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ASSÉDIO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
 

 

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é tratar um tema de acontecimentos 

antigos ao decorrer da história do homem na evolução do trabalho, mas 

recentemente abordado pelo ordenamento jurídico. As diferentes formas de assédio 

nas relações de trabalho, vem tendo seu estudo abordado principalmente no campo 

da Psicologia e passou a ser alvo de discussões recentes no meio jurídico, de modo 

que não existe ainda um conceito jurídico especifico sobre tema, em diferentes 

formas o assédio moral tem sido a principal alegação em busca de reparação 

indenizatória. Recentemente a responsabilidade civil objetiva vem sendo objeto de 

abordagens, no tocante a responsabilidade objetiva do empregador em relação ao 

empregado. O ordenamento jurídico compete a responsabilidade civil, o dever ao 

empregador um ambiente salutar e uma responsabilidade direta na manutenção 

desse instituto, enquadrando- se nos padrões de segurança regulamentados em lei, 

bem como na qualidade e bem-estar dentro do convívio da equipe. No entanto o 

direito não vem socorrendo apenas aos empregados, mas aos empregadores 

também em face dos que em má fé manipulam o instituto para buscar indenizações 

indevidas, o que pretendesse demonstrar até a conclusão do trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Assédio. Relações. Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Harassment at work relationships 

 

ABSTRACT: The present work aims to treat a theme of ancient events in the course 

of history, however recently addressed by the legal order. The different forms of 

harassment at work relationships have been your study mainly discussed in the 

psychology field over the years and recently became discussion target in the legal 

field, so that there is not yet a specific legal concept about the subject, the 

psychological harassment in different forms has been the main claim for seeking 

indemnifying repair. Recently the objective civil responsibility has been the 

approaches object about the objective responsibility of the employer towards the 

employee. The civil responsibility also places the duty of the employer a healthy 

environment and a direct responsibility for the maintenance of this institute to fit in the 

safety standards legally regulated as well as the quality and social well-being inside 

the team interaction. However, the law does not help only the employee, but also the 

employer in the face of who in bad faith manipulate the institute to seek improper 

indemnities, which is intended to be demonstrate until the conclusion of this work. 

Key words: Harassment. Relationship. Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

O assédio é uma agressão presente em todos os campos da vida humana, e 

deixa suas marcas e consequências profundas e traumáticas que se estendem de 

diversas formas. 

O trabalho não visa explorar toda subjetividade de formas de assédio, 

apenas figurar ou lembrar de modo comparativo ou semelhante. 

O primeiro capitulo busca analisar a evolução histórica nas relações de 

trabalho, bem como o conceito desenvolvido pelo campo da psicologia e o conceito 

etimológico da palavra, haja visto que não se tem conceito especifico no 

ordenamento jurídico. 

No segundo capitulo foram feitas análises correlatas de casos já julgados 

visando esclarecer e enriquecer o tema. 

O terceiro capítulo aborda as modalidades conhecidas por assédio, bem 

como suas características. 

O quarto capitulo foi abordado o princípio constitucional da pessoa humana 

a luz da Constituição Federal. 

No capitulo cinco aborda as consequências do assédio moral. 

O capítulo sexto discorre sobre a evolução da responsabilidade civil bem 

como as condições de meio ambiente. 

Por meio de pesquisas realizadas e estudos desenvolvidos pelo campo da 

Psicologia, é possível identificar os vários modos de violência realizadas no 

ambiente profissional. 

O objeto principal do trabalho será a conduta nas relações de trabalho assim 

como em situações hierárquicas ou não, podendo ser analisado de qualquer direção 

a que os acontecimentos decorram.  
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1. ASSÉDIO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: CONTEXTUALIZAÇÃO E 

ANÁLISE 

 

1.1 Breve evolução histórica 

 

Este capítulo não tem como objetivo esgotar a matéria direta ou 

indiretamente, apenas relatar brevemente alguns aspectos históricos do homem 

como trabalhador ao decorrer de sua história. 

O ofício sempre fez parte da história do homem sendo extremamente 

necessário para sua sobrevivência. A história nos traz vários elementos de sua 

evolução, desde a barganha até a exploração da mão de obra por poucas chances 

de sobrevivência. 

A desigualdade e as classes sociais foram estabelecidas com a evolução do 

tempo, e com isso o deleite dos mais afortunados, e assim a exploração das forças 

de trabalho, vários exemplos são encontrados em diferentes povos e épocas, os 

Egípcios, Romanos e Gregos que além de escravizar serviçais, poetas, músicos e 

filósofos, mantinham alguns em situações precárias para servirem até a morte como 

gladiadores. 

Segundo JORGE NETO e CAVALCANTE, 2005, p. 3, o trabalho na 

Antiguidade, representava punição, submissão, em que os trabalhadores eram os 

povos vencidos nas batalhas, os quais eram escravizados. O trabalho não era 

dignificante para o homem. A escravidão era tida como coisa justa e necessária. 

Para ser culto, era necessário ser rico e ocioso.1 

No período de colonização do Brasil, junto a cultura política portuguesa, foi 

trazida acultura escravocrata. Os portugueses enviavam negros de suas colônias na 

África para servirem de mão de obra primeiramente nos engenhos de açúcar do 

Nordeste, dando início a diferentes formas de práticas abusivas as quais se findaram 

com a abolição da escravatura. A partir desse marco os escravos conquistaram 

apenas sua liberdade, mas ainda assim eram desfavorecidos e tratados com 

indiferença no meio social. De ora em diante as formas de assédio e abuso apenas 

                                                           

1JORGE NETO e CAVALCANTE, Direito processual do trabalho. Rio de Janeiro, Lumen Juris2005, p. 

3. 
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mudaram, pois, a partir desta os escravos libertos passariam a ter direito a salário e 

tratamento digno com melhores condições de trabalho, o que na realidade não 

acontecia dando início a prática abusiva nas relações de trabalho, as quais serão 

apresentados elementos conceituais no capítulo a seguir. 
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1.2  Conceito 

 

Conforme publicado pela revista Exame (2017), em sua página eletrônica, o 

vocábulo “assédio” tem origem controversa, mas os principais etimólogos creem vir 

do latim “absedius”, radicado em “sedes”, assento, lugar. Creem também vir do latim 

“obsidium”, cerco, cilada, consolidado no latim vulgar “adsedium”, usado em vez de 

“obsidium”, do verbo “obsidere” – pôr-se à frente, cercar, não se afastar da pessoa, 

inclusive para conquistá-la amorosamente.2 

Segundo o Dicionário Online de Língua Portuguesa o significado de assédio 

é a insistência inconveniente, persistente e duradoura em relação a alguém, 

perseguindo, abordando ou cercando essa pessoa; [Militar] Ação de cercar, de 

colocar cerco ao redor do que se quer conquistar; Assédio Moral. Exposição dos 

trabalhadores a situações constrangedoras, duradouras e repetitivas durante o 

exercício de um trabalho, geralmente acontece em relações em que há 

subordinação hierárquica.3 

Como visto no capítulo anterior os abusos e assédios se arrastam ao longo 

da história do homem até os dias atuais. 

Assédio em seu significado consiste numa perseguição insistente e 

inconveniente que tem como alvo uma pessoa ou grupo especifico, afetando sua 

paz, dignidade e liberdade. 

Baseado na conduta de perseguir e forçar alguém a fazer algo contra sua 

vontade, existem diferentes meios de assédios, tais como assédio moral, sexual, 

psicológico, virtual, judicial entre outros. 

Tal conduta visa provocar o desconforto da vítima de modo que ela se renda 

a pressão de quem a assedia, desenvolvendo sérios traumas como consequência 

dessa forma de violência. 

Não há no ordenamento jurídico brasileiro um regramento específico acerca 

das diferentes formas de assédio, razão pela qual não existe conceito legal do tema. 

O assédio em sua conduta pura e simples existe desde que o homem passou a viver 

                                                           

2VOCÊ sabe a origem da palavra assédio, em português?  Exame..abril.com.br.  Disponível em 
:<https://exame.abril.com.br/carreira/voce-sabe-a-origem-da-palavra-assedio-em-portugues/ >. 
Acesso em: 08 de outubro. 2017. 
3SIGNIFICADO de Assédio. Dicio.com.br. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/assedio/>.Acesso em: 08 de outubro. 2017. 
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em sociedade, mas apenas recentemente o tema passou a fazer parte de estudos 

jurídicos, devido a sua grande ocorrência nas relações de trabalho. 

