de Passos não configura o assédio moral como 

crime, mas sim como ilícito trabalhista, que pode gerar o direito à indenização. O 

valor mínimo da indenização, estipulada pelo projeto, será de dez vezes a 

remuneração do empregado, sendo calculada em dobro em caso de reincidência. 

Além disso, o empregador deverá custear os gastos com o tratamento médico do 

funcionário, se necessário, e adotar medidas educativas para prevenir o assédio 

moral no trabalho. Tramitação A matéria está na Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público e, em seguida, será apreciado pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação. Também tramita na Casa o PL 4742/01, do 

deputado Marcos de Jesus (PL-PE), que prevê a introdução do crime de assédio 

moral no trabalho no Código Penal Brasileiro. 

   A proposta define o assédio moral no trabalho como a desqualificação por 

meio de palavras, gestos ou atitudes da auto-estima, da segurança ou da imagem 

do servidor público ou do empregado em razão de vínculo hierárquico funcional ou 

laboral. A matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Redação e está pronta para ser apreciada pelo Plenário.  
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ANEXO B - PL nº. 2369/03 / PROJETO DE LEI Nº, DE 2003 

(Do Sr. MAURO PASSOS) 

Dispõe sobre o assédio moral nas relações de trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º É proibido o assédio moral nas relações de trabalho.  

Art. 2º Assédio moral consiste no constrangimento do trabalhador por seus 

superiores hierárquicos ou colegas, através de atos repetitivos, tendo como objetivo, 

deliberado ou não, ou como efeito, a degradação das relações de trabalho e que:  

I - atente contra sua dignidade ou seus direitos, ou  

II - afete sua higidez física ou mental, ou  

III – comprometa a sua carreira profissional.  

Art. 3º É devida indenização pelo empregador ao empregado sujeito a assédio 

moral, ressalvado o direito de regresso.  

§ 1º A indenização por assédio moral tem valor mínimo equivalente a 10 (dez) 

vezes a remuneração do empregado, sendo calculada em dobro em caso de 

reincidência.  

§ 2º Além da indenização prevista no § 1º, todos os gastos relativos ao tratamento 

médico serão pagos pelo empregador, caso seja verificado dano à saúde do 

trabalhador.  

Art. 4º O empregador deve tomar todas as providências necessárias para evitar e 

prevenir o assédio moral nas relações de trabalho.  

§ 1º As providências incluem medidas educativas e disciplinadoras, entre outras.  

§ 2º Caso não sejam adotadas medidas de prevenção ao assédio moral e sendo 

esse verificado, o empregador está sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) por empregado, sendo o valor elevado ao dobro na 

reincidência.  

Art. 5º O assédio moral praticado por empregado, após ter sido orientado sobre a 

sua proibição, enseja sanção disciplinadora pelo empregador.  
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Parágrafo único. A sanção disciplinadora deve considerar a gravidade do ato 

praticado e a sua reincidência, sujeitando o empregado à suspensão e, caso não 

seja verificada alteração no seu comportamento após orientação do empregador, à 

rescisão do contrato de trabalho por falta grave, nos termos do art. 482 da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 A nossa histórica herança colonial e escravocrata ainda é latente nas 

relações de trabalho e se manifesta na falta de dignidade durante o contrato e no 

desrespeito ao trabalhador.  

 Essa herança se manifesta de forma expressa (como as divisões entre área 

social e área de serviço, elevador social e de serviço etc.) e também de forma 

velada (preconceito e discriminação contra o trabalhador braçal, por exemplo).  

 A exploração da mão-de-obra beira a barbárie e nos reporta à época dos 

escravos. A nossa proposição visa romper com isso e discutir um novo padrão de 

relações de trabalho, amenizando os conflitos existentes no mundo do trabalho no 

Brasil, dando maior dignidade a essas relações.  

 O Direito do Trabalho (e ao trabalho) é direito fundamental, reconhecido em 

todo o mundo como tal. Não basta garantir o direito à vida, deve ser garantido o 

direito à vida e ao trabalho digno.  

Por isso, o nosso projeto proíbe o assédio moral.  

 O tema tem sido debatido pela sociedade, sendo bastante discutido pela 

União Européia e pela Organização Internacional do Trabalho – OIT.  

 Com efeito, as pessoas sujeitas a assédio moral são muito mais suscetíveis 

ao stress do que as que trabalham em ambiente adequado em que sejam 

respeitadas. O stress causado pode gerar outras doenças e representa um risco 

para a saúde do trabalhador.  

 As causas do assédio moral estão relacionadas aos problemas de 

organização do trabalho, falta de informação, ausência de política de pessoal 

adequada a respeitar o indivíduo dentro da instituição ou empresa.  

