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RESUMO 

 

O meio ambiente de trabalho equilibrado é um direito fundamental assegurado pela 

Constituição Federal de 1988 que visa proteger a dignidade humana do trabalhador e os direitos 

da personalidade, vedando a prática de condutas abusivas que precarizam ou degradam o local 

de trabalho. O assédio moral é uma prática abusiva que está inserida na gestão organizacional 

de várias empresas, devido ao modelo econômico vigente. O assédio causa lesão à integridade 

física e psicológica do indivíduo, afetando o exercício pleno dos direitos da personalidade do 

trabalhador. A indenização por dano moral não restaura a integridade psicofísica da vítima, mas 

permite a compensação financeira da dor e do sofrimento causado. O trabalho lança luzes sobre 

o assédio moral em três profissões: do bancário, do docente e do policial militar. A tarifação do 

dano moral afronta o texto Constitucional, pois limita o quantum indenizatório em 50 salários 

do trabalhador, sobretudo se consideradas as lesões gravíssimas. A norma tarifada discrimina a 

pessoa humana pelo valor do salário recebido e torna injusta sua aplicação ao proteger o 

patrimônio dos grandes empresários, pois limita o valor e os efeitos punitivos e preventivos da 

indenização. O meio ambiente de trabalho equilibrado é um direito constitucional que visa 

garantir a dignidade humana e os direitos da personalidade. A responsabilidade do empregador 

decorrente da atividade de risco e do ambiente de trabalho permanece objetiva. A 

responsabilidade subjetiva do empregador no dano extrapatrimonial previsto na reforma 

trabalhista, bem como a tarifação do dano moral, promove a extinção da função pedagógica, 

ficando apenas o caráter punitivo do dano moral. As alterações podem gerar uma precarização 

das condições de trabalho e um aumento do assédio moral e de outras condutas ilícitas, ao passo 

que reduz sua função preventiva. Diante disso, verificados o princípio da vedação do retrocesso, 

o princípio da igualdade, da proporcionalidade e da dignidade humana, dentre outros, será 

demostrado a inconstitucionalidade da norma. 

 

Palavras-chaves: Dano extrapatrimonial. Dignidade da pessoa humana. Meio ambiente de 

trabalho. Reforma Trabalhista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The balanced working environment is a fundamental right guaranteed by the Federal 

Constitution of 1988 that aims to protect the human dignity of the worker and the rights of the 

personality, prohibiting the practice of abusive conduct that precarizes or degrades the 

workplace. Bullying is an abusive practice that is embedded in the organizational management 

of several companies due to the current economic model. Harassment causes injury to the 

physical and psychological integrity of the individual, affecting the full exercise of the rights 

of the personality of the worker. Compensation for moral damages does not restore the 

psychophysical integrity of the victim, but it allows financial compensation for the pain and 

suffering caused. The work sheds light on bullying in three professions: the banking, the teacher 

and the military police. The moral damage taxation affronts the Constitution, because it limits 

the indemnity quantum in 50 workers' salaries, especially considering the serious injuries. The 

standard charged discriminates the human person by the value of the salary received and makes 

its application unfair to protect the patrimony of the big businessmen, as it limits the value and 

the punitive and preventive effects of the indemnification. The balanced working environment 

is a constitutional right aimed at guaranteeing human dignity and the rights of the personality. 

The employer's responsibility for risk activity and the work environment remains objective. The 

employer's subjective liability for the off-balance-sheet damage foreseen in the labor reform, 

as well as the charging of moral damages, promotes the extinction of the pedagogical function, 

leaving only the punitive character of moral damage. The changes may lead to a precarious 

working conditions and an increase in bullying and other illicit behavior, while reducing their 

preventive function. In view of this, the principle of the prohibition of retrocession, the principle 

of equality, proportionality and human dignity will be verified, among others, the 

unconstitutionality of the norm will be demonstrated. 

 

Key words: Dignity of the human person. Extra-financial damages. Labor Reform. Work 

environment.  
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INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente de trabalho equilibrado é concebido como direito fundamental de 

todos os trabalhadores, previsto no art. 225 da vigente Constituição Federal de 1988. Além 

disso, embora esteja fora do rol estabelecido no art. 5°, é reconhecido como um direito 

fundamental, social e subjetivo, constituindo-se em direito da personalidade por assegurar a 

dignidade do trabalhador no meio ambiente de trabalho que está inserido. 

A proteção à saúde físico-psíquica do trabalhador é fundamental para a manutenção da 

saúde, do bem-estar e do pleno desenvolvimento do trabalhador. Dessa forma, salvaguarda os 

direitos da personalidade. O nome, a imagem, a honra, a saúde, a vida, a integridade física e 

psíquica do trabalhador são direitos da personalidade imprescritíveis, indisponíveis, absolutos 

e inerentes aos seres humanos, neles incluídos os trabalhadores. 

O direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado, insculpido nos arts. 225 e 200, VIII 

da Constituição Federal de 1988, corrobora as prerrogativas indispensáveis para garantir os 

direitos da personalidade do trabalhador, tornando-se bem jurídico garantidor da proteção à 

liberdade, à igualdade, à dignidade, à formação da personalidade e à própria dignidade do 

trabalhador. 

No atual cenário econômico de crise e desemprego, os estudos sobre o assédio moral e 

a responsabilidade do empregador, mostram-se ainda mais relevantes, uma vez que deve ser 

considerada a influência de fatores alienígenas e globalizados que aumentam significativamente 

as condutas assediantes de chefes (dirigentes/administradores) no intuito de alcançar metas; as 

quais, não raro, vêm acompanhadas de ameaças de demissão. É preciso que o tema seja 

estudado e conhecido pelos operadores de direito, e também levado ao conhecimento dos 

trabalhadores; constituindo-se em objeto de pesquisa capaz de fomentar a discussão e a 

promoção da dignidade humana do trabalhador no ambiente de trabalho.  

A realização da cidadania e da dignidade humana, a redução das desigualdades sociais, 

a busca pela justiça social, bem como a vedação do retrocesso social indicam que o sistema 

normativo brasileiro busca o fortalecimento dos princípios trabalhistas, os quais não podem, 

nos referidos momentos de crise, ser manipulados por pressão do empresariado junto ao Poder 

Legislativo Nacional. Não obstante tal constatação, a história recente do Brasil demonstra que 

importantes direitos trabalhistas foram alterados, gerando prejuízo aos trabalhadores.  

A conjuntura pós-moderna ratifica a importância da presente proposta de estudo, sendo 

que a presente dissertação tem por objetivo tecer considerações teóricas acerca do assédio 

moral, da responsabilização e da reparação do dano pelo empregador, bem como de todos os 
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atos de empregados, sejam eles omissivos ou comissivos. A conduta assediante é uma prática 

que causa danos físicos e psicológicos irreparáveis à integridade física e à sua personalidade 

como cidadão, colocando em cheque não apenas o sistema jurídico trabalhista, mas todo o 

alicerce jurídico no qual se pauta o Estado Democrático de Direito. 

A conduta assediadora pode provocar inúmeros problemas à saúde da vítima, tanto de 

natureza física quanto psicológica, devendo, pois, ser, terminantemente, coibida para a garantia 

da saúde do trabalhador, bem como em defesa da preservação do meio ambiente de trabalho 

equilibrado. Nesse sentido, é imperioso, ainda, destacar que a tarifação do dano moral pode 

maximizar a quantidade de conduta, uma vez que em determinados contextos, tende a excluir 

ou limitar a responsabilidade do empregador, que pratica este ato ilícito.  

Diante dos fatos expostos, surge uma hipótese de pesquisa baseada na função social da 

proteção do trabalhador no Estado Democrático de Direito, o qual deve promover e fiscalizar o 

trabalho digno frente ao capital, garantindo a saúde física e psicológica dos trabalhadores, 

reduzindo as nefastas consequências do assédio moral. O Estado, representado pelo poder 

legislativo, através da norma, deve atuar para a prevenção e para a responsabilização do 

empregador assediador ou do subordinado que age com desrespeito à dignidade do trabalhador; 

o Estado não pode criar mecanismos que promovam a redução do dano moral sem assegurar 

que as condutas danosas sejam evitadas. 

O direito ao trabalho deve ser regulado e garantido, estabelecendo limites à exploração 

de mão de obra, em prol da concretização da vida digna, donde avulta o estudo da configuração 

jurídica do dano moral, seja o assédio praticado pelo próprio tomador de serviço ou mesmo por 

outro trabalhador, a quem aquele conferiu poderes diretivos.  

Desta feita, o presente estudo justifica-se pelo fato da conduta do assédio moral degradar 

o meio ambiente de trabalho, podendo causar graves danos à integridade física e psíquica do 

trabalhador, levando, em casos mais extremos, até mesmo ao suicídio. A ocorrência do assédio 

moral gera o dano e, consequentemente, o dever de reparação integral do empregador. A 

aplicação da medida punitiva em face do assediador tem, desse modo, a função de evitar a 

reiteração da conduta e prevenir o assédio; contudo, a restrição contida na tarifação do dano, 

vulnerabiliza justamente o caráter punitivo e pedagógico. 

Diante do exposto, a importância do presente trabalho toma corpo, pois o estudo almeja 

evitar a proliferação de condutas assediantes, que degradam o meio ambiente de trabalho, e 

contribuem com a devida responsabilização do agente causador da lesão. 

O problema proposto no presente trabalho está relacionado ao assédio moral sofrido 

pelo trabalhador, aos danos à saúde física e mental e à reparação do dano extrapatrimonial como 
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fator preventivo e punitivo, apesar da reforma trabalhista tarifar e limitar a responsabilização 

do empregador.  

Neste sentido, alguns questionamentos surgem e precisam ser respondidos a fim de se 

chegar a uma proposta de solução para o problema. O que é meio ambiente de trabalho 

equilibrado? O meio ambiente de trabalho equilibrado constitui-se em direito da personalidade? 

Qual a importância do meio ambiente equilibrado livre de assédio moral para a vida digna?  

Quais as formas de gestão e controle do trabalho competitivo e as causas do aumento da 

incidência de assédio moral? Quais formas de assédio moral ocorrem? Quais as consequências 

para o trabalhador, para o Estado e para a sociedade?  Quais alterações advindas com a Lei n° 

13.467/17 se refletem nos direitos da personalidade e na proteção contra o assédio moral? Por 

fim, pergunta-se se a tarifação do dano moral exposta na Lei n° 13.467/17 poderia ser 

considerada inconstitucional. 

Para responder aos questionamentos acima é preciso voltar à segunda guerra mundial, a 

qual foi marcada por condutas reprováveis contra os seres humanos e o surgimento da cultura 

do descarte, como afirma Hannah Arendt. A fim de evitar um novo holocausto, num momento 

de sensibilidade e humanismo, os direitos humanos foram protagonistas para assegurar aos 

indivíduos o direito à vida e à dignidade.  

O Direito do Trabalho constitui um ramo do direito autônomo, com estrutura judiciária 

federal específica para a garantia e aplicação da justiça, na proteção dos direitos dos 

trabalhadores. Um dos maiores problemas enfrentados atualmente para as garantias sociais dos 

trabalhadores é o desenvolvimento econômico à custa da precarização e da redução de salários, 

fato que levou à aprovação da Lei n° 13.467/17 com retrocessos dos direitos sociais, os quais 

foram conquistados ao longo do tempo, pois a tarifação do dano moral não traz benefício aos 

trabalhadores e aos pequenos empresários. Por outro lado, o grande empregador pode beneficiar 

da tarifação da multa com a limitação do valor a indenizar. 

A presente dissertação está vinculada à linha de pesquisa dos “Direitos da personalidade 

e seu alcance na contemporaneidade”, especificamente no grupo de pesquisa “Reconhecimento 

e garantia dos direitos da personalidade”. 

O objetivo geral do presente trabalho é estudar o assédio moral no ambiente laboral, a 

responsabilidade do tomador de serviços, e as alterações advindas com a Lei n° 13.467/17. Dele 

derivam os objetivos específicos, como a busca pela caracterização do meio ambiente de 

trabalho equilibrado como um direito da personalidade inserido para tutela do trabalhador. 

Igualmente, almeja-se conceituar o assédio moral, suas consequências físicas e psicológica para 

a vítima; discorrer sobre a inconstitucionalidade da Lei n° 13.467/17 para tarifação de dano 
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moral e suas alterações em relação à responsabilidade extrapatrimonial do empregador nas 

situações de assédio moral na empresa. Por fim, objetiva-se apresentar propostas de melhorias 

para prevenção do assédio moral no meio ambiente de trabalho. 