Por essa razão norteia-se a partir da conceituação sobre o tema na área 

psicológica, recepcionando os avanços e estudos nesse campo da ciência. O 

precursor do tema foi Heinz Leymann, pesquisador em psicologia do trabalho desde 

1984. 

Quem vem pioneiramente explorar o tema foi Marie-France Hirigoyen que 

abordou o assédio nas relações do trabalho, e assim seu conceito ficou estabelecido 

como 

 

“Por assédio em um local de trabalho temos que entender qualquer conduta 

abusiva, seja comportamentos, palavras, gestos, escritos, que possam 

trazer dano a vítima, seja físico, moral ou mental, colocando em perigo e 

degradando seu ambiente de trabalho” (HIRIGOYEN, 2000, p. 65).4 

 

A juíza do trabalho Marcia Novaes Guedes, em sua obra “Terror Psicológico 

no Trabalho”, foi a pioneira no Brasil a tratar e conceituar o tema: 

 

“No mundo do trabalho, mobbing significa todos aqueles atos comissivos ou 

omissivos, atitudes, gestos e comportamentos do patrão, da direção da 

empresa, de gerente, chefe, superior hierárquico ou dos colegas, que 

traduzem uma atitude de continua e ostensiva perseguição que possa 

acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas, morais e 

existenciais da vitima” (GUEDES, 2004, p. 32).5 

 

Embora o assédio não aconteça exclusivamente nas relações de trabalho, 

devido a hipossuficiência do trabalhador diante de seu empregador ou superior, o 

torna recorrente nas relações de trabalho, como será explorado no capítulo seguinte, 

muito embora uma parcela considerável dos abusos, se dá pela inexperiência e 

imperícia do empregador quanto a gestão de seus colaboradores. Essa imperícia o 

                                                           

4HIRIGOYEN, Marie-France. A violência perversa do cotidiano. Tradução: Maria Helen Hhner. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. p. 65. 
5GUEDES, Márcia Novaes. Terror psicológico no trabalho. 2 ed., São Paulo: LTr, 2004, p. 32. 
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faz agir com total ignorância mesmo acreditando estar coberto de razão excedendo 

todos os limites aceitáveis de um bom convívio social. 
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2. Análises correlatas: 

 

Este capitulo tem por objetivo apresentar fundamentações teóricas das 

modalidades e discussões sobre o tema, baseado em decisões proferidas e 

publicadas anteriores a este presente trabalho de conclusão de curso. 

Existem várias decisões judiciais acerca do tema, será abordado algumas 

decisões em contrário buscando caracterizar a difícil tarefa do judiciário a uma 

decisão acertada.  

No âmbito jurídico atual é possível verificar um cenário em que o abuso 

descarado pelo empregador no decorrer do tempo, ensejou uma situação que coloca 

o empregador como refém atual de sua história, quando determinado superior toma 

atitudes em relação a seu subordinado é frequentemente acusado de assédio ou 

abuso de suas atribuições. 

É possível identificar esse conflito aparente já em jurisprudência, em que 

assim como reconhece os excessos do superior hierárquico, demonstra também o 

reconhecimento no judiciário das intenções de ganho aproveitando-se de sua 

hipossuficiência, para se produzir como vítima e buscar indenização indevida. 

No mundo globalizado, é tarefa do Direito disciplinar e regular todas as 

modificações recentes na sociedade e tem se tornado cada vez mais difícil, 

principalmente no que diz respeito a determinadas áreas, nas quais a dinâmica 

social atua sem muita notoriedade.  

Situação essa perceptível nas relações de trabalho, em que o cenário 

socioeconômico cria uma onda de modificações a todo tempo.  

Infelizmente, em virtude da atual conjuntura econômica passa-se a atribuir 

maior valor à produção e ao lucro do que ao próprio trabalhado.  

Então a partir desse momento que surge a degradação de valores 

constitucionalmente alcançados, como a valorização do trabalho humano e a 

dignidade da pessoa humana, que passam a ceder lugar a valores econômicos. 

A intenção é de expressar as ideias e buscar fundamentos para a 

construção de bases jurídicas que visam uma melhor explicação jurídica desse 

fenômeno que, além de implicar flagrante violação das obrigações contratuais, 

mostra-se como ato ilícito de violação dos direitos da personalidade do trabalhador, 

posto que afeta a sua autoestima, assim como a sua produtividade, causando-lhe 
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uma sensação de incapacidade, que afeta diretamente no seu ganho e sustento, 

conturbando o seu convívio familiar e social. 

A República Federativa do Brasil tem por fundamentos, os Princípios da 

Dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, nos exatos termos do 

artigo 1º, incisos III e IV, da CF/88.  

O trabalho está relacionado diretamente à sobrevivência e subsistência, 

além de ser; Direito Fundamental Social assegurado a todo cidadão brasileiro 

(CF/88, art. 6º), sendo importante mecanismo de concretização e manutenção da 

própria Dignidade Humana. 

Por não existir uma previsão específica sobre o assédio moral em nosso 

ordenamento jurídico, a doutrina e a jurisprudência estabelecem um conceito para 

esse fato social, conforme dito anteriormente. 

A psicóloga brasileira Margarida Maria Silveira Barreto apresentou, em 2000, 

sua dissertação de mestrado em Psicologia Social na PUC/SP, tendo por tema “Uma 

Jornada de Humilhações”, donde surgiu o seguinte conceito de assédio moral; 

 

 “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 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”. (BARRETO, 2000, p. 33)6 

 

Conforme demonstrado, o assédio moral se caracteriza como a submissão 

do empregado a situações vexatórias e constrangedoras, de maneira prolongada, 

durante a jornada de trabalho ou mesmo fora dela, mas sempre em razão das 

funções exercidas. Em regra, o objetivo desta conduta abusiva é desestabilizar a 

vítima em seu ambiente de trabalho, facilitando a sua desqualificação não só como 

profissional, mas também como ser humano. 

                                                           

6BARRETO, Margarida Maria Silveira. Violência, saúde, trabalho: uma jornada de humilhações. São 
Paulo: EDVC ed. da PUC – São Paulo, 2000. 
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A citação abaixo expressa justamente o pensamento caracterizando o 

assédio moral deliberado por uma condição hierárquica: 

 

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. CARACTERIZAÇÃO. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. O assédio moral 
caracteriza-se pela prática de variados artifícios levados a efeito no 
ambiente de trabalho pelo assediador, superior hierárquico ou não do 
assediado, que, de forma deliberada e sistemática, repetitiva e/ou 
continuada, comete violência psicológica contra a vítima, com o objetivo de 
ir minando a sua autoestima, dignidade e reputação, até destruir, por 
completo, a capacidade de resistência dessa pessoa. Existindo provas nos 
autos acerca de atos abusivos de que foi vítima o obreiro, resta 
caracterizado o efetivo dano moral, sendo devido o pagamento da 
indenização pleiteada. (TRT18, RO - 0010111-41.2012.5.18.0052, Rel. 
ELVECIO MOURA DOS SANTOS, 3ª TURMA, 02/04/2014) 
(TRT-18 - RO: 00101114120125180052 GO 0010111-41.2012.5.18.0052, 
Relator: ELVECIO MOURA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 
02/04/2014, 3ª TURMA)7 

 

No instrumento acima citado fica evidente que a vítima de forma inequívoca 

de sua condição teve o seu direito devidamente garantido. 