 É necessário combater o assédio moral que tem conseqüências 

devastadoras para a saúde física e psíquica do trabalhador, afeta a sua vida familiar, 
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social e profissional, resultando em ausências ao trabalho.  

 Isso sem mencionar o total desrespeito ao direito fundamental do trabalho e 

à dignidade na prestação de serviços. Pode ser seriamente afetada a carreira 

profissional de um indivíduo, que se sentirá desestimulado a dedicar-se ao trabalho.  

 Assim, decidimos apresentar o projeto de lei que não configura o assédio 

moral como crime, mas sim como ilícito trabalhista, que pode gerar o direito à 

indenização.  

 Julgamos que a empresa é responsável pelo ambiente de trabalho, que deve 

ser saudável. É o empregador que determina a política de pessoal e que decide 

sobre a qualidade das relações dentro de seu estabelecimento. Deve, portanto, 

adotar ações educativas para que o ambiente seja efetivamente livre de assédio 

moral. Caso não adote, o empregador é responsável pelo assédio moral praticado.  

 No entanto, caso um empregado ainda pratique o assédio, apesar de o 

empregador ter adotado as medidas cabíveis a fim de evitar tal prática, pode o 

empregado vir a ser sancionado, podendo, em última instância, vir a ser configurada 

a falta grave, em virtude, por exemplo, de insubordinação e indisciplina.  

 A maior dificuldade quanto ao termo assédio moral é a sua definição, apesar 

de todos intuirmos o seu significado.  

 Em nosso projeto, definimos como o constrangimento do trabalhador, que 

deve se sentir importunado com a conduta tanto de superiores hierárquicos como de 

colegas.  

 O comportamento deve ser repetitivo, pois é óbvio que apenas uma 

brincadeira de mau gosto não configura o assédio. O stress causado por esse tipo 

de comportamento depende da sua repetição.  

 O agente pode ter ou não a intenção de constranger o trabalhador. Cumpre 

à empresa evitar que aconteça o ato. Caso o agente o pratique deliberadamente, 

pode sofrer sanção disciplinadora, que inclui a suspensão e pode ser fundamento 

para uma rescisão por justa causa.  

 O principal aspecto do assédio moral é que tem como objeto ou efeito a 

degradação das relações de trabalho. A sua proibição e a sanção, caso seja 

praticado, visam tão somente à melhoria das relações trabalhistas, trazendo 
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dignidade e respeito à execução do contrato de trabalho.  

 Tal conceito representa efetivo avanço no Direito do Trabalho, cuidando da 

qualidade das relações, contribuindo para que as pessoas se conscientizem da 

importância de um bom ambiente de trabalho para o pleno desenvolvimento do 

indivíduo.  

 O ato pode atentar contra a dignidade do trabalhador ou seus direitos, ou 

afetar a sua saúde física ou mental (cumpre lembrar que o stress gera doenças), 

comprometendo a carreira profissional.  

 Sendo verificado o assédio moral, é devida indenização a ser paga pela 

empresa e que tem como base de cálculo o valor da remuneração do empregado, 

que é multiplicado por dez, e que pode ainda ser dobrado se houver reincidência.  

 Também devem ser ressarcidas pela empresa as despesas médicas, caso a 

saúde do trabalhador tenha sido afetada.  

 Ressalte-se que o nosso projeto tem a preocupação com os aspectos 

relacionados à saúde do trabalhador, mas não se limita a isso. Deseja-se contribuir 

para a evolução das relações do trabalho, enfocando a dignidade do trabalho e a 

garantia dos direitos fundamentais.  

 É responsabilidade de o empregador tomar todas as providências para evitar 

o assédio. Se não forem adotadas, se sujeita o empregador à multa no valor de R$ 

1.000,00 por empregado, valor que pode ser dobrado em caso de reincidência.  

 A nossa proposta teve inspiração na lei francesa, com as alterações que 

julgamos cabíveis, tanto de técnica legislativa como de contexto, adequando ao 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 O prejuízo causado pelo assédio moral para o mundo do trabalho e para a 

sociedade em geral pode ser evitado mediante a adoção de medidas educativas.  

 É exatamente o que pretendemos ao conceituar o assédio como ilícito 

trabalhista. Talvez aqueles que o pratiquem percebam a gravidade de seus atos e o 

alcance negativo na vida do trabalhador.  

 Diante do exposto, contamos com o apoio de nossos ilustres Pares a fim de 

aprovar o presente Projeto de Lei, que certamente marcará a evolução das relações 

de trabalho no Brasil.  
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