O estudo foi realizado mediante pesquisa teórica com a análise e interpretação 

desenvolvida a partir das obras e textos pesquisados. Desta forma, o método utilizado foi o 

indutivo, partindo do estudo da Lei n° 13.467/17, Reforma Trabalhista, e suas consequências 

no meio ambiente de trabalho em relação ao assédio moral. A partir de princípios, leis e teorias, 

foram analisados casos particulares com base na premissa lógica e dialética para chegar às 

conclusões sobre o assunto.  

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram, principalmente, fontes primárias de 

consulta, sobre o tema. Trata-se de pesquisa teórica, com material bibliográfico de qualidade 

para a máxima aproximação do problema. A revisão bibliográfica foi rigorosa, para confirmar 

a verificação do objeto. Foram utilizados periódicos, jurisprudências, doutrinas, principalmente 

após a reforma trabalhista, além de livros e outras normas. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro tem-se a apresentação e 

uma breve descrição do tema, acompanhada do histórico da evolução dos direitos sociais 

trabalhistas, com a alteração do conceito de trabalho de subsistência para um trabalho de 

produção em massa. No mesmo capítulo abordam-se os direitos da personalidade e sua divisão 

em direitos físicos, psíquicos e morais, pois o assédio moral causa danos ao trabalhador nestes 

três aspectos. Por fim, neste capítulo são trazidos os direitos da personalidade na reforma 

trabalhista, que reconheceu a sua aplicação na esfera do trabalho, porém o tratou de forma 

discriminatória, além de restringir a efetividade da sua aplicação. 

No segundo capítulo, o foco está na abordagem do poder diretivo do tomador de serviço 

para controle da produção e dos empregados. Os modelos de produção fordista e taylorista 

fragmentaram o trabalho e tornaram o processo produtivo mecânico e contínuo, os quais são, 

ainda, aliados ao surgimento das máquinas e da automação industrial, sendo que o trabalhador 

perdeu importância nas fábricas e passou a ser visto como uma peça fácil de ser substituída. O 

trabalhador permanece portador dos direitos à personalidade como qualquer cidadão e tem o 

direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado para prestar serviço, não podendo ser 

considerado mero objeto de descarte.  

Ainda neste capítulo são analisados os instrumentos de controle da empresa e as formas 

de vigilância e punição para fiscalizar o trabalho dos operários na produção. Apresentam-se as 

formas de poder diretivo e sua divisão no poder organizador, disciplinar e de controle. Outra 

forte influência no mercado de trabalho é a concorrência acirrada entre as empresas para obter 
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lucro e ser atrativa no mercado de capitais como forma de investimento satisfazendo a exigência 

do mercado especulativo, o qual exige o retorno rápido do capital investido. Os modelos de 

gestão de administração por estresse ou com metas inalcançáveis que exigem a máxima 

produtividade do empregado no menor tempo. A cobrança em excesso para alcançar as metas 

gera um aumento do assédio moral nas organizações e prejudicam a saúde física e psicológica 

dos trabalhadores. 

O terceiro capítulo trata do instituto do assédio moral, conceituado e classificando a 

conduta, buscando definir os meios para constituição de provas e como diferenciar a conduta 

do assédio sexual. Por fim, neste capítulo apresenta-se a análise das consequências do assédio 

moral no meio ambiente de trabalho. 

No quarto capítulo, o estudo se concentra no assédio moral organizacional no meio 

ambiente de trabalho do docente, bancário e policial, por serem três profissões que sofrem 

diariamente condutas assediantes. O sistema bancário é um típico caso de assédio moral vertical 

descendente por meio do controle das metas, enquanto as outras duas profissões estudadas têm 

o controle exercido pelo superior direto da pessoa. 

No quinto capítulo, tem-se o assédio moral na reforma trabalhista, principalmente 

relacionado à tarifação do dano moral prevista no art. 223-G da Lei n° 13.467/17.  Apresentam-

se as consequências da tarifação e as propostas para o combate do assédio moral. Neste tópico 

coube analisar a responsabilização do empregador e a aplicação pedagógica e punitiva do dano 

moral após a reforma trabalhista, a fixação do quantum indenizatório para reparação do dano 

extrapatrimonial no Direito do Trabalho e as demais alterações decorrentes de reforma 

trabalhista que refletem diretamente em lesões à personalidade do trabalhador. 

As recentes alterações trazem insegurança jurídica para o Direito do Trabalho, pois a 

tarifação do dano pode ser declarada inconstitucional, e os valores serem aplicados 

proporcionalmente, como aduz o art. 5 V e X da Constituição Federal de 1988. Embora a 

impossibilidade da verdadeira reparação da integridade psicofísica do trabalhador lesado. 

Portanto, há uma interdisciplinaridade no estudo que envolve institutos do Direito do 

Trabalho, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, além de outras disciplinas como 

Medicina do Trabalho, Psicologia do Trabalho, Filosofia e Sociologia. Todas estas são pautadas 

na pesquisa, pela dignidade do trabalhador no meio ambiente de trabalho. 
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1. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O ser humano é um ser vivo consciente que busca constantemente um sentido para sua 

existência. O indivíduo é imantado no espírito de coletividade, é um mecanismo de proteção e 

de harmonia no seu habitat para promoção da vida em comunidade. O ser humano submete-se 

ao controle social, ao controle do Estado e ao controle no trabalho em busca de harmonia e da 

garantia de uma vida saudável, em contrapartida paga os impostos que mantém a estrutura do 

Estado. 

No decorrer da história, o trabalho teve o conceito inicial alterado de escravidão para 

dar sentido à vida, à existência digna, a valores e a virtudes na sociedade. O trabalhador hoje é 

considerado virtuoso, honrado e honesto, alterando o sentido primitivo do trabalho quando 

estava relacionado a subordinação e à escravidão. A venda de mão de obra para produção de 

riquezas na sociedade capitalista garante o recebimento de salário para o trabalhador, e deve ser 

suficiente para suprir suas necessidades básicas, além de assegurar, condições mínimas para 

uma vida digna.  

A cultura do consumo massificado deixou o trabalhador mais dependente do salário, 

pois o indivíduo sente-se inserido na sociedade quando pode obter os bens e serviços de 

consumo disponíveis. O desenvolvimento da personalidade vai além do núcleo biológico, ele 

transcende para a essência espiritual que justifica a existência humana. A cultura do consumo 

orbita nos desejos e prazeres imediatos, os quais não preenchem o vazio da existência humana, 

apenas o satisfazem momentaneamente. 

A garantia de um meio ambiente de trabalho equilibrado, como direito fundamental e 

personalíssimo, é necessário para proteção da vida e da saúde do trabalhador. Todos os seres 

humanos são iguais perante a condição humana e gozam de proteção, o que os diferencia é a 

personalidade individual, portanto, todos os seres humanos são concebidos como sujeito de 

direito. 

A promoção da vida no ambiente equilibrado visa a melhora contínua das condições 

sociais e do trabalho, promovendo uma vida e um trabalho digno; este princípio, por sua vez, 

deve ser perseguido como o norte dos demais princípios e normas presentes no ordenamento 

jurídico.  
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1.1. BREVE HISTÓRICO DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO SER HUMANO 

 

A palavra “trabalho” tem origem nos termos latinos tripalium e tripaliare; a palavra 

tripalium se referia ao instrumento utilizado como arado na lavoura, enquanto tripaliare era o 

termo usado para tortura1. Dessa forma, a palavra carrega implicitamente um sentido de esforço 

físico desde sua origem, pois era destinado aos escravos e servos. 

Na sociedade grega, o trabalho era desprezado e realizado por mulheres, escravos e por 

trabalhadores manuais livres, naquela época quem trabalhava não era considerado membro da 

sociedade. Os militares, os políticos e os filósofos eram pessoas dotadas de liberdade e que 

exerciam relações políticas na polis2.  

O trabalho sempre esteve submetido a uma relação de poder entre donos e escravos; 

entre senhores e servos; superiores e subordinados, havendo sempre uma relação de 

subordinação na seara trabalhista. A maior diferença ocorreu após a Revolução Industrial, pois 

até este período o trabalhador cultivava a terra e exercia o seu ofício para a subsistência. Após 

a Revolução Industrial, o incremento na produção em linhas de montagem alterou a dinâmica 

do trabalho, pois os empregados passaram a produzir em grande quantidade, gerando um lucro 

cada vez maior para o empregador.  

Hannah Arendt, filósofa alemã que viveu o holocausto, assim define: “labor” é a 

atividade relacionada à própria vida do indivíduo, à sua sobrevivência, ao processo biológico 

do corpo humano e às necessidades vitais para a manutenção da vida, enquanto o “trabalho” 

está voltado para o materialismo e para a existência humana. Por fim, a ação está relacionada à 

pluralidade política e histórica de valorização e de superação das capacidades humanas, na 

criação de objetos e na transformação da natureza para criar um ambiente de vida, e a “ação” 

corresponde à condição humana de pluralidade, para demonstrar quem são seres coletivos que 

vivem na terra e habitam o mundo3.  

O trabalho passa, ao longo do tempo, por vários significados, no início destinado aos 

escravos e às mulheres, mas após a influência do Cristianismo passa a ser percebido como uma 

virtude dos seres humanos bons, sendo estimado e associado a princípios morais como justo, 

honrado e “trabalhador”, este último termo passa a ser associado a uma qualidade positiva, e o 

“ocioso” passa a ter significado negativo/pejorativo, sinônimo de vagabundo e preguiçoso. Por 

                                            
1 FERRARI, Irany el al. História do Trabalho, do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. São Paulo: 

LTR, 1998, p.13. 
2 CHIARELLI, Carlos Alberto. O trabalho e o sindicato: evolução e desafios. São Paulo: LTr, 2005. p.36. 
3 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de janeiro: Forense, 2000. p.15. 
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fim, na sociedade de consumo o trabalho passa a ter um novo significado, é visto agora como 

um meio de receber salário para comprar bens e mercadorias que lhe coloque num status social.  

O trabalho, justificado como algo que dignifica o ser humano, força-o a vender sua força 

de trabalho mesmo que em troca de baixos salários, insuficientes para suprir suas necessidades 

mínimas. A dependência do salário, como poder de compra de bens e produtos de consumos, 

torna o empregado ainda mais submisso ao empregador. Esses fatores justificam como um ser 

humano continua submisso e obediente, mesmo sofrendo humilhações, maus tratos e agressões 

físicas e psicológicas, perdendo aos poucos sua condição humana, reduzida pelo assédio moral 

(ou outros tipos de violência), sem sequer, muitas vezes, perceber. 

A partir do século XVIII, o conceito de trabalho adquire um novo significado diante do 

desenvolvimento da economia capitalista, passando a ser elemento central da posição social e 

existencial do homem4. O trabalho vira uma fonte de produção de riquezas, e ganha novo 

significado de ser uma atividade honrosa e digna5. 

O trabalho, para Domenico De Masi, é visto como um aspecto de júbilo, que tem a 

finalidade de satisfação e do bem-estar social com a melhoria da qualidade de vida6. Por outro 

lado, Jorge Luiz Souto Maior define o trabalho como um fato social do qual sua importância e 

significado dependem da valorização no mundo das ideias, destacando o trabalho no campo 

ético e moral e não apenas econômico7. 

O ser humano trabalha para a subsistência, e assim visa manter a própria dignidade e da 

família, conseguindo adquirir bens e serviços mínimos para a existência digna. A necessidade 

de receber o salário, contudo, faz o ser humano submeter-se a trabalhos precários, exaustivos e 

até forçados. O trabalho se torna um critério de distinção social do “homo faber”, pois, 

estratifica o trabalhador de acordo com os produtos e serviços que consegue comprar, e assim, 

garantir melhores condições no ambiente que vive. As precárias condições de trabalho 

alienaram o ser humano ao ponto de justificar a sua existência para satisfazer as necessidades 

básicas, dissimulando o objetivo do capitalismo, que é ter lucro sobre a mão de obra. 

O trabalho está historicamente ligado a uma relação de poder e subordinação, entre 

empregador e empregado; este último, parte hipossuficiente e vulnerável, fica submisso, pois 

precisa garantir o trabalho e prover a subsistência pessoal e da família. Pode-se destacar que na 

                                            
4 BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo: Ulrich Beck conversa com Johannes Wilms. Trad. de: Luiz 

Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: UNEPS, 2003, p. 22. 
5 FERREIRA, Hádassa Dolores Bonilha. Assédio moral nas relações de trabalho. São Paulo: Russell, 2004, p. 

52. 
6 DE MASI, Domenico. O ócio criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000, p. 305. 
7 MAIOR, Jorge Luiz Souto. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: LTr, 2001, 

p. 91. 