As diversas formas de assédio a fim de constranger o subordinado para 

alcançar, seja maior produtividade ou interesses pessoais, desencadearam um 

cenário, onde os empregadores também sofrem com o reflexo do quadro social; 

 
ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. O 
assédio moral caracteriza-se pela prática de variados artifícios levados a 
efeito no ambiente de trabalho pelo assediador, superior hierárquico ou não 
do assediado, que, de forma deliberada e sistemática, repetitiva e/ou 
continuada, comete violência psicológica contra a vítima, com o objetivo de 
ir minando a sua autoestima, dignidade e reputação, até destruir, por 
completo, a capacidade de resistência dessa pessoa. Inexistindo provas nos 
autos acerca de atos tipificadores de assédio de que teria sido vítima a 
obreira, não há que se falar em ocorrência efetiva de dano moral, sendo 
indevido o pagamento da indenização pleiteada. (TRT18, RO - 0001120-
08.2012.5.18.0010, Rel. ELVECIO MOURA DOS SANTOS, 3ª TURMA, 
13/12/2012) 
(TRT-18 - RO: 00011200820125180010 GO 0001120-08.2012.5.18.0010, 
Relator: ELVECIO MOURA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 
13/12/2012, 3ª TURMA)8 
 

                                                           

7ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. jusbrasil.com.br. Disponível em: <https://trt-
18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/208323240/recurso-ordinario-trabalhista-ro-101114120125180052-
go-0010111-4120125180052>. Acesso em: 17 de setembro. 2017. 
8ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. jusbrasil.com.br. Disponível em: <https://trt-
18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/208308461/recurso-ordinario-trabalhista-ro-11200820125180010-
go-0001120-0820125180010>. Acesso em: 17 de setembro. 2017. 
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No caso citado acima em questão se percebe que a falta de requisitos 

necessários para a compreensão e entendimento do magistrado afim de reconhecer 

os abusos de seu empregador, como demonstrado, isso é um evidente reflexo do 

oportunismo social, em que diante a crescente visibilidade do assunto deixa os 

empregadores vulneráveis a dissimulações em que o indivíduo se aproveitando de 

sua condição de hipossuficiência busca indenizações indevidas. 

Embora a situação seja bem menos comum, é possível e de direito que o 

empregador acione a Justiça do Trabalho em busca da reparação e compensação 

por dano moral causado pelo empregado na relação de trabalho. Isso é possível, por 

exemplo, em casos em que o trabalhador divulgue informações sigilosas ou 

desabonadoras sobre a empresa, ou é responsável pelo vazamento de segredo 

industrial, ou, de alguma forma, afete a reputação do empregador proporcionando 

prejuízos sem medida. 

 

O TST JUS online, menciona que em abril de 2010, o TST julgou um caso 
desse tipo: um veterinário foi condenado a indenizar uma empresa 
agropecuária em R$ 1 mil pela cobrança indevida de valores a clientes que 
não estavam inadimplentes, causando prejuízo à imagem da empresa. Em 
Minas Gerais, o Santander ganhou ação contra um caixa demitido por 
efetuar saques de benefícios previdenciários de terceiros, e foi indenizado 
em R$ 1 mil.(Feijó, 2012. Tst. Jus).9 
 

 

Assim como na citação acima o assédio moral provém também dos 

excessos de práticas abusivas dos trabalhadores em face de seus empregadores, 

com intenção de ganho pessoal ou como forma de minar e prejudicar seu 

empregador de forma que o mesmo atenda suas exigências e expectativas. 

Ainda pode ser praticado por colega ou colegas do mesmo nível hierárquico, 

que é o chamado assédio horizontal. Não obstante, necessário se faz trazer a 

conhecimento a existência do assédio praticado pelos próprios subordinados da 

vítima (assédio ascendente), embora esse tipo de ocorrência não seja tão comum.  

Em decorrência disso, a vítima (sujeito passivo) do assédio moral no 

trabalho pode ser o empregado subordinado em relação ao seu chefe ou colega de 

                                                           

9A DIFÍCIL TAREFA DE QUANTIFICAR O DANO MORAL Fonte: TST - 22/09/2012 - Adaptado 
pelo Guia Trabalhista. normaslegais.com.br. Disponivel em: 
<http://www.normaslegais.com.br/trab/2noticia260912.htm>. Acesso em: 09 de outubro. 2017. 
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trabalho da mesma posição hierárquica. Mas o próprio chefe também pode ser 

colocado em posição de fragilidade e ser vítima de chacota ou fofocas por parte dos 

seus subordinados. 

A Consolidação das Leis do Trabalho não trata expressamente o tema em 

face da figura do assédio moral. Ainda assim, a presente consolidação configura 

falta grave podendo ser motivo de justa causa para a rescisão do contrato de 

trabalho, caso a falta seja praticada pelo trabalhador, ou caso seja pelo empregador 

o que caberá rescisão indireta. 

Porém a consolidação não busca entender apenas as faltas graves, como 

praticadas entre empregador e trabalhador, para efeitos de rescisão do contrato de 

trabalho, mas como outras formas que cabem a interpretação a regra. 

Sendo assim temos o assédio sexual como um exemplo recorrente no 

trabalho sendo também uma forma de violência psicológica, em que a vítima é 

perseguida no ambiente de trabalho, ou fora dele, com repetitivas investidas de 

caráter sexual. Em geral considera -se, que o assédio sexual nas relações trabalho 

seja praticado por um homem contra uma mulher, porem nada impede que a mulher 

figure como agressora e o homem como vítima, ou ainda a possibilidade do assédio 

ser praticado por pessoa do mesmo gênero sexual da vítima. 

Existe a possibilidade não tão incomum que o assédio seja praticado pelo 

inferior hierárquico onde por exemplo, pode tomar conhecimento de alguma 

informação ou dado confidencial de seu chefe e a partir daí, passar a praticar 

chantagem e ou ameaças, fazendo exigências de caráter sexual. 

Como visto acima, do mesmo modo que o assédio moral, a Consolidação 

das Leis do Trabalho tampouco dispõe sobre o assédio sexual. Ainda assim, é 

possível configurar a falta grave do empregador bem como do empregado, 

ensejando a rescisão indireta do contrato por parte do empregado e a rescisão por 

justa causa por parte do empregador, uma vez que a Consolidação permite essas 

hipóteses em que “o empregado e empregador incorre em perigo comprovado de 

mal inevitável”. 

De antemão, atualmente o assédio sexual é considerado crime e previsto 

pelo Código Penal brasileiro. Contudo, ainda quede grande importância a existência 

de previsão legal, o artigo de lei que ordena sobre o tema apresenta falhas ou 
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incoerências, especialmente porque: considera crime apenas a conduta quando o 

assédio sexual é praticado pelo superior hierárquico em relação ao seu empregado 

direta ou indiretamente subordinado, limitando o assédio sexual nas relações de 

trabalho ao emprego privado ou serviço público, pondo de lado algumas outras 

situações igualmente importantes e de extrema relevância como, por exemplo, as 

relações familiares ou de prestação de serviços. 

Mesmo sendo necessária a revisão do texto, o dispositivo toma o passo a 

ser um grande avanço para essas condições nas relações de trabalho, não apenas 

por sua própria existência, mas também por não exigir a repetição de atos para que 

a conduta possa ser punida, como na citação do TST abaixo; 

 

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a 
agravo de instrumento de um ex-gerente da MM Telecom Engenharia e 
Serviços de Telecomunicações Ltda. contra decisão que o condenou a 
ressarcir a empresa do valor pago a título de indenização a uma empregada 
a quem assediou moralmente. O relator, ministro João OresteDalazen, 
destacou na sessão que se trata de um caso incomum. "O empregado foi 
condenado ao ressarcimento de uma indenização a que deu causa em 
virtude de assédio moral", explicou. 
Admitido como coordenador técnico em março de 2008 pela MM Telecom 
para prestar serviços à Telemar Norte Leste S.A., ele foi dispensado em 
fevereiro de 2009, após atuar como gerente da filial da empresa em Aracaju 
(SE). Após a dispensa, ele ajuizou ação trabalhista contra as duas 
empresas, mas a empregadora apresentou pedido de reconvenção (ação 
do réu contra o autor, no mesmo processo) visando ao ressarcimento de 
indenização fixada em outra reclamação, na qual ficou comprovado que o 
coordenador praticou assédio moral contra uma subordinada. 
O juízo da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju (SE) aceitou a reconvenção e 
julgou procedente o pedido da empresa para ser ressarcida do valor da 
indenização que, segundo ela, foi de cerca de R$ 110 mil. O Tribunal 
Regional do Trabalho da 20ª Região (SE) manteve a sentença quanto à 
reconvenção, observando que já havia ocorrido a execução definitiva do 
processo de indenização, com os valores liberados à trabalhadora vítima do 
assédio.  
Com o agravo de instrumento ao TST, o trabalhador tinha intenção de ver 
examinado seu recurso de revista, cujo seguimento foi negado pelo TRT-
SE. Avaliando o caso, porém, o ministro Dalazen não identificou violação do 
artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República, conforme alegou o 
profissional quanto à decisão que o condenou. 
Segundo o ministro, a sentença decorreu da comprovação, em juízo, de ato 
ilícito praticado pelo empregado, que culminou com a condenação da 
empresa ao pagamento de indenização por dano moral. A condenação, em 
reconvenção, ocorreu com base na responsabilidade do empregado em 
face do empregador, conforme prevê o artigo 934 do Código Civil, que 
dispõe sobre o direito de regresso para ressarcimento do dano causado por 
outrem. "Agora a empresa está cobrando, com razão, o ressarcimento dos 
valores que pagou", afirmou. Para a ministra Maria de Assis Calsing, trata-
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se das "duas faces da moeda". Processo: AIRR-106700-
90.2009.5.20.0005.10 

 
Conforme visto acima e previsto nos Artigos 186 e 932, III, do Código 

Civil, bem como na Súmula 341 do STF não resta duvidas que: “É presumível a 

culpa do patrão pelo ato culposo do empregado ou preposto”, por 

responsabilidade objetiva. 