20 
 

relação entre empregador e trabalhador sempre prevaleceu o poder do dominante sobre o 

dominado; assim, por mais de dois mil anos, predominaram as relações de senhor e escravo 

para o trabalho. Contudo, no decorrer do tempo, a evolução social inicia um processo de 

consciência de classe, restando aos empregados lutarem por condições dignas de trabalho.  

Os direitos são construções históricas da sociedade, ou seja, nascem de circunstancias e 

de lutas de um povo por novas liberdades, são construídos de maneira gradual e contínua8. O 

direito do trabalho decorre de um processo histórico e natural de luta entre as classes dominante-

dominada, a fim de, proteger o modelo econômico capitalista controlando os excessos de 

exploração da mão de obra com o reconhecimento dos direitos individuais e coletivos para 

proteção da dignidade do ser humano.  

 O primeiro documento com características de Constituição foi elaborado em 1215, no 

Reino Unido da Inglaterra, conhecido como Carta Magna, Carta das Liberdades ou, ainda, 

Concórdia. O documento reconheceu os direitos humanos sob a teoria do Direito Natural, 

restringindo o poder real com princípios fundamentais. A carta foi elaborada pelos nobres, seus 

descendentes e pelo clero, para reconhecer alguns direitos fundamentais de interesse da 

burguesia, principalmente os relacionados à propriedade privada, limitando o poder do monarca 

de confiscar os bens. O documento elaborado assegurou direitos à nobreza e ao clero 

independente do consentimento do rei inglês9.  

Sidney Guerra esclarece que a Carta Magna serviu para que as pessoas se 

conscientizassem acerca dos princípios gerais de obediência à legalidade e na existência de 

direitos inerentes a todos, e aos quais até mesmo o rei deveria se curvar. A Carta magna previu 

garantias aos indivíduos como: o devido processo legal; o livre acesso à justiça; a liberdade de 

locomoção; a liberdade da igreja; as limitações tributárias e aplicação de sanção proporcional 

ao delito10. 

No ano de 1679, a Lei do Habeas corpus protege a liberdade de locomoção das pessoas 

e possibilita, ao acusado responder o processo em liberdade. Segundo Fábio Konder 

Comparato, já existia um mandamento judicial (writ), que protegia as pessoas contra prisões 

arbitrárias, mesmo com eficácia limitada. Após 1679, o Habeas Corpus passa a ser utilizado 

nos casos de prisão ilegal e de ameaça ou constrangimento à liberdade individual11. 

                                            
8 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004, p. 9. 
9 FERREIRA, Lauro Cesar Mazetto. Seguridade Social e direitos humanos. São Paulo: LTr, 2007, p. 23-24. 
10 GUERRA, Sidney. Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.4-9. 
11 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva. 2015, 

p.102. 
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Neste diapasão, a Declaração de Direitos, Bill of Rights, na Inglaterra em 1689, foi um 

documento importante para o reconhecimento dos Direitos Humanos, pois, afirmou a 

supremacia do parlamento Inglês para legislar. O documento fortaleceu o instituto do júri e 

reafirmou os direitos fundamentais vigentes até hoje. Dessa forma, o Bill of Rights criou a 

divisão dos poderes, o parlamento passou a ser o responsável por elaborar as leis e defender as 

pessoas do poder arbitrário do rei. O parlamento coloca um fim na monarquia absolutista e 

passa a garantir, por meio de leis, os direitos fundamentais da pessoa humana12. 

Em 1776, foi promulgado no estado americano da Virgínia, a Declaração de Direitos do 

Bom Povo da Virgínia, inspirada na estrutura de governo das teorias de John Locke, Rousseau 

e Montesquieu, sistema que limita os poderes do governante para proteger o povo. O documento 

estabelecia a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. O art. 1° da 

Declaração reconhece o direito à igualdade, “todos os homens são igualmente vocacionados 

pela sua natureza e aperfeiçoamento” 13. O direito à igualdade será um dos fundamentos das 

Constituições democráticas posteriores.  

A Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, foi um marco fundamental 

para o reconhecimento da democracia popular moderna, pois, estabeleceu a legitimidade 

política à soberania do povo. A declaração de independência dos Estados Unidos surge com a 

proteção à liberdade de opinião, religião e a igualdade de todos os seres humanos perante a lei. 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos, na história política moderna, é considerada 

o primeiro documento a prever no seu texto os princípios democráticos14. 

A declaração dos direitos do homem e do cidadão em 1789, na França, põe fim ao 

regime absolutista e liberta o homem do regime feudal. A declaração é um sinal de libertação 

do povo Francês e servirá de inspiração para outros povos na busca pela igualdade, justiça e 

liberdade15. 

A luta dos intelectuais para propagação dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 

foi financiada pela burguesia francesa para reconhecer alguns direitos e garantias fundamentais 

que beneficiavam a própria burguesia da época. Por exemplo, o propalado direito à propriedade 

favorecia os grandes proprietários de terras, já que eles temiam o confisco de suas terras pelo 

                                            
12 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 

90-91. 
13 Idem, ibidem, p. 62. 
14 Idem, ibidem, p. 90-91. 
15 PINTO, Airton Pereira. Direito do Trabalho, direitos humanos sociais e a Constituição Federal. São 

Paulo: Ltr, 2014, p. 59. 
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rei, dessa forma o direito à propriedade passa, em última análise, a limitar o poder absoluto do 

rei16.  

As Revoluções Inglesa, Francesa e dos Estados Unidos foram movimentos idealizados 

para a formação do Estado Democrático com a supremacia da vontade do povo, na busca por 

liberdade e pela igualdade de direitos. A democracia, que em um primeiro momento surgiu 

financiada pela burguesia para atender suas demandas; neste período, acabou se tornando o 

suporte do Estado Democrático moderno; ainda que a grande maioria do povo não tenha tido 

(e ainda não tenha) seus direitos reconhecidos, pois não foram, até os dias atuais, colocados em 

situação de igualdade17. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão acabou gerando uma situação 

discriminatória, pois, ela era usada apenas pelos homens brancos e proprietários de terras, que 

foram reconhecidos como cidadãos ativos e titulares de direitos civis e políticos. Enquanto isso, 

as mulheres, os negros, os operários e os grupos vulneráveis permaneceram excluídos da 

declaração, aumentando ainda mais a desigualdade econômica e social entre as pessoas18. 

No decorrer da história, o processo de reconhecimento dos direitos assegura a proteção, 

primeiro para alguns grupos seletos; enquanto a maioria da população pertencente às classes 

menos favorecidas, permanecia desprotegida, com a falsa realização da igualdade de condições 

gerando uma maior divergência entre os indivíduos. “A Igualdade de condições como requisito 

básico da justiça, é uma das maiores dúvidas da humanidade, pois quanto mais tende às 

condições de igualdade mais difícil é explicar os motivos das desigualdades”. Apesar desse 

novo conceito de igualdade, da tentativa de tratar as raças diferentes de forma igual, o advento 

da guerra, e o terrível tratamento a que os judeus foram submetidos, foi determinante na busca 

da superação de tais condições. A discriminação racial dos judeus foi tão forte que rompeu as 

barreiras sociais e enviou todos para os campos de concentração. Alguns judeus eram 

reconhecidos pela alta sociedade por serem ricos donos de bancos, de grandes empresas e do 

comércio; alguns adquiriram até títulos para pertencer à alta sociedade, os quais, no fim, não 

serviram para nada19. 

No ano de 1802, surge a Lei de Peel, para proteger o trabalho infantil e proibir o trabalho 

noturno, além de reduzir o excesso de trabalho, posto haver jornadas diárias de até 12 horas20. 

                                            
16 FERREIRA, Lauro Cesar Mazetto. Seguridade Social e direitos humanos. São Paulo: LTr, 2007, p. 31. 
17 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 26. 
18 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Direitos Humanos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2011, p. 4. 
19 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Trad. de Roberto Raposo. São Paulo: Cia das Letras, 1989, p. 

170. 
20 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 33. 
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Em 1848, a jornada de trabalho foi reduzida para 10 horas diárias na capital francesa e para 11 

horas nas demais províncias21. 

Em 1824, no Brasil, após a independência do Brasil, a Constituição Imperial, 

influenciada pela Revolução francesa extinguiu as corporações de ofício e previu a ampla 

liberdade para o trabalho22. Neste período existiam quatro poderes: o executivo, o legislativo, 

o judiciário e o poder moderador. O estado era confessional, ou seja, ligado à igreja, e o voto 

era censitário, os pobres sem posses, não podiam votar. 

A Constituição Francesa, de 1848, foi outro marco histórico importante para o 

reconhecimento dos direitos sociais, proveniente da revolução industrial e da ascensão a 

burguesia pelo capitalismo. Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a Constituição Francesa foi 

“o principal documento na evolução dos direitos fundamentais para consagração dos direitos 

econômicos e sociais” 23.  

Neste período, ocorreu o desenvolvimento do capitalismo com o aumento do mercado 

consumidor, o empobrecimento das pessoas e a massificação de mão de obra dos operários. A 

concentração de riquezas formou um contingente de pessoas miseráveis sem precedentes, pelo 

desemprego e pelos baixos salários paga aos trabalhadores, surge como mecanismo de defesa 

a formação da consciência de classe operária. A Constituição foi instituída atendendo os apelos 

sociais, para pacificar as forças sociais que reivindicava melhorias e assegurar a continuidade 

da economia capitalista24. A Constituição serviu de regulador, para reduzir a tensão entre as 

classes (empregador e empregado) e controlar o sentimento de revolta do proletariado que 

ameaçava a organização das instituições com uma revolução. Desses movimentos, surgem as 

democracias de bem-estar social baseadas no princípio maior dignidade humana, assegurando 

os direitos e garantias sociais, proporcionando maior segurança aos assalariados, sempre em 

posição mais vulnerável. 

A convenção de Genebra de 1864 inaugurou o Direito Internacional Humanitário, para 

proteção da população civil atingida por guerras e para proteção a soldados doentes e feridos 

em campo de batalha, para que pudessem ser socorridos por médicos e enfermeiros. A 

convenção estabeleceu o respeito ao exercício da profissão por médicos e enfermeiros durante 

a guerra, para não atacá-los durante o resgate dos feridos. Esta convenção serviu de base para 

                                            
21 SUSSEKIND, Arnaldo.  Direito Internacional do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr. 1987, p. 7. 
22 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. Niterói: Ímpetus, 2008, p. 18. 
23 FERREIRA  FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 63. 
24 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 27. 
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assinatura de outras convenções, como: a convenção de Haia de 1907 e a convenção de Genebra 

em 192925.  

A República dos trabalhadores de 1871, conhecida como a Comuna de Paris, aboliu o 

trabalho noturno, legalizou os sindicatos, reduziu as jornadas de trabalho e aumentou os 

salários, pregando a igualdade de direitos entre homens e mulheres.  

No Brasil, a Lei do Ventre Livre, conhecida como “Lei Rio Branco” foi uma lei assinada 

pela princesa Isabel que considerava livre os filhos das escravas nascidos a partir de 1871. Na 

sequência, a Lei Saraiva Cotegibe, em 1885, libertou os escravos com mais de 65 anos e em 

1888 foi abolida a escravidão no país com a Lei Aurea. A Carta Republicana de 1891 é 

promulgada e garante o direito ao exercício de qualquer profissão, a liberdade de associação e 

a considerar lícita a organização sindical. No mesmo ano o Decreto 1.313/91 proibiu o trabalho 

de menores de 12 anos em fábricas, fixou a jornada em 7 horas para os menores com idade entre 

12 a 15 anos para as mulheres e de 12 a 14 anos para os homens26. 

A Encíclica, Rerum novarum, do Papa Leão XIII, em 1891 teve como cerne promover 

a dignidade do trabalho humano e a conscientização da situação degradante e miserável dos 

trabalhadores, inaugurando a doutrina social da Igreja Católica. Outros Papas escreveram sobre 

o tema, dentre eles o Papa Francisco em 2015, com a encíclica Laudato sí, que traz um conteúdo 

ecológico para a manutenção da vida humana27. 

A Constituição Federal Brasileira de 1891, elaborada após a proclamação da república 

de 1889, teve forte ligação com oligarquia latifundiária dos cafeicultores que dominavam a 

economia neste período. A promulgação da Constituição extinguiu o poder moderador no 

Brasil, estabelecendo o estado laico e o voto universal. As províncias passaram a ser 

denominadas de Estados com maior autonomia política e legislativa. 

A Constituição Mexicana de Vera Cruz, conhecida como Constituição Zapatista 1917, 

foi a primeira a reconhecer os direitos trabalhistas como um direito fundamental, concatenado 

com as liberdades individuais. Em seu Título VI, previa o salário mínimo; a demissão por justa 

causa; a estabilidade no emprego; descanso semanal remunerado; liberdade sindical e direito 

de greve; proteção ao menor e a gestante e a jornada de trabalho de 8 horas; criou a 

responsabilidade dos empregadores por acidente de trabalho28. A Carta Mexicana, foi a primeira 

                                            
25 FERREIRA, Lauro Cesar Mazetto. Seguridade Social e direitos humanos. São Paulo: LTr, 2007, p. 36. 
26 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. Niterói: Ímpetus, 2008, p. 18. 
27 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho, 4. ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 

110. 
28 MIRANDA, Jorge. Constituições de diversos países. 3. ed. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1986, 

p. 195. 
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que desmercantilizou o trabalho e equipararam juridicamente trabalhadores e empresários, 

assegurando a igualdade substancial entre as partes. Dessa forma, inaugurou os direitos sociais 

trabalhistas para assegurar condições dignas de sobrevivência aos indivíduos. 

Em seguida, após a Primeira Guerra Mundial, surge em 1919 a Constituição Alemã de 

Weimar, a primeira constituição social europeia com previsão a proteção dos direitos sociais 

dos trabalhadores, além disso estabelecia as ações positivas ao Estado, além de incluir um rol 

de direitos econômicos, sociais e culturais, dentre eles os direitos trabalhistas e 

previdenciários29. Fabio Konder Comparato classifica a Constituição Alemã como dualista, 

pois, na primeira parte estabelece a organização do estado, enquanto que na segunda parte traz 

o rol de direitos e deveres fundamentais, bem como os novos direitos sociais30. 

Diante do exposto, pode-se inferir que as Constituições Mexicana (1917) e Alemã 

(1919) representaram a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, pois, asseguraram, 

no plano constitucional, os direitos sociais dos indivíduos. No mesmo ano, foi criada a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT); sendo que na Conferência da Paz em Versalhes, 

na qual foi aprovada a Constituição Geral da OIT, foram definidos os princípios de justiça social 

e de respeito aos direitos humanos nas relações de trabalho, como: o salário mínimo e a proteção 

às crianças e mulheres31. 

O Tratado de Versalhes deu notoriedade ao Direito do Trabalho como ciência jurídica, 

pois universalizou as normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) com políticas 

sociais de cooperação e de desenvolvimento social entre os Estados. O tratado visou a melhoria 

das condições sociais do trabalho e o equilíbrio da relação de trabalho entre capital e trabalho.   

Mesmo após as citadas constituições reconhecerem os direitos e garantias fundamentais 

dos indivíduos, ainda havia muitas pessoas submetidas ao regime de trabalho escravo. Somente 

em 1926, na Convenção de Genebra sobre a escravatura, é que foi assinado pela Liga das 

Nações, um tratado para acabar com a escravidão. O art. 2º da Convenção previa “impedir e a 

reprimir o tráfico de escravos”, porém o texto tinha pouca aplicação coercitiva na prática, pois, 

obrigava a “promover a abolição completa de escravidão sob todas as suas formas, 

progressivamente e assim que possível”, ou seja, o termo “assim que possível” é aberto e não 

coloca um limite temporal para acabar com a escravidão32. O art. 5º da Convenção prescrevia 

evitar o trabalho forçado ou obrigatório devendo ser utilizado de forma excepcional, apesar de, 

                                            
29 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 32. 
30 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 

205. 
31 SUSSEKIND, Arnaldo.  Direito Internacional do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr. 1987, p. 85-87. 
32 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 40. 
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ter poucos efeitos práticos imediatos, a Convenção foi uma medida importante para acabar com 

a escravidão no mundo. 

Em 1929 ocorreu um período de depressão econômica, o Brasil passou por uma grave 

crise, com desemprego, queda dos preços na produção interna e uma super produção de café. 

Esses fatores influenciaram a eleição indireta de Vargas à presidência e a eleição de uma 

assembleia constituinte para elaborar uma nova Constituição.  

Em 1932 aconteceu a Revolução Constitucionalista com o objetivo de derrubar o 

governo provisório de Getúlio Vargas e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Embora 

tenha ocorrido a derrota militar dos revolucionários, algumas reinvindicações foram atendidas, 

como, a convocação de uma Assembleia Constituinte e a promulgação de uma nova 

Constituição em 1934.   

A primeira Constituição da República Brasileira que reconheceu os direitos sociais 

trabalhistas com garantia constitucional foi em 1934, sendo assegurado o salário mínimo, 

jornada de 8 horas, férias, repouso semanal não remunerado, pluricidade sindical, indenização 

por despedida sem justa causa; tendo sido elaborada sob a influência da Constituição americana 

de Weimar. A Justiça do Trabalho é criada, e em 1943 a Constituição das Leis Trabalhistas é 

compilada e passar a concentrar as principais normas de direito trabalhista33. A CF/34 

reconheceu o direito das mulheres votar e introduziu o voto secreto. 

A Carta das Nações Unidas (ONU) de 1945 reconheceu os direitos fundamentais dos 

indivíduos, visando a proteger e a existência das futuras gerações. Os países conscientes do 

terror ocorrido durante a 2º Guerra Mundial e da possibilidade de um novo enfrentamento 

mundial, que viria a causar um novo genocídio de toda a humanidade, a maioria dos países se 

tornassem signatários ao documento das Nações Unidas. A ONU surge neste contexto de pós 

Segunda Guerra Mundial, com a função de manter a paz mundial, a segurança internacional e 

a valorização e o reconhecimento dos direitos fundamentais a todos os seres humanos34. 

O documento da ONU (1945) estabelece no caput do art. 55 - “criar condições de 

estabilidade e bem-estar, [elemento] necessário das relações pacíficas e amistosas entre as 

nações, baseada no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos 

povos”; segundo o documento, as Nações Unidas favorecerão, conforme consta da alínea “c”, 

o “respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, 

sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”, para impedir que ocorra genocídio, tal como 

ocorrido com o holocausto ocorrido contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. A paz passa 

                                            
33 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. Niterói: Ímpetus, 2008, p. 18. 
34 GUERRA, Sidney. Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 39. 
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a ser reconhecida como um direito fundamental da humanidade, essencial para o 

desenvolvimento da democracia e para o exercício dos direitos e garantias individuais. 

Norberto Bobbio ratifica que a paz, a democracia e os direitos do homem reconhecidos 

e efetivados são as bases para as constituições democráticas. A paz é necessária no estado 

democrático para proteger os direitos do ser humano, sem paz não há como garantir direitos e 

sem democracia não há como resolver pacificamente os conflitos, de forma que deve 

desenvolver a paz mundial para garantir a liberdade dos direitos e a democracia para solução 

dos conflitos existentes na sociedade de forma pacífica35.  

A Carta Constitucional brasileira de 1946 ampliou os direitos trabalhistas, passando a 

garantir a participação dos empregados nos lucros, o repouso semanal remunerado, feriados, 

estabilidade decenal, direito de greve e a criação da Justiça do Trabalho36. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é aprovada em 1948, 

retomando os valores supremos da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade 

entre os seres humanos. A Declaração de 1948 afirma de forma inédita que não há liberdade 

sem igualdade e não há igualdade sem liberdade37. 

Após 1948, os ideais de liberdade e igualdade serão promovidos como ideais para as 

democracias modernas. Destaque-se que, em 1948, o artigo 23 da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, garantiu a todas as pessoas a liberdade de escolher o trabalho com 

condições justas e favoráveis, inclusive com a proteção ao desemprego. O artigo prevê ainda a 

igualdade de remuneração e o salário justo para garantir, aos trabalhadores, uma existência com 

dignidade. 

A DUDH estabelece a disseminação do conhecimento dos direitos humanos no plano 

nacional e internacional, para garantia dos direitos dos seres humanos. A Declaração Universal 

dos Direitos Humanos tem a finalidade de evitar que ocorram novas atrocidades de grandes 

proporções contra qualquer povo, como as ocorridas no Holocausto contra os Judeus e as 

bombas atômicas jogada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki contra os Japoneses. Estes fatos 

históricos que contribuíram para a formulação do documento e sensibilização dos Estados que 

foram signatários e, defender a dignidade e a vida humana.  

                                            
35 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004, p. 93. 
36 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. Niterói: Ímpetus, 2008, p. 20. 
37 PIOVESAN, Flávia; GOTTI, Alessandra Passos; MARTINS, Janaína Senne. A proteção internacional dos 

direitos econômicos, sociais e culturais. In: Piovesan, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max 

Limonad, 2003, p. 92 
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Para Lauro Cesar Mazetto Ferreira após a DUDH, os direitos humanos passam a ser 

concebidos como unidade interdependente, indivisível e universal38. A Declaração de 1948 

estabelece a dignidade humana como elemento axiológico máximo para todos dos demais 

direitos, sendo a condição Humana o único requisito para o ser humano ser sujeito de direitos. 

A dignidade humana passa a ter o conceito dentro da igualdade, assim o pertencimento a 

humanidade é da própria condição humana. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o documento mais completo até o 

momento, e orienta, nos primeiros 21 artigos, sobre as garantias individuais de igualdade; 

dignidade; direito à vida; à liberdade; à liberdade de pensamento; crença ou religiosa; à 

liberdade de opinião; de reunião; de associação; de asilo; de segurança; nacionalidade; direitos 

políticos; associação; o direito ao julgamento; ao juiz natural; à presunção de inocência; acesso 

às funções públicas; além de vedar qualquer discriminação, tratamento cruel ou degradante; 

prisão arbitrária; tortura; contrarias ao ser humano. Os demais artigos estão relacionados aos 

direitos sociais do ser humano, como direito ao trabalho, à educação e à saúde.   

A Declaração de 1948 estabelece uma ética universal, com valores de liberdade e 

igualdade, e elenca um rol de direitos sociais, econômicos e culturais, além de afirmar a 

indivisibilidade dos direitos humanos. Para Sidney Guerra, as características de indivisibilidade 

e universalidade dos direitos humanos aliado a dignidade humana tornou-se fundamento da 

maioria das constituições democráticas39. A universalidade é inerente aos direitos humanos, e 

necessária para que seja válido em todos os tempos, para todos as pessoas, mesmo que não 

esteja positivado no ordenamento jurídico. Os Direitos humanos transcendem ao indivíduo e 

abrangem toda a coletividade, razão pela qual o texto constitucional passa a proteger os direitos 

difusos e coletivos, neste trabalho com enfoque ao meio ambiente, nele inserido o meio 

ambiente de trabalho. 

Os direitos sociais não foram naturalmente incorporados no ordenamento jurídico dos 

estados, eles são consequências das lutas de classes dos trabalhadores e do desenvolvimento da 

sociedade e da consciência da casse proletária. A classe organizada resistiu e conquistou 

avanços nos direitos sociais, as concessões dos empresários e do Estado proporcionaram a 

estabilidade e a continuação do capitalismo40. 
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p. 142. 
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A sociedade passou por um processo de restruturação das formas de produção que, 

associada à globalização da economia neoliberal no sistema capitalista, gerou a instabilidade e 

a precarização das relações de trabalho. A flexibilização dos direitos, a redução do controle 

social do estado mínimo aumentou a desigualdade social, a violência e o desemprego.  

O estado tem que suportar as consequências do desemprego e arcar com os altos custos 

sociais e financeiros para garantia do mínimo existencial. Neste sentido, Alain Supiot afirma: 

“a incerteza afeta tanto quem oferece seu trabalho no mercado quanto o estado, que cuida dos 

custos sociais e financeiros dos erros de ajuste a tais flutuações cometidas por agentes privados” 

41. Assim, verifica-se que o afastamento do estado na economia neoliberal é devastador, e que 

os trabalhadores e o próprio estado arcam com o custo da falta de proteção pelos direitos sociais. 

A inclusão dos direitos sociais e fundamentais na Constituição Federal do Estado 

Democrático de Direito sem efetivá-los não traz resultados. Para Gomes Canotilho, “o princípio 

básico do Estado de Direito é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos 

com a consequente garantia dos indivíduos perante esses poderes” 42. O estado brasileiro adotou 

no artigo 1° da Constituição Federal de 1988, como princípio fundamental, o Estado 

Democrático de Direito, podendo-se inferir, dessa afirmativa que o Estado é responsável por 

legitimar os interesses do povo no governo. 

A regulação da vida em sociedade por normas sociais relacionadas à saúde e à segurança 

do trabalho são essenciais para a proteção do trabalhador e do meio ambiente de trabalho 

equilibrado. Os empregados devem ser conscientizados sobre a importância da utilização 

correta das técnicas e equipamentos de segurança pessoal e coletivo, para reduzir ou eliminar 

os riscos de dano ao trabalhador. A empresa deve fornecer os equipamentos de segurança 

individual e coletivo utilizados no trabalho, bem como fiscalizar a utilização e realizar 

treinamentos e reciclagens sobre as medidas de segurança. 