Deste modo, é pouco abordado sobre a possibilidade do empregador que 

venha a ser condenado judicialmente, possa retroagir, com o autor do dano, do qual 

teve que responder e pagar por sua conduta ilícita. 

O direito de regresso, está previsto no atual Código Civil, no Artigo 934: 

“Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago 

daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, 

absoluta ou relativamente incapaz. 

O direito de regresso pode ser buscado pelo empregador por duas formas: a 

primeira, o mesmo deve denunciar a conduta, por meio da proposição de uma ação 

secundária no decurso da ação principal. Recepcionada essa hipótese, serão ambas 

as ações julgadas ao fim da mesma sentença. 

O principal equivoco é que apesar de a poder antecipadamente condenar o 

verdadeiro culpado, o presente instituto dificilmente é recepcionado na seara 

trabalhista. Seja porque atrapalha diretamente a celeridade do processo judicial, ou 

porque seria impossível que o empregado ofensor figure no processo como 

corresponsável, no polo passivo, dado que a competência da Justiça do Trabalho, 

conforme o artigo 114, I, da Constituição Federal, deverá julgar litígios envolvendo 

as relações de trabalho, o que não existiria entre o ofensor e o ofendido, uma vez 

que responde por responsabilidade objetiva. 

Pode ser tomado como uma segunda possibilidade, consideravelmente 

possível e compatível com o âmbito trabalhista, onde o empregador, após sua 

condenação, vir a ajuizar Ação de Regresso, em face o Poder Judiciário Trabalhista, 

contra o empregado que lhe causou o dano. 

                                                           

10Gerente que cometeu assédio moral é condenado a ressarcir empresa que pagou indenização a 
vítima(Lourdes Tavares/CF; Processo: AIRR-106700-90.2009.5.20.0005.tst.jus.br.Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/noticia-destaque/-/asset_publisher/NGo1/content/gerente-que-cometeu-assedio-
moral-e-condenado-a-ressarcir-empresa-que-pagou-indenizacao-a-
vitima/pop_up?_101_INSTANCE_NGo1_viewMode=print)>. Acesso em: 09 de outubro. 2017. 
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A alternativa de Ação Regressiva, é pouco usada pelas empresas no âmbito 

privado, mas já é existente no âmbito do poder público há um certo tempo. conforme 

previsto no parágrafo 2º, do artigo 122, da Lei 8.112/90, o servidor público está 

expressamente obrigado a responder civil mente por ato praticado no exercício do 

cargo e atribuições de suas funções, e que cause danos à Fazenda Pública ou a 

terceiros, por meio de Ação Regressiva. 

Sendo assim o empregador deve se perguntar, se a proposição da Ação 

Regressiva não seria inofensiva, pois pode o empregado causador do dano ou 

ofensa não ter condições financeiras suficientes a meio de suportar o pagamento do 

montante total devido. 

Contudo, ainda assim mesmo que essa situação se faça presente, existe 

uma maneira em que a empresa pode não deixar o ofensor impune: seria por meio 

do protesto dessa sentença trabalhista, que vem a condenar o funcionário agressor, 

conforme previsto no artigo 1º da Lei Federal 9.492/97, combinado com artigo 8º da 

CLT. 

É importante lembrar que não há nada de novo, uma vez que a 

jurisprudência brasileira reconhece a possibilidade de protestar a sentença 

trabalhista.  

Visto isso já é passada a hora do verdadeiro causador do dano passar a 

responder pelos seus atos, mesmo porque a indenização que paga pela empresa ao 

empregado agredido ou vítima, nem sempre será suficiente para compensar seu 

sofrimento ou sua perda. Uma vez que o verdadeiro agressor permanecerá impune. 

No tocante ao agressor, se mais desses casos forem julgados e 

comprovados perante julgados, diversas condutas agressivas e abusivas serão 

repensadas, uma vez que passa a ser certa a possibilidade e porque não se dizer a 

probabilidade de tornarem-se réus em ação judicial podendo verem seus bens 

penhorados e o seu crédito afetado. 

Não se pode, porém, as empresas se esquecerem de colocar em pratica as 

políticas preventivas a sobre de ética e respeito no ambiente de trabalho, mantendo 

como exemplo a conduta da chefia quanto aos demais colaboradores da empresa. É 

preciso tomar a Ação de Regresso como alternativa e não como regra como forma 

de preveniras repetidas praticas inconsequentes, é possível que sejam inseridas 

cláusulas contratuais, prevendo o ajuizamento da Ação de Regresso para reaver do 
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funcionário causador do dano o montante que vier a ser condenada a empresa por 

ato ilícito que por ele for cometido. 

Adotando essa prática, as chances de uma empresa ser responsabilizada 

por ilícitos cometidos por funcionários serão reduzidas. 

Contudo conforme descreve o artigo 932, inc. III do C.C., é essencial a 

devida identificação das figuras na relação jurídica existente entre esses dois 

sujeitos, não podendo restar duvidas de sua existência como empregador e 

empregado, para que seja caracterizado como empregador é preciso a existência de 

vínculo empregatício, devendo caracterizar uma relação de trabalho, tendo assim, a 

presença de um empregador. Na segunda suposição, em face ao empregado, temos 

uma relação jurídica é mais ampla, pois abrangem várias formas de contratação, 

como os contratos de mandato, de comissão, de representação autônoma, etc.  

Destarte, é muito importante que se possa identificar uma relação jurídica de 

trabalho entre o responsabilizado e o autor do dano. A responsabilidade objetiva do 

empregador em relação ao empregado é legitimada pelo poder e responsabilidade 

direta que passam a exercer sobre seus prepostos, causadores do dano. Como visto 

acima, a responsabilidade objetiva por atos de terceiro é solidária, tendo o 

responsabilizado direito de regresso contra o causador do dano. Porém se faz 

necessário que uma ressalva contratual seja feita em relação ao direito de regresso 

do empregador sobre o empregado. A luz do art. 462 da CLT segundo o qual:  

 

Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários 
do empregado, salvo este resultar de adiantamento, de dispositivo de lei ou 
contrato coletivo. § 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o 
desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou 
na ocorrência de dolo do empregado. 11 

 

Deste modo conforme previsto no citado acima, é certo que o empregador 

somente terá direito ao regresso culposo, caso isso tenha sido previamente 

pactuado. 

O Direito, está em constante mudança, situação que não é distante da 

Responsabilidade Civil. Um evidente exemplo desse progresso é a 

Responsabilidade Civil Objetiva do empregador em face ao empregado, esse 

                                                           

11ART 462 CLT. Planalto.gov.br. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del5452.htm>. Acesso em: 09 de outubro. 2017 
 



26 

 

 

 

instituto que vem a atender vários casos concretos onde não seria possível 

demonstrar comprovadamente a culpa do ofensor, o que não caracteriza, o dever de 

indenizar. Como se faz possível identificar, o tema foi pacificado por meio de sede 

jurisprudencial, comprovado o vínculo empregatício entre o causador do dano e o 

empregador, e previamente pactuado, este estará obrigado a reparar o dano. Nesse 

sentido a modernidade dos sistemas jurídicos se dirigem, na concepção da culpa em 

situações que possam ser previstas pelo o legislador. É possível notar, que o direito 

se dirige a uma mudança histórica e significativa, ou seja, a responsabilidade com 

culpa, que antes era tida como regra, vem se tornando -se exceção, o que pode ser 

notado não só no Novo Código Civil, mas também como no Código de Proteção e 

Defesa ao Consumidor. Destarte, é possível identificar no profundo Instituto da 

Responsabilidade Civil Objetiva do empregador em relação ao empregado, que tem 

trazido grande segurança jurídica a sociedade, mesmo quem embora teve seu 

entendimento moderadamente pacificado, ainda se faz sujeito a evoluções, aos 

cientistas do direito, que devem manter toda atenção para que as novas 

necessidades que surgirão acerca do tema sejam contempladas, com isso é 

garantindo maior segurança jurídica para todos os tipos de violência sofridas através 

de qualquer pratica abusiva, veremos no capítulo seguinte as modalidades de 

assédio moral. 
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3 MODALIDADES DO ASSÉDIO MORAL 

 

Segundo aborda a psicologia existem diferentes modalidades de assédio 

moral no trabalho, sendo eles:  vertical ascendente, vertical descendente, horizontal, 

coletiva e mista. 