 

1.2. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS: DIREITOS DA PERSONALIDADE  

 

Os direitos personalíssimos são resultado de uma construção histórica dos direitos 

privados, com proteção específica à personalidade, embora haja vários graus de proteção aos 

                                            
41 La incertidumbre afecta tanto a los que ofrecen su trabajo e el mercado como al estado, este se hace cargo 

del coste social y financeiro de los errores de ajuste a tales fluctuaciones cometidos pelos agentes privados. 

SUPIOT, Alain. Trabajo y empleo: transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo em Europa. 

Valencia: Tirant lo blanch, 1999. Livre tradução do autor, 1999, p. 270. 
42 GOMES, Orlando, apud CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, 

autonomia privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 17. 
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direitos dos seres humanos previstos nos ordenamentos jurídicos ao longo do tempo. Destaca-

se, na construção desse pensamento, a proteção à dignidade que no cristianismo exaltava o ser 

humano como ente único e absoluto, distinguindo o indivíduo da coletividade reconhecendo-o 

como detentor do livre arbítrio43. 

Outra contribuição na construção dos direitos da personalidade foi dada pela escola de 

Direito Natural, a qual estabeleceu o conceito de direitos naturais ou inatos do ser humano; e 

após, vem os filósofos e pensadores iluministas, que contribuíram significativamente para a 

valorização do indivíduo perante o Estado, estes foram financiados pelos burgueses que 

almejavam o reconhecimento dos direitos privados, num novo ambiente cultural e político, de 

onde surgira o Estado de Direito. 

No decorrer do século XX, consolidaram-se os direitos da personalidade com base no 

desenvolvimento social daquela época, que buscava outras formas para proteção pessoal e da 

personalidade. O direito torna-se um mediador, substituindo a família e as autoridades políticas 

e religiosas para enfrentar as desigualdades sociais. A Constituição de Weimar, de 1919, 

rompera com o sistema das constituições anteriores, propondo uma divisão em institutos-chave, 

com destaque para o Direito Civil, especificamente no Direito de Família, na propriedade e nos 

contratos44. Estas Constituições denominadas de “socialismo democrático” foram 

impulsionadoras por um rol de discursos voltados a uma nova ciência jurídica, principalmente 

após a Segunda Guerra Mundial, quando foram desenvolvidas as tutelas do mínimo existencial, 

que visavam assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa humana. 

Os direitos da personalidade, para Adriano de Cupis, são aqueles que se não existissem, 

a pessoa humana não teria qualquer valor concreto, direito, nem mesmo os direitos subjetivos; 

portanto, os direitos da personalidade são aqueles essenciais e constituem o núcleo do ser 

humano. “Não se pode ser sujeito de direitos e obrigações, se não se está revestido dessa 

susceptibilidade, ou da qualidade de “pessoa” 45. No mesmo sentido, Orlando Gomes afirma 

que os direitos personalíssimos são direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana; 

são direitos absolutos e indisponíveis para a proteção da dignidade humana46. 

Há um equívoco ao referir os direitos personalíssimos como sinônimo de direitos 

subjetivos, pois, este estavam relacionados a direitos patrimoniais, mais especificamente ao 
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direito da propriedade e não à categoria dos direitos da personalidade humana. Dessa forma, os 

direitos subjetivos não seriam uma categoria neutra, portanto, não poderia ser utilizado o termo 

segundo afirmam os doutrinadores Pietro Perlingieri e David Messinetti. Os direitos da 

personalidade estão envolvidos numa tutela mais ampla com valor imprescritível e 

fundamental.  

Os direitos humanos, quando inseridos na Constituição Federal do país, passam a ser 

denominados de direitos fundamentais. Sobre o tema, Ingo Wolfgang Sarlet esclarece que os 

termos direitos humanos e direitos fundamentais são utilizados como sinônimos, ocorre que 

direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na esfera constitucional de um país, 

enquanto que direitos humanos estão relacionados aos documentos internacionais, 

independente de vinculação ao texto Constitucional, possuindo uma validade universal para 

todas as pessoas em todos os momentos47. 

A diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais está na forma e não no 

conteúdo, ambos possuem a mesma essência; sendo assim, os direitos humanos positivados na 

Constituição Federal de 1988 passaram a ser denominados de direitos fundamentais, e foram 

organizados com a observância do princípio da dignidade humana. No Direito Civil, a relação 

privada de uma pessoa com outra ou mesmo na relação privada com o Estado a denominação 

de “direitos da personalidade” está relacionada “à honra; ao nome; à própria imagem; à 

liberdade de manifestação de pensamento; à liberdade de consciência e de religião; à reserva 

sobre a própria intimidade; ao segredo; e o direito moral de autor” 48. 

Em tempo, é oportuno ressaltar que há uma distinção no campo de incidência, enquanto 

os direitos fundamentais estão relacionados com a Constituição Federal de 1988, os direitos da 

personalidade possuem incidência voltada para o direito civil, privado; portanto, na relação 

entre os particulares, mesmo havendo previsão constitucional. 

Jorge Miranda conceitua os direitos fundamentais como relações de poder, com 

incidência imediata, ainda que entre particulares, pertencentes ao ramo do Direito 

Constitucional. Os direitos da personalidade, por sua vez, pressupõem relações de igualdade, 

com incidência privatista, ainda que sobreposto ou subposto aos direitos fundamentais, 

pertencendo ao ramo do Direito Civil49. 
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Esses direitos existem na pessoa em si, pela capacidade de direitos e de obrigações e são 

compreendidos por Carlos Alberto Bittar como: “próprios da pessoa em si”, como ente 

individual, seja, pelo seu patrimônio físico e intelectual; “são direitos existentes por sua 

natureza; refere suas projeções para o mundo exterior”, sua posição perante outras pessoas na 

sociedade, conceituado como patrimônio moral, no modo de ser pessoa e de projetar-se com a 

coletividade50. 

Os direitos da personalidade são reconhecidos à pessoa humana em suas projeções com 

a sociedade, na defesa de valores inatos, como a vida, a integridade física, a intimidade, o 

segredo, o respeito, a honra e a intelectualidade51. 

No Brasil, a fonte normativa dos direitos fundamentais, sociais e da personalidade está 

na Constituição. A Constituição Federal de 1988 visa o bem-estar social das pessoas, inserindo 

neste rol os trabalhadores, argumento que pode ser comprovado nos arts. 1° ao 4° da referida 

Constituição, ao estabelecerem os princípios fundamentais do Brasil, que é norteado pelo estado 

democrático de direito com fundamentos na “dignidade da pessoa humana” e nos “valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa”. 

A cidadania e a dignidade da pessoa humana são fundamentos da República previstos 

no texto constitucional, a saber: art. 1º, II- “a cidadania”; e III – “a dignidade da pessoa 

humana;” conjuntamente com os direitos de igualdade material, no art. 3º, III – “erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;” e a igualdade formal 

no art. 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade”. Tais incisos condicionam o intérprete e o legislador 

ordinário à máxima axiológica do direito à dignidade eleita como cláusula geral do direito da 

personalidade do indivíduo. A cláusula representa uma referência a ser seguida nos aspectos 

relacionados à dignidade da pessoa humana. “O valor fundamental do ordenamento está na base 

de uma série (aberta) de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessante mutável 

exigência de tutela” 52. 

Alexandre de Moraes esclarece que os Direitos Humanos Fundamentais são essenciais 

a todas as Constituições por “consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação do 

poder estatal e visar às condições mínimas de vida e do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana, estão relacionado diretamente com a garantia e não com a ingerência estatal”. Segundo 

                                            
50 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 41. 
51 Idem, ibidem, p. 29. 
52 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 155. 
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o mesmo autor, a dignidade da pessoa humana possui dupla concepção, em primeiro lugar, uma 

proteção contra o estado e em segundo lugar, um dever de tratamento igualitário entre os 

semelhantes, que se resume a três princípios romanos: honestere vivere, alterum non e neminem 

laedere 53. 

A dignidade humana foi incorporada à Constituição Federal de 1988 devido a dois 

fatores preponderantes: o primeiro foi a ratificação de tratados internacionais com referência à 

dignidade humana; o segundo foi a ascensão da cultura voltada para a moral e para a filosofia-

política após a Segunda Guerra mundial, que foi influenciada por fatores sociais e éticos54. 

Para Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade é a qualidade intrínseca do ser humano que o 

torna sujeito de direitos fundamentais, devendo ser reconhecido pelo Estado e pela sociedade 

para proteção contra qualquer ato degradante ou desumano55. Destaca neste estudo a proteção 

contra o assédio moral, por ser uma conduta abusiva que ofende a integridade física e psíquica 

do indivíduo e afronta a dignidade do ser humano.  

Para Flávia Piovesan, a dignidade humana é um superprincípio que orienta e serve de 

norte no constitucionalismo moderno em âmbito local e universal, dando racionalidade e 

sentido ao ordenamento jurídico. O reconhecimento da dignidade humana como centro 

axiológico da normatização, faz com que todo o ordenamento infraconstitucional esteja 

consoante com a promoção da dignidade do ser humano56.  

Os direitos da personalidade estão previstos na legislação constitucional no artigo 5° 

caput, incisos X, XXVII e XXVIII; igualmente estão previstos na legislação civil, registrando 

importante evolução das normas infraconstitucionais. 

O termo inicial dos direitos da personalidade, de acordo com o artigo 2° do Código 

Civil, ocorre com o nascimento, e o termo final se dá com a morte consoante com o princípio 

mors omnia solvit. Porém, Carlos Alberto Bittar defende que há direitos que subsistem post 

mortem, como o direito ao corpo ou à imagem; eles são, por exemplo, direitos ad eternum 

direito moral de autor, direito a honra; tais direitos são transferidos aos terceiros, os quais terão 

legitimidade para promover sua defesa contra terceiros57.  

A Lei 10.406/2002 (Código Civil) ampliou a projeção dos direitos da personalidade 

descritos no capítulo “Direitos da personalidade”, presente nos arts. 11 a 20. Os direitos da 

                                            
53 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 22-23. 
54 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico á luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 19.  
55 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 

2009, p. 10. 
56 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 11. 
57 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 45. 
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personalidade, conforme estabelecidos no Código Civil de 2002, compõem um rol 

exemplificativo, no qual o artigo 11 aduz que as características dos direitos da personalidade 

são a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, não podendo o seu exercício “sofrer limitação 

voluntária”. Sendo assim, salvo os casos com previsão legal, é proibido limitar, alienar, reduzir 

ou extinguir esses direitos. Carlos Alberto Bittar complementa afirmando que são “direitos 

inatos, absolutos, extrapatrimoniais, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e 

oponíveis erga omnes. São direitos que transcendem ao ordenamento jurídico, pois são inatos 

à própria condição humana” 58. 

O art. 12 do Código Civil, por sua vez, determina: “pode-se exigir que cesse a ameaça, 

ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei”. Este dispositivo garante a tutela imediata dos direitos da personalidade. O 

legislador reafirma o princípio da inafastabilidade do poder judicial (art. 5°, XXXV), quando 

estabelece o direito da pessoa exigir que cesse a ameaça ou lesão, além de pleitear a indenização 

por perdas e danos sem prejuízo das demais sanções previstas em lei.  

Os artigos seguintes, 13 ao 15 do Código Civil, estão relacionados ao direito à 

integridade psicológica e física da pessoa. O art. 13 proíbe a redução permanente de parte do 

corpo, salvo se exigência médica para tratar da saúde; enquanto o art. 14 permite a disposição 

do corpo para pesquisa após a morte da pessoa, vedado o comércio. Os tratamentos de saúde 

são garantidos pelo Estado, porém, é defeso obrigar o paciente a submeter-se a determinado 

procedimento médico ou ambulatorial, na conformidade do previsto no art. 15. 