 

3.1 Assédio Moral Vertical Ascendente: este tipo de assédio moral é 

praticado pelo subordinado contra seu superior hierárquico. A psicóloga Marie-

France Hirigoyen (2002:116) salienta que a forma ascendente se caracteriza, 

principalmente, por alegações infundadas que, por suas peculiaridades, 

impossibilitam a vítima de esboçar formas de defesa. Entre elas, estão as de 

conotação sexual, no sentido de configurar exemplos de assédio sexual, pois dada a 

gravidade e o interesse público por tais questões, acaba desestruturando a vítima, 

que, mesmo na hipótese de sua inocência, fica sob constante pressão 

psicológica.12 

 

3.2 Assédio moral vertical descendente: é a forma de assédio praticado 

pelo superior hierárquico, sendo a vítima sua subordinada. Modalidade essa mais 

comum como no abuso das relações de trabalho. A violência vertical se caracteriza 

por relações autoritárias, desumanas e antiéticas, nas quais dominam a 

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

associados à produtividade. O agressor, na qualidade de superior hierárquico, 

pratica excessivamente essa conduta para atingir seus objetivos, ferindo a dignidade 

do trabalhador. Marcelo Rodrigues salienta, “O indivíduo que tiraniza seus 

subordinados é um inseguro por excelência. O déspota teme ser substituído por 

algum de seus subalternos, assim, está sempre os desqualificando, a fim de que 

apenas ele possa ser considerado competente” (2008:153).13 

 

3.3 Assédio Moral Horizontal: o assédio moral horizontal tem sua 

característica na violência entre os iguais no mesmo nível hierárquico, sem presença 

                                                           

12HIRIGOYEN, Marie-France. Mal estar no trabalho - redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002 

13PRATA, Marcelo Rodrigues. Anatomia do assédio moral no Trabalho: uma abordagem 
transdisciplinar. 1. ed. São Paulo: LTR, 2008. 
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de subordinação. Normalmente ocorre quando dois empregados disputam a 

pretensão de um mesmo cargo ou uma promoção; e por sua vez o empregador, 

buscando maior produtividade, impulsiona a competição entre colegas; ou, ainda, 

por inveja e inimizades pessoais (STDLER, 2008:77). Manifesta-se por meio de 

brincadeiras mal-intencionadas, gestos obscenos, atitudes grosseiras, isolamento, 

desprezo, comentários ásperos, piadas maldosas, dentre outros.14 

 

3.4 Assédio Moral Misto: O assédio moral misto é aquele que a vítima é 

agredida tanto por superiores, quanto por pares hierarquicamente iguais, se efetiva 

na conjunção do assédio moral vertical descendente (praticado pela hierarquia) e o 

horizontal (que vem dos colegas de trabalho). Hirigoyen (2006, p. 114) refere que: 

quando uma pessoa se acha em posição de bode expiatório, por causa de um 

superior hierárquico ou de colegas, a designação se estende rapidamente a todo o 

grupo de trabalho. A pessoa passa a ser considerada responsável por tudo que dê 

errado. Bem depressa ninguém mais a suporta e, mesmo que alguns não sigam a 

opinião do grupo, não ousam anunciar. (2006, p. 114)15 

 

3.5 Assédio Moral Coletivo: é cometido com vários empregados de uma 

empresa. Ocorre na prática de assédio, principalmente nos casos envolvendo 

política “motivacional” de vendas ou de produção, os empregados que não atingem 

as metas determinadas sofrem psicoterror, submisso a “castigos e prendas”, fazer 

flexões, vestir fantasias, dentre outras. 

 

 

  

                                                           

14STADLER, Denise de Fátima. Assédio moral: Uma análise da Teoria do Abuso de Direito Aplicada 
ao Poder do Empregador. 1. ed. São Paulo: Ltr, 2008. 
15HIRIGOYEN, M. F. Assédio Moral : Mal-estar no trabalho: edefinindo o assédio moral. 3. ed. São 
Paulo: Bertrand do Brasil, 2006 
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4. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

De acordo com os estudiosos da matéria, o significado para Dignidade 

Humana está em constante evolução, consagrada pelas várias experiências vividas 

pelo homem ao decorrer de sua existência. Por isto, é muito difícil que se conceitue 

o que vem a ser de fato a Dignidade da Pessoa Humana. Os autores apontam como 

sendo uma propriedade da pessoa, consoante à condição humana, necessária 

apenas a existência do ser humano para que seja favorecido de dignidade. Não 

havendo qualquer distinção seja raça, religião, cor, sexo, ou sequer de condição 

social, devendo ser reconhecida, respeitada e protegida.  

Para Kant (2006) como aparecem nos livros, a Dignidade da Pessoa 

Humana funda-se na própria ideia de autodeterminação, no efetivo exercício de sua 

independência volitiva. Desta forma, não pode ser separada do indivíduo, sendo 

inalienável e irrenunciável, existindo independentemente de reconhecimento pela 

ordem jurídica.16 

A Constituição Federal de 1988 traz a sua proteção a defesa e a realização 

de direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade. Instituindo o Estado 

Democrático, o qual se remete garantir o exercício dos direitos sociais e individuais, 

bem como prover o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça social, 

saúde e educação, do mesmo modo que a tendência do constitucionalismo, que 

incorporou, ao seu texto, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. 

III),como valor pétreo, definindo-o como fundamento da República. 

O princípio da dignidade humana como direito fundamental lembra a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, instituída pela Organização das 

Nações Unidas de 1948, que traz em seu artigo 1º o seguinte: “Todos os homens 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, concluímos que, segundo esse 

documento, os titulares dos direitos fundamentais são “todos os homens”, se em 

comparação ao texto de nossa Constituição de 1988 que optou por “todos são iguais 

perante a lei, são evidentemente semelhantes.  

Ante a isso, o desacato e o desrespeito à dignidade ocorrem em caso 

concreto apenas, não havendo possibilidade de se falar em atentado em sentido ao 

                                                           

16KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. São Paulo: 
Martin Claret, 2006. 
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plano abstrato. Por ser uma condição histórica, não se pode resumi-la 

exclusivamente a uma classe limitada de pessoas.  

A exemplo de que em determinadas ocasiões a conduta pode ser aceita por 

um grupo da sociedade e logo em seguida considerada como atos ofensivos, foi o 

que se deu durante e após a Segunda Guerra Mundial, quando as atrocidades 

praticadas pelos nazistas eram moralmente corretas aos Alemães, despertaram na 

sociedade o desejo e a necessidade de proteger dignidade humana. Surgindo, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que em seu art. 1º reconhece 

o direito da dignidade da pessoa humana.  E influenciada por este, a CF/88, além de 

recepcionar essa característica, fixou-o à condição de fundamento do Estado 

brasileiro, assim como um de seus princípios constitucionais fundamentais. Assim 

dispõe o art. 1º, inciso III: Art. 1º.  

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

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

direito e tem como fundamentos: (...) III. a dignidade da pessoa humana.  

Possuindo a dignidade a posição de princípio constitucional, deverá ser 

apreciada em todos os atos estatais, inclusive no Poder Judiciário, que deverá 

aplicar a norma a todo momento respeitando a. A dignidade se coloca de dois 

modos: restringe o poder estatal e confere ao Estado o dever de garantir ao 

indivíduo o pleno exercício deste atributo.  

Segundo Sarlet (2010, p.70) aponta a dignidade da pessoa humana como:  

 
A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humana o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida. 17 

 

O Princípio da Dignidade Humana, deve servir de direção bem como 

parâmetro para a aplicação e interpretação da norma jurídica. Nesta direção os 

direitos fundamentais são afirmados em conjunto aos direitos sociais, ambos 

                                                           

17SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 8. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2010. 
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guardando o direito à vida digna e garantia de direitos básicos como saúde, 

educação trabalho entre outras. 

Assim, cabe não somente ao estado bem como a sociedade o dever de 

respeitar a garantir de forma a cultivar a dignidade de cada um. Quando um 

empregado sofre assédio moral ou qualquer violação de sua dignidade, cabe ao 

ordenamento jurídico garantir restabelecê-la sempre que for motivado. 

No tocante a celebração de um vínculo contratual, o empregador não 

adquire apenas a força de trabalho, mas traz consigo as qualidades pessoais do 

contratado, o que para garantir a sua disciplina são estabelecidas normas internas 

quanto ao comportamento e vestimentas, bem como no contato ao público mesmo 

em atividades de cunho particular. 

Essas normas são permitidas desde que não venham a ferir a integridade e 

honra do trabalhador, colocando-o em situações desagradáveis e vexatórias. É 

valida a intenção da proteção da personalidade e dignidade do empregado, 

garantido pelos instrumentos jurídicos próprios, ainda que nem sempre suficientes 

para impedir a gradação do ambiente de trabalho tornando se cada vez mais hostil. 

Uma vez que não existe uma definição jurídica que caracterize o assédio 

moral, essa ausência tem contribuído para que corra com maior frequência quanto a 

reincidência desses abusos, uma vez que não existem sanções previstas ao 

agressor, ficando sobre responsabilidade do Judiciário analisar individualmente cada 

caso voltado ao princípio da dignidade humana e seus conceitos. 

Compete ao Direito reparar todo e qualquer tipo de prejuízo sendo material 

ou imaterial, faz saber que o patrimônio de todas as pessoas é formado por bens 

tangíveis e intangíveis, podendo ser medidos os tangíveis de forma exclusivamente 

econômica, no entanto o patrimônio intangível como no caso da honra auto estima e 

personalidade, não podem ser medidos da mesma forma. Sendo o patrimônio 

humano constituído de bens tangíveis, que podem ser medidos de forma econômica, 

e ainda, aquela parte imaterial, intangível, formada pela honra, autoestima e 

personalidade, direitos esses definidos na Constituição federal de 1988 como 

direitos fundamentais. 

O assédio moral tem sua previsão constitucional, no art. 5º, e seus incisos 

III, IV, V, VIII, IX, X e XLIX, que fazem menção a direitos especiais da personalidade, 

garantindo a reparação pelos danos morais decorrentes da sua violação. 
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5. CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL 

 

O Assédio Moral traz duras consequências, extremamente negativas e 

cruéis para a vítima assediada, que na maioria das vezes fica doente, desenvolve 

depressão, baixa estima, e acaba por pedir demissão, não se tratando os casos de 

suicídio.  

Estudiosos acerca do tema puderam perceber que a consequência do terror 

psicológico provoca consequências físicas e psicológicas na vítima assediada, o que 

estimula um aumento tocante dos pedidos de afastamento por doenças, que em 

casos de gravidade extrema podem levar até a morte.  

A satisfação do trabalhador está diretamente ligada a sua produtividade, o 

que será comprometida como demonstra Roberto Kanaane:  

O comportamento improdutivo surgirá em situações em que o indivíduo 
enfrenta conflitos que atuam como forma de enfraquecer sua predisposição 
para a realização. É bastante complexo administrar esta situação, pois 
deve-se considerar que fatores ambientais, situacionais, interpessoais e 
intrapessoais podem interferir na ação e no comprometimento que o 
indivíduo apresenta no ambiente de trabalho. (KANAANE, 1999, p. 76-77)18 

 

Algumas modalidades de assédio moral poderão ser enquadradas em várias 

alíneas do art. 483 da CLT, possibilitando a rescisão contratual indireta, além de 

indenização por danos morais e/ou materiais.  

A jurisprudência vem se mobilizando e manifestando a respeito do assunto, 

como se pode observar nas seguintes ementas:  

 

ASSÉDIO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO INDIRETA E 
INDENIZAÇÃO DEVIDAS. Constatando-se que o tratamento dispensado à 
autora, de forma reiterada, por parte de seu chefe, gerou um sentimento de 
intimidação e depreciação de sua figura profissional, configurando assédio 
moral, mantém-se a sentença 'a quo' quanto à rescisão indireta e 
consectários e à indenização por danos morais. HORAS EXTRAS 
DEVIDAS. Diante da confirmação, por testemunha, da ocorrência de 
sobrejornada e da não apresentação, pela empresa (com mais de 10 
empregados), dos controles de frequência, confirma-se a condenação ao 
pagamento de horas extras. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
RECURSO ORDINÁRIO, em que são partes ALL INCORPORADORA DE 
SERVIÇOS LTDA (HOSPITAL ALIANÇA), recorrente, e NILVA GRAZIELA 
DE OLIVEIRA LEONHARDT SMANIOTO, recorrida.(TRT-16 

                                                           

18KANAANE, Roberto. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao século XXI. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
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54200800116000 MA 00054-2008-001-16-00-0, Relator: ILKA ESDRA 
SILVA ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/10/2009, Data de Publicação: 
12/11/2009)19 

 
 

A posição dominante dos tribunais a que se pode observar, trata-se do 

sentido em que a ausência de legislação especifica, faz se possível a aplicação do 

artigo 483 da CLT afim de configurar o assédio moral nas hipóteses previstas no 

dispositivo.  

Sendo assim, é possível que o empregador possa rescindir o contrato de 

trabalho por justa causa desde que a conduta se de repetidamente e persistente. 

                                                           

19RESPONSABILIDADE DA EMRESA. Jusbrasil.com.br. Disponível em: <https://trt-
16.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7441861/54200800116000-ma-00054-2008-001-16-00-0>. Acesso 
em: 09 de setembro. 2017 
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6.  Evolução da Responsabilidade Civil no Tempo e Meio Ambiente Salutar 

 

Desde o princípio da humanidade, toda desinteligência por qualquer dano 

era resolvida à base da vingança e violência, olho por olho dente por dente, 

prevalecendo a lei do mais forte. Esse período estendeu-se até a intervenção da 

autoridade, a estatal, onde assumiu o controle com Leis, surgindo a ideologia de 

culpa bem como a responsabilidade do autor causador do dano. 

Com a chegada da Revolução Industrial, e o aumento crescente dos danos 

às pessoas que por horas trabalhavam e poucos direitos percebiam as vítimas, sem 

dizer a tamanha dificuldade que tinham para provar a culpa do agressor, se fez 

necessário o surgimento do princípio da inversão do ônus da prova, com ideologia e 

fundamento na teoria do risco em determinadas situações, apontando-se, para a 

responsabilidade objetiva em relação ao empregador. 

Com o aumento nas atividades industriais, a cada vez mais constante a 

exploração da carga horária de trabalho em ambientes extremamente salubres, 

ficava claro a necessidade de criação de institutos que regulassem a 

responsabilidade objetiva, inclusive ao tocante as situações tratadas de danos 

ambientais. 

A responsabilidade civil, sempre esteve presente no direito brasileiro como 

responsabilidade subjetiva, com culpa, conforme (arts. 159 do Código Civil de 1916 

e 186 e 927 do Código Civil de 2002). 

O nexo causal e a culpa do agente bem como ação ou omissão são 

pressupostos dessa modalidade de responsabilidade. 

No entanto na responsabilidade civil objetiva, o elemento da culpa é 

independente, essa modalidade de responsabilidade está prevista conforme 

estabelece o nosso Código Civil no art. 927, parágrafo único. 