O art. 16 da Lei n° 10.406/2002 garante a proteção ao nome e prenome da pessoa, 

entendidos como o modo pelo qual o ser é individualizado e reconhecido na sociedade. Do 

mesmo modo, o art. 17 garante a mesma proteção do nome ao pseudônimo, bem como garante 

proteção contra a utilização de forma depreciativa, de maneira que venha a causar desprezo 

público. Dessa forma, confere proteção à honra objetiva e subjetiva das pessoas. O art. 18, a 

seu turno, proíbe a exploração comercial de imagem sem a devida autorização. O art. 20 

estabelece condições para o direito à honra da personalidade, versando sobre o direito autoral 

até nos casos post mortem, além da transferência aos herdeiros do direito de exercer a proteção 

à criação. O art. 21 reza sobre o direito à privacidade; deixando inequívoco que a vida do 

indivíduo é inviolável, consoante com o texto constitucional (inc. X, do art. 5°), o qual prevê a 

inviolabilidade do direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, assegurando a 

indenização material e moral pelo dano decorrente da violação.    
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Apartado do capítulo dos direitos da personalidade, há que destacar o art. 186 do Código 

Civil, que prevê a responsabilidade (por ato ilícito) por “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral”, ou seja, para a corrente que segue este artigo, não há necessidade da 

existência do dano para que haja a responsabilização, basta que ocorra o ato ilícito. 

Os direitos da personalidade possuem ampla legislação dispersa pelo ordenamento 

jurídico, dentre essas se destacam: A Lei n° 8.978/90, denominada de Código de Defesa do 

Consumidor, e traz na redação do artigo 6° os “direitos básicos do consumidor”, dentre eles a 

proteção à vida; à saúde; à segurança; à educação e ao consumo adequado; a prevenção e a 

reparação de danos patrimoniais; a facilidade de defesa do consumidor e a adequada e eficaz 

prestação de serviço público. Igualmente, a Lei n° 8.069/90, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no art. 3° garante proteção dos direitos fundamentais às crianças e adolescentes, 

a fim de assegurar o desenvolvimento físico, moral, mental, espiritual e social, em liberdade e 

dignidade.  

Podem ser citadas, ainda, como componentes do rol de proteção aos direitos da 

personalidade: a Lei n° 9.434/97, Lei do Transplante; a Lei n° 9.610/98, Lei de Direitos 

Autorais, que dispões sobre os direitos Morais do autor; a Lei n° 19.741/2003, denominada 

Estatuto do Idoso, a qual dispõe sobre o direito ao envelhecimento, tido como personalíssimo, 

ideia reforçada no art. 2° que trata do direito à proteção integral dos direitos fundamentais da 

pessoa humana para a preservação da saúde física, mental, intelectual, espiritual e social. A Lei 

Maria da Penha (Lei n° 11.340/006) caminha no mesmo sentido, de proteção aos direitos da 

personalidade, posto estabelecer normas protetivas em favor da mulher em situação de 

vulnerabilidade, decorrente de violência doméstica. A Lei busca preservar a condição física e 

mental da vítima e estabelece políticas de acolhimento e amparo moral, intelectual e social. Por 

fim, a Lei n° 12.288/2010, dispõe o Estatuto da Igualdade Racial para proteção da dignidade 

humana e da personalidade da população negra.  

Rubens Limongi França leciona que os direitos da personalidade podem ser 

classificados em: direito a integridade física, direito a integridade moral e direito a integridade 

intelectual. Estes direitos têm natureza pública e social, e nos aspectos relacionados à 

personalidade privada59. A classificação ratifica aquela adotada por Carlos Alberto Bittar. 

 

 

                                            
59 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade: coordenadas gerais. Revista do Advogado, São 

Paulo, n. 38, p.5-13. Dez. 1992, p. 9-10. 
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1.2.1. Direitos Físicos da Personalidade 

 

Os direitos da personalidade podem ser classificados, segundo Carlos Alberto Bittar, em 

físicos, psíquicos e morais. Os direitos da personalidade visam proteger os bens jurídicos que 

estão divididos em “a) físicos: a vida, o corpo, as partes do corpo, o físico, a voz, a locomoção; 

b) psíquico: com as liberdades; a higidez psíquica, a intimidade, os segredos; e c) os morais: 

nome, reputação, dignidade pessoal, direito moral de autor, sepulcro e as lembranças” 60. 

O direito à vida é o bem maior na esfera natural e jurídica, pois todos os demais direitos 

são consequências da existência humana, e assim gravitam ao redor da vida, que se inicia com 

a concepção, sob a condição de nascer com vida até a morte e, em algumas situações, transcende 

a morte e transmite ao cônjuge, pais ou filhos o direito ao corpo. O direito à vida reveste-se, em 

sua plenitude, de todas as características do direito à personalidade. A inviolabilidade da vida 

possui proteção na Constituição Federal de 1988 ao prever a proteção à dignidade humana e à 

intangibilidade da vida, nos arts. 1° e 5°. 

Sobre o direito personalíssimo à vida surgem alguns temas de vulto, como quando há o 

conflito de direitos e princípios. Neste caso, podem ser destacadas as situações de suicídio, pena 

de morte, aborto e eutanásia. No caso do suicídio, a legislação protege o indivíduo pela via da 

punição a quem auxilia, induz ou instiga. Já a pena de morte é uma intervenção estatal sobre a 

vida humana, no Estado Democrático de Direito, signatário dos direitos humanos, tal medida 

deve ser abolida das penas por ser ineficaz para o desestimulo de novas práticas. A eutanásia é 

outro ponto polêmico, no qual conflitam o direito à morte sem dor, e o princípio da proteção da 

vida61. O suicídio decorrente de assédio moral é considerado como acidente de trabalho, dessa 

forma, há o dano e a responsabilidade do agressor e da empresa por omissão. 

O direito à integridade física protege a saúde física e mental do indivíduo contra 

qualquer dano ao seu corpo ou à sua mente, ressalvadas as restrições legais, trata-se de um 

direito disponível, quando decorrer o interesse geral. A proteção à integridade física e mental 

veda a tortura, a penas cruéis, o tratamento desumano ou degradante (art. 5°, III, XLVII e 

XLIX), igualmente é vedada a prática de atividade degradante ou penosa no ambiente de 

trabalho, sendo que nos casos excepcionais de exercício de atividade perigosa e insalubre será 

devido um adicional para compensar o risco à integridade física do trabalhador.  

O direito à integridade física é disponível para transplantes e tratamentos médicos e 

ambulatoriais, mas o indivíduo pode rejeitar intervenções da Medicina, desde que consciente e 
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não faça parte de uma ação de interesse público. A lesão na prática de esportes é socialmente 

aceita e legalmente permitida, como previsão de excludente de ilicitude no Código Penal. O 

transplante de órgãos pode importar diminuição do corpo, desde que não comprometa a vida 

do doador, é vedada por lei a comercialização de órgãos ou membros do corpo. No exercício 

de atividades perigosas cabe ao empregador adotar todos os dispositivos de segurança do 

trabalho para reduzir ou extinguir o risco de perda ou amputação de órgão ou membro62. Por 

sua vez, as cirurgias estéticas, comuns na cultura do consumo e da aparência, e as cirurgias de 

mudança de sexo, são decisões do indivíduo. A adequação física do gênero possui respaldo 

sociológico, orgânico, ideológico e social, portanto, o Estado não pode interferir na decisão do 

particular, apenas limitar ou criar requisitos para autorizar tais cirurgias. A body art, os 

piercings, as tatuagens e a autoflagelação de práticas religiosas são psicossocialmente 

compreensíveis e não ferem o direito à integridade física63. 

O direito ao corpo, que exerce as funções fisiológicas, pode ser disponível durante o 

aleitamento materno e no decorrer da gestação de embrião artificial por útero alugado. As partes 

do corpo separadas são consideradas (res), suscetíveis, de submissão à propriedade do titular, 

sendo permitida a separação acidental ou voluntária para doação de partes do corpo (unhas, 

cabelos, dentes e órgãos). A retirada de órgão ou membro pode ser feita para salvar a vida, 

preservar a saúde, ou ainda, se for regenerável, desde que não haja um atentado à vida do 

paciente. A fecundação artificial homóloga, de pai falecido será presumida como se estivesse 

na constância do casamento; e a inseminação artificial heteróloga, é possível, a qualquer tempo, 

com prévia autorização do marido64. 

O direito ao cadáver pela teoria do prolongamento do direito ao corpo vivo, goza das 

prerrogativas dos direitos da personalidade, cabendo o direito-dever da cerimônia funeral. A 

disposição do cadáver para fins científicos é possível, desde que haja a disponibilidade e o 

consentimento por escrito quando o cedente ainda estava vivo. A realização do transplante na 

morte encefálica segue o previsto na Lei n° 9.434/97, que dispõe sobre a doação de órgãos65. 

Atualizado pela Lei n° 10.211/01, e dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 

humano para fins de transplante e tratamento. 

O direito à imagem é como o ser humano se individualiza da coletividade com sua 

aparência, este direito pode ser disponível para fins publicitários ou econômicos, permitindo ao 
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titular dos direitos personalíssimos auferir vantagem econômica com contratos publicitários, 

anúncios e outras formas de divulgação. A disponibilidade é parcial, pois veda a lesão à honra, 

à reputação, ao decoro, à intimidade e a outros valores da pessoa. As pessoas famosas e os 

artistas têm o direito reduzido à imagem, por serem pessoas públicas, porém as divulgações não 

podem denegrir ou afetar a honra.  É possível a utilização de fotos de pessoas em multidão, 

desde que sem destacar uma pessoa, e pode, ainda, ser utilizada a caricatura consentida. A 

exposição de imagem decorrente da socialização virtual permite ampla divulgação, 

resguardando ao indivíduo o direito de dirimir situações conflitivas e lesivas66. 

A lesão à imagem do trabalhador, vítima de assédio moral por difamações, por exemplo, 

serão tuteladas pelo direito, pois se entende que reduzem a vítima ao descrédito proposital no 

ambiente de trabalho. 

O direito à voz, com previsão constitucional no art. 5°, XXVIII, “a”, da CF/88, protege 

“as participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humana”, 

assegurando o direito à individualidade nas gravações da voz. A voz de atores, cantores, 

interpretadores de personagens está regulado no direito autoral - Lei n° 9610/98 - e na Lei n° 

6.615/78 - que regula a profissão e os direitos autorais dos radialistas. 

 

1.2.2. Direitos Psíquicos da Personalidade 

 

A liberdade prevista no art. 5° da CF/88 envolve o direito à locomoção, à liberdade de 

pensamento, de expressão, de culto, à comunicação em geral, no desenvolvimento das 

atividades pessoais, negociais e espirituais. As liberdades estão espalhadas pelos incisos do 

artigo 5º. Da CRFB67.  

O direito à vida privada e à intimidade buscam garantir a privacidade no âmbito, pessoal, 

familiar e social, protegendo as confidências, os informes pessoais, a vida pessoal, a saúde física 

e mental, os costumes e as atividades negociais. No âmbito constitucional, o art. 5° (inc. X) 

determina a inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; além da 

inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, bem como de 

dados e das comunicações telefônicas (inc. XII). 

                                            
66 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 153-162 
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exercício dos cultos religiosos”, e a liberdade de imprensa, no inc. IX – “é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. 
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O direito à integridade psíquica protege a saúde mental, o pensamento, o psiquismo 

humano, garantindo as concepções, convicções e os princípios inerentes ao aspecto interno de 

cada pessoa. No plano constitucional, a inviolabilidade humana tem guarida no art. 5° caput, e 

no inc. III, o qual veda “tratamento desumano ou degradante”, no inc. X- que prevê a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; e ainda no 

inc. XLIX, onde se lê o dever de respeito à integridade “física e moral” dos presos.  

O direito ao segredo ou sigilo abarca informações confidenciais no âmbito pessoal e 

negocial. O sigilo pode ser compreendido como: sigilo pessoal; documental; profissional, 

abrangendo diversas formas, como sigilo de correspondência; de e-mail; sigilo fiscal, bancário 

ou profissional. A proteção à criação industrial está prevista no Art. 5° da CF/88, e é regulada 

pela Lei n° 9.279/96. 

 

1.2.3. Direitos Morais 

 

O direito à identidade está relacionado à moral do indivíduo no meio coletivo em geral, 

pois o indivíduo é reconhecido na sociedade pelo nome, dado por ocasião do registro civil da 

pessoa, que é a forma de garantir (documentalmente) a individualidade do ser (art. 5°, LXXVI). 

Por sua vez, a Lei n° 9.265/96 regulamenta o art. 5° inc. LXXVI da CRFB sobre a gratuidade 

dos atos ao exercício da cidadania; e a Lei n° 9.454/97 institui o Registro de Identidade Civil. 

O nome compreende o prenome, o patronímico, o pseudônimo, e a alcunha. O nome comercial 

se sujeita aos mesmos fins e efeitos do nome civil, e é regulado pela Lei n° 8934/94 e pelo 

Decreto n° 1.800/96. O nome não pode ser utilizado sem autorização, e em situações 

pejorativas.  