 

Segundo MELO, Raimundo Simão resume em seu artigo: São casos de 

responsabilidade civil objetiva no atual direito brasileiro, os seguintes: a) as 

relações de consumo (CDC, art. 12); b) o transporte de passageiros (CC, 

art. 734); c) a responsabilidade presumida do dono do animal (CC, art. 936); 

d) a responsabilidade do dono do edifício ou prédio em construção por 

objetos caídos (CC, art. 937); e) a responsabilidade do habitante de prédio 

pelas coisas que dele caírem atingindo alguém (CC, art. 938); f) a 

responsabilidade por ato de terceiro (CC, arts. 932 e 933); g) a 
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responsabilidade do vizinho por construções edificadas (CC, art. 1.299); h) a 

responsabilidade por abuso de direito (CC, art. 187); i) as atividades de 

risco (CC, art. 927, parágrafo único); j) a responsabilidade por danos ao 

meio ambiente (CF, art. 225, § 3º, e Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º); k) a 

responsabilidade por dano nuclear (CF, art. 21, XXIII, c); l) a 

responsabilidade pelo risco administrativo (CF, art. 37, § 6º); m) a 

responsabilidade por benefícios previdenciários acidentários (Lei nº 

8.213/91); n) a responsabilidade pelo seguro DPVAT (Lei nº 6.194/74); o) a 

responsabilidade pelo risco da atividade empresária por débitos trabalhistas 

(CLT, art. 2º); e p) a responsabilidade pelos danos decorrentes da aplicação 

do Código Brasileiro da Aeronáutica.20 

 

Como citado acima, é possível observar que no Brasil a responsabilidade 

civil objetiva não é exceção. A crescente demanda de casos de responsabilidade 

civil objetiva no direito é expressiva, já é possível dizer que pode -se identificar duas 

modalidades de responsabilidade civil paralelas: a subjetiva e a objetiva. 

Funda-se agora a responsabilidade civil na proteção da vítima e não, mais 

como antes, na proteção do causador do dano, em direção a justiça social e de uma 

sociedade solidária, na proteção da dignidade humana (CF, art. 1º). 

Com a política nacional do meio ambiente, são formadas diretrizes com a 

função de garantir a tutela a vida em todas as formas, principalmente a vida humana 

como principal fundamento. São considerados conceitos de meio ambiente segundo 

a doutrina em quatro classes: natural, artificial, cultural e do trabalho. Destarte, o 

direito ambiental tem como objeto tutelar a vida saudável e sustentável. 

Toda e qualquer atividade laboral seja remunerada ou não é desenvolvida 

em ambiente previsto e protegido pelas leis que regem o meio ambiente, por ser o 

local onde o trabalhador exerce sua atividade, onde deve haver equilíbrio tornando o 

ambiente salutar, e ausente de agentes que comprometam a integridade física e 

mental dos trabalhadores, independentemente de sua condição atual. 

A proteção do meio ambiente do trabalho não se limita apenas e  relação ao 

trabalhador que possui carteira assinada, mas é importante lembrar que o meio 

                                                           

20Responsabilidade Civil nas Relações de Trabalho: Danos ao Meio Ambiente e à Saúde do 
Trabalhador. Lex.com.br. Disponível em: 
<http://www.lex.com.br/doutrina_25429225_RESPONSABILIDADE_CIVIL_NAS_RELACOES_DE_TR
ABALHO_DANOS_AO_MEIO_AMBIENTE_E_A_SAUDE_DO_TRABALHADOR.aspx>. Acesso em 
17 de setembro. 2017  
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ambiente equilibrado é um direito de todos, como previsto na Constituição (art. 225, 

caput), uma vez que a definição de meio ambiente aborda todo cidadão e a o meio 

ambiente do trabalho, todo trabalhador que desempenha alguma atividade, 

remunerada ou não, seja homem ou mulher, celetista, autônomo ou servidor público 

de qualquer espécie, pois, todos recebem proteção constitucional de um ambiente 

de trabalho adequado e seguro, necessário à sadia qualidade de vida. 

É adequado um meio seguro e salutar sendo um dos direitos fundamentais 

mais importantes ao direito do cidadão trabalhador, que sendo violado provoca 

agressão social. 

A Constituição Federal de 1988 deu prioridade e incentivou a prevenção dos 

riscos nos ambientes do trabalho e dos consequentes riscos de acidentes de 

trabalho, dizendo (art. 7º, inciso XXII) que: "É direito do trabalhador urbano e rural, a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança." 

O principal objeto é garantir que o empregador e o tomador cumpram as 

normas de segurança e higiene e prevenir, efetivamente, o meio ambiente do 

trabalho dos riscos para a saúde dos trabalhadores. 

De modo que se apresente um novo contexto, no qual prioriza a prevenção 

das reparações de caráter individual, que, por mais vantajosas que sejam, jamais 

ressarcirão os prejuízos decorrentes dos acidentes de trabalho que, inevitavelmente, 

atingem os trabalhadores nos aspectos humanos, sociais e econômicos; atingem as 

empresas financeiramente e o próprio Estado, que responde, finalmente, pelas 

feridas sociais decorrentes ao meio ambiente. 

Conforme com as normas constitucionais atuais, a proteção do meio 

ambiente do trabalho está vinculada diretamente à saúde do trabalhador enquanto 

pessoa, razão essa que se trata de um direito da coletividade, a ser regulado pelas 

normas gerais buscando à proteção dos interesses difusos e coletivos. 

O direito ambiental como ramo do direito veio concretizar a ideia de quebra 

da divisão de direito privado e direito público, portanto esse novo ramo não pertence 

nem a uma nem a outra espécie, mas a uma nova categoria autônoma, chamada 

direito difuso. 

O meio ambiente, nessa visão, é o objeto do direito ambiental, que no 

aspecto material, tanto quanto no imaterial, diz respeito ao valor maior do ser 
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humano a vida. Deste modo, estabelece a Constituição Federal (art. 225, caput) que 

o meio ambiente é um bem de uso comum de todos, essencial à qualidade de vida 

do ser humano, impondo ao Poder Público e à sociedade o dever de defendê-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

É o bem ambiental, um direito de todos e de cada um, ao mesmo tempo, e, 

quando violado, a agressão atinge a sociedade como um todo, o que compete 

somente o Poder Público o dever de tutelar o meio ambiente, no entanto todos 

aqueles que usufruem os benefícios da atividade humana têm a obrigação de 

prevenir os riscos e danos ao meio ambiente, incluído o do trabalho, e de reparar os 

danos causados coletiva e individualmente, conhecida como responsabilidade 

solidária. 

No direito ambiental do trabalho, o bem ambiental a ser protegido envolve a 

vida do trabalhador e sua integrante social, devendo ser preservado por meio da 

implementação de adequadas condições de trabalho, higiene e medicina. 

Cabe ao empregador a obrigação de preservar e proteger o meio ambiente 

laboral, e ao Estado e à sociedade compete fazer valer a manutenção desse bem. 

 

Ressalta em seu artigo MELO, Raimundo Simão de: “A obrigação do Estado 

não é somente a de proteger e adequar os ambientes assim como o do 

trabalho, mas também para os seus servidores empregados ou estatutários, 

e orientar os tomadores de serviços sobre os riscos e indicar quais as 

normas de segurança, higiene e medicina do trabalho a serem adotadas, 

fiscalizando as condições de trabalho, impondo sansões e interditando 

estabelecimentos, setores de serviço, máquinas ou equipamentos, ou 

embargando obras, quando presentes riscos graves e iminentes para a 

saúde dos trabalhadores, como determina o art. 161 da CLT. Caso o Poder 

Público (os órgãos de fiscalização) se omita desses deveres ou preste um 

serviço inadequado ou defeituoso, responde o Estado juntamente com o 

particular (art. 225 da Constituição Federal)”.21 

 

A prevenção dos riscos no ambiente de trabalho busca primeiramente à 

tutela da vida e da dignidade humana dos trabalhadores. De modo que estabelece a 

                                                           

21Responsabilidade Civil nas Relações de Trabalho: Danos ao Meio Ambiente e à Saúde do 
Trabalhador. Lex.com.br. Disponível em: 
<http://www.lex.com.br/doutrina_25429225_RESPONSABILIDADE_CIVIL_NAS_RELACOES_DE_TR
ABALHO_DANOS_AO_MEIO_AMBIENTE_E_A_SAUDE_DO_TRABALHADOR.aspx>. Acesso em 
17 de setembro. 2017 
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Constituição Federal de 1988 (arts. 1º e 170), como fundamentos do Estado 

Democrático de Direito e da ordem econômica, os valores sociais do trabalho, a 

dignidade da pessoa humana e o respeito ao meio ambiente.  

O desrespeito a esse bem, a Constituição Federal fixa a obrigação de 

reparação em todos os seus aspectos administrativos, penais e civis, além dos de 

matéria especialmente trabalhista, como previsto em outros dispositivos 

constitucionais e legais. Essa responsabilidade, como estabelecem os arts. 225, § 

3º, da Constituição e 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente), é de natureza objetiva e solidária. 