A honra é o elemento da reputação objetiva e subjetiva da pessoa, o primeiro 

compreende o bom nome e a fama na família, na sociedade e na vida profissional, sendo atributo 

valorativo, enquanto o segundo está voltado ao sentimento pessoal de estima ou de consciência 

própria dignidade. O respeito é um elemento fundamental do convívio social, preserva o decoro 

e a dignidade da pessoa, pois é a base da vida, do convívio familiar e profissional. O respeito 

estabelece os limites dos outros, à diversidade cultural e sexual68. 

O direito às criações intelectuais possui uma base ética para proteção do autor e de sua 

obra, ou seja, proteção do elo espiritual entre o autor e sua materialização intelectual. 

Reconhecido como direito moral de autor, os direitos autorais são de natureza incorpórea, ou 
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imaterial, ou intelectual. A proteção desses bens de exploração econômica da sua criação até o 

termino, quando passam a ser tutelados pelo domínio público, possui reconhecimento 

constitucional (art. 5°, incisos XXVII, XXVIII, XXIX69. 

 

1.3. DIREITO DA PERSONALIDADE NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO  

 

A sociedade moderna busca a associação do conhecimento multidisciplinar e exige do 

operador do direito a integração com outros ramos do conhecimento para a proteção da saúde 

e da vida. A proteção ao meio ambiente de trabalho decorre da conscientização e da reação 

social baseada na consciência coletiva70.  

O meio ambiente é um instituto jurídico protegido por normas ambientais para organizar 

a utilização dos recursos naturais pelo indivíduo. O meio ambiente de trabalho equilibrado é o 

que assegura uma garantia mínima para vida digna de todos, sem condutas degradantes, que 

ofendam a personalidade da vítima71. 

Os direitos fundamentais estão inseridos no meio ambiente do trabalho para garantir a 

dignidade humana ao trabalhador, assegurando a saúde e a segurança aos obreiros. O Direito 

do Trabalho cuida das relações privadas decorrentes do contrato de trabalho, entre empregado 

e empregador, enquanto o Direito Ambiental possui atuação nos direitos difusos, protegendo o 

trabalhador como ser vivo inserido no ambiente e dotado de dignidade72. 

O direito à personalidade é um direito fundamental, reconhecido a todas as pessoas, 

como sujeitos de direito e como integrantes da sociedade, previstos na norma para defesa dos 

valores inatos do ser humano73. Esses direitos são inatos à pessoa, cabendo ao Estado 

reconhecê-los e normatizá-los para prevenir agressões e explorações contra o trabalhador pelo 

tomador de serviço ou pelo próprio Estado. 

O meio ambiente do trabalho é o local onde o trabalhador desenvolve a atividade 

produtiva, com remuneração ou não, cujo equilíbrio está nas condições de trabalho e de 

salubridade para preservação da saúde dos trabalhadores74. É no ambiente de trabalho que o ser 

humano passa um terço da vida contribuindo para a formação da sua personalidade. 

                                            
69 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 212-218. 
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73 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 212-218, p. 1. 
74 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, 

p. 22-23. 



41 
 

A saúde do trabalhador ganhou notoriedade com a proteção dos direitos individuais, 

como o direito à vida, para a defesa da sociedade plural e democrática. O empregador é 

responsável pela qualidade ambiente do trabalho, devendo cumprir as normas de saúde e 

segurança, além de promover o desenvolvimento econômico com a geração de emprego, pelo 

aumento da produção e das contratações, observando a função social da empresa.  

A Convenção nº 155, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), foi um dos 

principais avanços sobre a segurança, saúde e meio ambiente de trabalho, adotada em Genebra, 

em 1981. No art. 3°alínea “e” estabelece que: “o termo "saúde", com relação ao trabalho, 

abrange não só a ausência de afecção ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais 

que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene no trabalho”. 

A Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n° 2, de 17 de 

março de 1992. 

O ordenamento jurídico brasileiro possui previsão constitucional para proteção do meio 

ambiente de trabalho. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para proteção ao meio ambiente de trabalho no título da saúde, nos arts. 

196 e 200, VIII, in verbis: “colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho”; e no art. 225 evidencia-se o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, sendo que no §1º, inc. V, fica claro: “controlar a produção, a comercialização e o 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 

vida e o meio ambiente”. Com isso, a CF/88 protege uma política social voltada à vida saudável, 

garantindo o direito do trabalhador desenvolver suas atividades no ambiente equilibrado, 

saudável e seguro.  

O texto constitucional prevê proteção ao trabalhador, garantindo-lhe um meio ambiente 

de trabalho equilibrado: “valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” ou somente a “defesa 

do meio ambiente” (incisos XII e LXXIII). Assim sendo, não existe argumento jurídico nem 

moral para questionar ou confrontar a dignidade do trabalhador com princípios capitalistas da 

autonomia da vontade. No mesmo sentido, Júlio Cesar de Sá da Rocha esclarece que havendo 

confronto entre o princípio a saúde do trabalhador e o princípio da livre iniciativa ou do direito 

de propriedade, o primeiro sempre prevalece, por ser de interesse coletivo75. 

A função social dos contratos está manifestada nos incisos XXII e XXIII, do art. 5° da 

CF/88, e no art. 421 do Código Civil, os quais estabelecem limites da liberdade de contratar 

                                            
75 ROCHA, Júlio César de Sá. Direito ambiental e meio ambiente de trabalho. São Paulo: LTr, 1997, p. 39. 
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pelos limites da função social do contrato e no art. 187, o qual assevera que “comete ato ilícito 

aquele que excede os limites impostos pela finalidade econômica ou social, pela boa-fé e pelos 

bons costumes”. 

O desenvolvimento da atividade econômica deve ser norteado pelo princípio da 

dignidade humana, a fim de garantir a existência digna, a função social e o bem estar dos 

trabalhadores e dos empregadores. A Constituição Federal de 1988 no art. 170 prevê “a ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípio”, no inc. III - “função social da propriedade”; devendo observar o art. 186, 

IV para garantir o “bem estar” dos proprietários e dos trabalhadores. A preservação da 

integridade física e psíquica é dever do tomador de serviço, fiscalizado pelo estado, visando 

garantir o direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado. 

A função social da propriedade, prevista no Código Civil, § 1o do art. 1.228, in verbis: 

“O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais”. O direito de propriedade garante o direito de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la, porém o exercício da propriedade não pode causar desequilíbrio 

social ou ambiental. O tomador de serviços deve adotar medidas afirmativas para promover o 

bem-estar social no ambiente de trabalho, dentro dos limites do poder diretivo76.  

Os direitos de proteção ao meio ambiente devem ser interpretados conjuntamente com 

outras normas de direitos constitucionais, como as previstas no art. 7° da Constituição Federal 

de 1988 tutela as normas de saúde e da segurança do trabalhador. 

Para Zulmar Fachin, o meio ambiente de trabalho equilibrado, mesmo estando fora do 

rol do art. 5º da Constituição Federal de 1988 é um direito fundamental para o desenvolvimento 

da personalidade humana77. Sendo assim, o direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado é 

um direito fundamental do indivíduo para assegurar a proteção da vida e da dignidade do ser 

humano no ambiente que ele está inserido. 

O meio ambiente de trabalho envolve o espaço e as instalações físicas do local de 

trabalho, as condições de insalubridade e periculosidade, a manipulação de materiais, além das 

normas, leis, influências que estão ligadas ao trabalhador78. 

                                            
76 MIRAGEM, Bruno. O art. 1.228 do Código Civil e os deveres do proprietário em matéria de preservação do 

meio ambiente. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 42, n. 168, p. 101-120, out./dez. 2005, p. 106-
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A Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, denominada de Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), passou a compilar as leis individuais e coletivas das relações de trabalho, 

abordando aspectos gerais e mais específicos, como o meio ambiente de trabalho, a prevenção 

e a proteção da saúde do trabalhador. A partir deste momento, inicia-se a realização de medidas 

preventivas, repressivas, fiscalizatórias e de orientação no trabalho, para tutelar a integridade 

física e psicológica do trabalhador. 

O artigo 163 da CLT determina a constituição da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) para cuidar e zelar pelas condições seguras no ambiente de trabalho, e no 

artigo 168 da CLT exige-se o exame médico a cargo do empregador na admissão, na demissão 

e periodicamente previsto no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

Os ambientes físicos de trabalho devem ter especificações mínimas para qualidade do 

ambiente de trabalho, pé direito de 3 metros, podendo ser reduzida a altura quando instaladas 

condições de iluminação e conforto térmico que permitam a utilização de prédios mais baixos, 

previsto no art. 171 da Consolidação das Leis Trabalhistas. O art.172 dispõe sobre as condições 

dos pisos sem saliências, o art. 173 versa sobre a colocação de materiais e processos 

antiderrapantes, o art. 179 dispõe sobre as condições das instalações elétricas, o art. 184 prevê 

dispositivos de partida e parada nas máquinas, o art. 185 prevê a limpeza das máquinas quando 

estiverem paradas, o art. 186 delega a competência ao Ministério do Trabalho e Emprego para 

elaborar normas adicionais de proteção e segurança para os trabalhadores. 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a qual dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, no art. 3º, item I, conceitua o meio ambiente como “o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas”. O meio ambiente do trabalho está inserido no conceito geral do 

meio ambiente, como o local onde o trabalhador presta serviço, bem como todos os fatores 

internos ou estruturais fazem parte do meio ambiente de trabalho, e seja capaz de interferir na 

saúde do trabalhador79. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está relacionado aos direitos 

fundamentais de solidariedade, vinculando todos os envolvidos na relação de trabalho80. Estão 

relacionados aos direitos de 3° dimensão, sendo identificados com os ideais de fraternidade e 

de solidariedade, denominados direitos coletivos ou dos povos e foram assegurados após a 
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segunda guerra mundial para evitar um novo genocídio, como aquele praticado na guerra pelos 

regimes totalitaristas. São direitos voltados para a proteção da coletividade e para o direito à 

paz, tendo como premissas o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Após a Segunda Guerra mundial, os direitos coletivos passam a ser reconhecidos 

internacionalmente, tornando-se objeto de garantias dos indivíduos, dessa forma, as 

Constituições passaram a prever a proteção à paz, ao meio ambiente, nele inserido o meio 

ambiente de trabalho, e a conservação do patrimônio histórico e cultural. Esses direitos 

coletivos ou difusos são voltados para a manutenção da vida humana no ambiente social81. 

A valorização do meio ambiente de trabalho traz como resultado a valorização do 

trabalho humano e assegura a dignidade, a saúde e a vida dos trabalhadores82. O Estado, 

portanto, tem o dever de cumprir os princípio e normas estabelecidos pela Constituição Federal 

de 1988, para a proteção do seu povo e o pleno exercício da democracia. 

A constitucionalização do Direito do Trabalho fez com que o trabalhador deixasse de 

ser apenas um sujeito submisso às normas contratuais privadas para ser considerado um 

cidadão, com dignidade humana na relação de trabalho.  

O direito à saúde do trabalhador está inserido nos direitos fundamentais e nos direitos 

da personalidade, devido à importância de garantir o desenvolvimento do trabalho sob a luz da 

dignidade humana, proporcionando ao trabalhador o desenvolvimento físico e psicológico. 

Raimundo Simão de Melo complementa que a saúde psíquica é requisito essencial ao 

meio ambiente equilibrado83. Mesmo que a Constituição Federal de 1988 não tenha previsto 

sobre o tema, a saúde psíquica é elemento indispensável para a garantia da dignidade humana 

e da proteção da saúde do trabalhador. 

O ambiente de trabalho é o local onde o trabalhador passa boa parte da sua vida, e 

envolvendo todos os agentes internos e externos que influenciam a sua vida. O trabalho tem a 

função de inserir a pessoa na sociedade, e garantir o recebimento de salário pela venda de 

serviço, para participar da atividade econômica. Ocorre, porém, que existem atividades que 

provocam danos à saúde das pessoas, sendo que estes danos podem ser reduzidos ou eliminados 

pelo uso de equipamentos de proteção individual, nestes casos o tomador de serviços é o 

responsável por fiscalizar a correta utilização dos equipamentos obrigatórios. 
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A Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho estabelece a competência para o 

empregador expedir normas de segurança, medicina e higiene do trabalho, porém a maioria das 

normas de proteção ao meio ambiente do trabalho são autorregulatórias. A saúde, a higiene e a 

segurança são direitos sociais previstos no Capítulo II, dos direitos sociais. O art. 7°, inc. XXII, 

da Constituição Federal de 1988 está diretamente relacionado à dignidade da pessoa e ao valor 

social do trabalho, ao prever a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 

de saúde, higiene e segurança”. A partir do constitucionalismo social, Fábio Ribeiro da Rocha 

afirma que a saúde do trabalhador é um direito-dever do estado, no âmbito social para assegurar 

o direito à vida com qualidade84. 