O art. 225 assegura ao meio ambiente no geral, que todos tenham direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com a preocupação 

de assegurar a efetividade desse direito, cabe ao Poder Público (§ 1º) promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente (inciso VI), sendo as condutas e atividades 

consideradas lesivas a ele sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados (§ 3º). 

Em relação ao meio ambiente do trabalho, prevê o art. 7º da Constituição 

Federal, “que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social”, “a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (inciso XXII)”. 

O mais importante e fundamental direito do homem, previsto em todas as 

declarações internacionais, é o direito à vida, objeto do direito ambiental e suporte 

para existência e gozo dos demais direitos humanos. Esse direito, conforme 

assegura a nossa Constituição Federal no art. 225, requer vida com qualidade, e 

para que o trabalhador tenha vida com qualidade, é necessário que se assegurem 

os seus pilares básicos: trabalho em condições seguras e salubres. 

Em termos de legislação ambiental é o Brasil, um dos países mais 

avançados do mundo, o que ocorre também para do meio ambiente do trabalho. 

Com relação a este, sua estrutura consta da Constituição Federal de 1988, das 

várias Constituições estaduais que seguiram a mesma linha, da Lei de Política 
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Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) (Capítulo V, que trata da segurança, higiene e medicina do trabalho, 

totalmente alterado em 1977 pela Lei nº 6.514), da Portaria nº 3.214/78, com várias 

Normas Regulamentadoras, das convenções coletivas de trabalho, de sentenças 

normativas proferidas pela Justiça do Trabalho e de Convenções da OIT, além do 

Código Penal e de outras leis esparsas cuidando da parte criminal e dos crimes 

ambientais. 

Mesmo com a existência de toda essa estrutura jurídica protetiva, é 

preocupante a situação brasileira em termos de proteção ambiental no trabalho e de 

defesa da saúde dos trabalhadores, visto os altos índices de acidentes de trabalho 

registrados pela Previdência Social, bem como afastamentos por transtornos 

psicológicos, consequência das frequentes agressões sofridas pelo assedio, 

trazendo grandes prejuízos para a economia brasileira e para a sociedade.  

São as principais causas do descumprimento das normas de saúde, higiene 

e segurança no trabalho, a precarização das condições de trabalho, agravada pelas 

terceirizações, nas quais ocorrem a maioria dos acidentes, pela negligencia das 

empresas contratantes que muitas vezes não observa e exige da empresa 

terceirizada procedimentos eficientes, e pela ineficiência da fiscalização estatal, sem 

contar os frequentes assédios de diversas formas, normalmente levando o 

empregado a níveis altos de descontrole emocional. 

O Brasil possui construção legal de proteção ao meio ambiente e às pessoas 

e recentemente a doutrina e estudos mais completos, especialmente no âmbito 

ambiental do trabalho. No entanto os tribunais, em sua maioria, continuam agindo 

como se nada tivesse mudado e evoluído. Diversos julgadores, em análise das 

questões de danos à saúde do trabalhador, enaltecem o inciso XXVIII do art. 7º da 

Constituição como importante avanço, uma vez que eliminou a culpa grave como 

fundamento da reparação, o que é verdade, mas se restringem ao aspecto exclusivo 

da responsabilidade subsidiária. 

Mesmo com um avançando sistematicamente no âmbito jurídico de proteção 

ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, o Brasil não atingiu ainda nível 

suficiente de conscientização capaz de prevenir e eliminar efetivamente os riscos 

ambientais do trabalho e à saúde do trabalhador, atingindo altos índices de 

acidentes.  
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Enquanto a prevenção não torna se efetivamente eficaz, é necessário aplicar 

o instituto da responsabilização com a finalidade não só de compensar as vítimas 

pelos danos sofridos, mas também com intuitos punitivo, preventivo e pedagógico.  

O dinheiro não repõe sensibilidade humana, porém, pesam as 

consequências dos custos financeiros provenientes das indenizações que a cada dia 

são reconhecidas por decisões judiciais em razão de danos morais, estéticos e 

materiais, além das indenizações por danos morais coletivos nas ações civis 

públicas ajuizadas especialmente pelo Ministério Público do Trabalho e, das ações 

de regresso ajuizadas pela Previdência Social, passam a ressarcir os gastos 

decorrentes dos afastamentos que tiverem como causa principal a culpa patronal. O 

desrespeito a condições e meio ambiente do trabalho tem custado caro para 

algumas empresas, e consequentemente aos trabalhadores. 

O instituto da responsabilidade civil, em regra, é a razão que movimenta o 

direito, sendo, o mecanismo adequado para obrigar todo aquele que causa dano a 

outrem a arcar com os prejuízos decorrentes (CF, art. 5º, V e X, e CC, arts. 186 e 

927). 

A Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) estabelece no 

art. 14, § 1º, que: "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é 

o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade." 

Essa Lei foi precursora sobre o tema, criando a responsabilidade civil 

objetiva para os danos ao meio ambiente e também para os terceiros afetados, se 

para o dano ao meio ambiente a responsabilidade é objetiva, não faz sentido se 

eximir da culpa em relação às consequências para as pessoas prejudicadas por 

esse dano e por sua vez ainda pelas violências sofridas, em primeiro lugar, está a 

proteção da pessoa humana e da sua dignidade (CF, arts. 1º e 170). 

A Constituição de 1988 avançou sobre a proteção ambiental, no art. 225 

que: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações", preocupando-se com os danos concretos, efetivos, abstratos e futuros. 
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Bem como a proteção acerca do que regula a ambientação no convívio 

trabalhista, tendo como fundamento principal o princípio da dignidade humana, 

objetivando a responsabilidade civil objetiva acerca do tema.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo compreender as formas de assédio no 

ambiente de trabalho, esse fenômeno até pouco tempo não era observado, mas nos 

últimos anos tem se tornado uma necessidade. Devido as frequentes mudanças do 

mercado de trabalho, a competitividade por larga escala em produção e o baixo 

custo com maior lucro, as empresas de modo geral desenvolveram métodos que 

colocam a qualidade de vida dos empregados em segundo plano. 

O assédio de modo geral é caracterizado pela reiteração de atos abusivos 

praticados, via de regra, pelo superior hierárquico, no entanto vimos que existem 

diferentes formas de que a violência aconteça sem que figure o superior como 

agente da conduta, como no caso do assédio praticado pelos trabalhadores de um 

mesmo nível hierárquico, chamado assédio moral horizontal. 

É possível dizer que o assédio em suas formas fere diretamente o princípio da 

dignidade da pessoa humana, devido à violência repetidamente sofrida degradando 

não apenas sua saúde física como também a mental. Torna se uma difícil tarefa 

esgotar as formas de assédio através do trabalho desenvolvido, vez que cada caso 

acontece de uma forma e deve ser analisado por suas características e 

acontecimentos. 

Pressupõe-se que na maioria das vezes os agressores detêm de alguma 

autoridade, não necessariamente hierárquica, mas também decorrente de alguma 

situação que o coloca sobre poder de subjugar o outro, mesmo sendo 

hierarquicamente iguais, pois usam desse “poder” para intimidar a vítima. 

O estudo da Psicologia busca encontrar e auxiliar no levantamento de perfis 

agressores, ou com tendência a prática, muito embora, a principal evidencia é o 

poder e autoridade que o agressor mantém. Os estudos apontam as consequências 

deixadas em vítimas que sofrem por muito tempo esse tipo de violência, podendo vir 

a prejudicar completamente seu convívio social. 

Diante de todo o exposto, pude concluir que mesmo a diante da crescente 

demanda de ações buscando indenizações indevidas, a responsabilidade objetiva se 

faz prevalecer, tendo como objeto principal garantir a dignidade da pessoa humana 

bem como preservar o ambiente e de trabalho, como instituto coletivo presente e 

futuro. 
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Muito embora no sistema jurídico Brasileiro não exista legislação específica 

sobre o tema, a justiça já vem se manifestando através de jurisprudências afim de 

proteger o trabalhador de qualquer modalidade de assédio, com base no princípio da 

dignidade da pessoa humana. Por fim cabe ao empregador e a toda a sociedade, 

manter-se atendo aos problemas oriundos das formas de assédio. 
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