Corrobora, neste sentido, Cláudio Brandão, ao afirmar que os direitos sociais dos 

trabalhadores estão ligados ao direito à vida e à saúde, de forma que são reconhecidos como 

direitos fundamentais e dessa forma devem prevalecer sobre o direito de defesa ou de 

propriedade. Pois, a vida é um bem maior do que qualquer direito patrimonial ou econômico, 

cabendo ao estado fiscalizar as condições do meio ambiente de trabalho, a fim de assegurar um 

local digno, saudável e seguro85. 

Os empregados terceirizados devem ter os mesmos direitos e garantias dos trabalhadores 

efetivos para assegurar o meio ambiente de trabalho saudável. A terceirização deve inserir as 

pessoas na formalidade, no trabalho digno de determinadas atividades, e não ser um instrumento 

de contratação de mão de obra com salário reduzido. Neste sentido, Arion Sayão Romita alerta 

que, nem sempre os empregados terceirizados tem a mesma proteção dos trabalhadores efetivos, 

seja pela redução de custos, ou pela dificuldade de responsabilizar a empresa principal. Se os 

riscos de acidentes no ambiente de trabalho são iguais, nada justifica o tratamento diferenciado 

entre trabalhadores terceirizados e efetivos86. Discriminar uma categoria de trabalho em relação 

a outra, que está inserida no mesmo ambiente, com os mesmos riscos, é um atentado à dignidade 

do trabalhador. 

O meio ambiente de trabalho equilibrado é um direito fundamental e veda qualquer 

situação de trabalho, seja ele infantil, degradante, forçado, sem equipamento de proteção 

individual, sem treinamento adequado ou, ainda, inserido em ambientes com pressões 
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psicológicas, assédios morais e/ou sexuais87. O reconhecimento do direito fundamental ao meio 

ambiente de trabalho seguro e adequado é motivo para garantir condições dignas de trabalho a 

todos os trabalhadores, independente de idade, cor, religião ou orientação sexual. 

A legislação infraconstitucional possui várias leis ordinárias que preveem normas de 

saúde, segurança e proteção do trabalhador. A Lei n° 8213/91, da Previdência Social, considera 

contravenção penal o descumprimento das normas de medicina do trabalho, enquanto a Lei n° 

6938/81 tipifica como crime a conduta do poluidor que expõe a vida de terceiro em perigo. Por 

sua vez, a Lei n° 9.605/98 prevê a responsabilidade penal civil e administrativa do indivíduo 

que pratica danos ao meio ambiente. 

Diante do exposto, verifica-se a importância da tutela do meio ambiente equilibrado, 

pois é essencial para promover a qualidade de vida e para proteger os direitos fundamentais dos 

trabalhadores. Portanto, a prática de assédio moral deteriora o habitat laboral e provoca o 

afastamento da vítima, enquanto o agressor permanece no local de trabalho88. No mesmo 

sentido, Alkmin ratifica que a conduta assediante é capaz de romper o equilíbrio do ambiente 

de trabalho, gerando dano à saúde do trabalhador, sendo uma conduta contrária aos costumes e 

à boa-fé89.  

 

1.4. PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO E DO MEIO AMBIENTE APLICADOS 

AO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

 

A tutela do meio ambiente é pautada em princípios que orientam o poder público e 

privado na exploração econômica como tomadores de serviço. Maurício Godinho Delgado 

demonstra a importância dos princípios nos seguintes termos: “a noção de preposições que se 

formam na consciência das pessoas e grupos sociais, a partir de certa realidade, e que depois de 

formados, direcionam à compreensão, reprodução ou recriação dessa realidade” 90.  

Os princípios do Direito do Trabalho são premissas gerais que servem de guia para as 

normas, inspirando-as e interpretando-as, é uma base geral para a construção de todo o 

ordenamento jurídico. O autor divide o princípio protetor em: dubio pro operário, para a 

preservação da condição mais benéfica pra o trabalhador, e em norma mais favorável91. 
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Os princípios da proteção, leciona Canotilho: “são normas que exigem a realização de 

algo, da melhor forma possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas”, sempre de 

acordo com a reserva do possível92. 

Para Arnaldo Sussekind, o princípio da proteção atua por meio de normas de ordem 

pública; portanto, imperativas para limitar a autonomia da vontade por meio de normas que 

intervém na relação de trabalho e protegem o trabalhador hipossuficiente93. 

O princípio do desenvolvimento sustentável é a regra geral dos demais princípios que 

regem a atividade econômica, embasado na função social da propriedade, art. 170 da 

Constituição Federal de 1988, a função social tem a finalidade de reduzir as desigualdades 

regionais e sociais94. 

O princípio do desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado à necessidade 

de organizar os fatores de produção com a preservação da integridade física e mental dos 

trabalhadores95. O desenvolvimento econômico deve buscar respeitar a dignidade humana, 

afastando as causas que provoque acidente de trabalho e que prejudiquem a saúde do 

trabalhador. 

O princípio da precaução pode ser conceituado como ação ou omissão do tomador de 

serviço quando existe risco de acidente no ambiente de trabalho, adotando as medidas 

necessárias para a segurança do local e para a proteção da saúde do trabalhador. As atividades 

insalubres, perigosas e penosas exigem o pagamento de valor adicional para indenizar, de forma 

pecuniária, os danos que o trabalhador está exposto, além de estabelecer a adoção de medidas 

para reduzir os riscos da atividade96. 

Raimundo Simões de Melo corrobora com tal ideia no mesmo sentido, defendendo que 

o princípio da precaução busca adotar as medidas necessárias para eliminação ou a redução dos 

riscos na atividade produtiva, evitando, assim, lesões à integridade física e moral dos 

trabalhadores. O autor afirma, ainda, que o princípio é a garantida da redução do risco de um 

dano, por meio de medidas que visam anular ou minimizar ao máximo a probabilidade de 

ocorrência do dano97.  
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O princípio da prevenção pressupõe o conhecimento dos riscos da atividade e impõe a 

adoção de medidas cabíveis para evitar o dano material ou moral no trabalhador, tal princípio 

vem consagrado no art. 225 da Constituição Federal de 1988.  

O princípio da melhoria contínua busca a extinção ou a redução de atividades que 

causem dano aos trabalhadores. As empresas devem acompanhar a modernização das técnicas 

e dos equipamentos de proteção individual e coletivo, reduzindo ou extinguindo os riscos98. 

O princípio da responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente, 

previsto no § 3°, do art. 225 da Constituição Federal de 1988, refere-se ao empregador quando 

decorrente de assédio moral, seja por ação ou omissão. Neste último caso não, o empregador 

não estará imune de responsabilidade, por mais que não esteja ciente do problema, uma vez que 

não adotou medidas para coibir ou prevenir a prática da conduta no ambiente laboral99. 

O princípio do limite prevê que as metas estabelecidas pelas empresas não podem ser 

inatingíveis ou irracionais, muito menos que haja cobranças humilhantes ou ofensivas que 

violem à dignidade humana do trabalhador100. O estabelecimento de metas inatingíveis, 

mediante cobranças humilhantes, na frente dos demais empregados, ultrapassa o limite da 

normalidade e configura uma agressão moral, e caso seja reiterada a conduta, estará 

caracterizado o assédio moral.    

O princípio da participação assegura ao direito ambiental a representação dos 

trabalhadores nas decisões relacionadas à organização do trabalho para preservar e proteger o 

meio ambiente, pela busca constante da melhoria. O estado e a sociedade têm a obrigação de 

preservar o meio ambiente e adotar técnicas que reduzam os danos, por isso, é necessária a 

participação de todos os atores envolvidos: os trabalhadores, os sindicatos, o Estado e os 

empresários. 

O princípio do poluidor-pagador exige que o empregador tome as medidas necessárias 

para reduzir os danos, e também repare os danos ocasionados aos trabalhadores e ao meio 

ambiente pela exploração econômica da atividade. Raimundo Simão de Melo esclarece que 

pode ser incluído no conceito de poluidor-pagador, a utilização de máquinas e equipamentos 

sem a devida manutenção, a falta de equipamento de proteção individual e coletivo. O 
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empregador é responsável por prover os materiais e as devidas manutenções para não ocasionar 

riscos à saúde física e psicológica dos trabalhadores101. 

O princípio da proteção promove o caráter compensador, estabelecendo limites entre as 

partes. Na hipótese de divergência entre empregador e empregado, a proteção manifesta-se a 

favor do empregado (in dubio pro operário), porém este princípio não pode ser utilizado para 

fundamentar sentença fora do pedido, ultra ou extra petita102. 

O princípio da Continuidade da Relação de Emprego é um reflexo do princípio da 

proteção, por este princípio cabe ao empregador provar como ocorreu o término do contrato de 

trabalho, entendimento pacificado pela Súmula 212 do TST. Pela aplicação deste princípio, o 

contrato de trabalho é presumido por tempo indeterminado e caso haja nulidade em alguma 

cláusula, será declarada a nulidade parcial do contrato, não a nulidade total. Orlando Gomes 

esclarece que no contrato de trabalho a nulidade parcial não contamina o contrato, subsistindo 

as demais cláusulas não afetadas pelo vício103. 

O princípio da irrenunciabilidade está relacionado com a não autonomia do trabalhador, 

sendo que não pode ele renunciar a direitos garantidos pelo ordenamento jurídico em face da 

sua dependência econômica do empregador. O Art. 9° da CLT declara que são nulos os atos 

que visam fraudar ou desvirtuar a aplicação da Consolidação. Plá Rodrigues defende a 

intervenção estatal para garantir os direitos sociais, mesmo de forma coercitiva104.  

Portanto, as alterações da recente Lei n° 13.467/17, propondo que o negociado se 

sobreponha ao legislado, não podem prevalecer, uma vez que o trabalhador não pode renunciar 

a direitos trabalhistas. Inclusive, a própria reforma estabelece que os direitos trabalhistas 

previstos no art. 7º da CF/88, como nos incisos XXII e XXVIII, relacionados a normas de saúde, 

higiene e proteção, seguro e indenização contra acidentes de trabalho, não podem ser 

renunciados. 

O princípio da boa-fé deve ser observado na celebração do contrato de trabalho, sem 

promover desequilíbrio, ou manutenção de cláusulas que sejam abusivas a uma das partes105. O 

empregador deve contratar a mão de obra e fazer o pagamento pecuniário devido às exigências 

técnicas do cargo, e, em contrapartida, o empregado deve exercer a atividade pactuada com 

boa-fé. O Art. 422 do Código Civil/2002 prescreve os princípios de probidade e boa-fé para a 

                                            
101 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTr, 2013, p. 63. 
102 Idem, ibidem, p. 45. 
103 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1944, p. 80. 
104 RODRIGUES, Américo Plá. Princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 1993, p. 72. 
105 BARRETO, Marco Aurélio Aguiar. Assédio moral no trabalho: Responsabilidade do Empregador, 

Perquntas e Respostas.  3. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 45. 
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execução e conclusão do contrato. A boa-fé está também prevista no inc. IV, do art. 51 da Lei 

n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Plá Rodrigues ratifica que o princípio da boa-

fé é de ordem moral indispensável e aplicado a todos os contratos106. 

O Princípio da primazia da realidade estabelece que a realidade efetiva se sobreponha 

ao que foi formalizado no contrato, não basta que haja previsão em normas internas ou externas, 

o direito do trabalho busca a verdade dos fatos e das condições de trabalho. Este princípio visa 

coibir desvios de função, manipulações de jornadas, trabalho excessivo ou precário, e prevenir 

a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, que sejam decorrentes do ambiente de 

trabalho degradado107. Plá Rodrigues explica que a dignidade da atividade humana prevalece 

sobre o texto do contrato de trabalho, ou seja, a realidade de fato prevalece sobre os documentos 

trabalhistas, ainda pela realidade dos fatos seja possível conhecer a vontade real das partes; 

executada de modo diferente do contratado108. 

O Princípio da razoabilidade busca a atuação razoável do ser humano, evitando condutas 

arbitrárias, buscando o justo. Este princípio pode ser denominado de regra do equilíbrio 

conveniente (balance of convenience rule), ou da racionalidade, ou das relações substanciais109. 

Verifica-se, portanto, que a elaboração de novos dispositivos normativos, como os 

ocorridos na Lei n° 13.467/17, deverá seguir os princípios bases do Direito do Trabalho, para 

não haver Ação no Supremo Tribunal Federal (STF) declarando a inconstitucionalidade da 

reforma. As normas não podem retroceder os direitos sociais vigentes consagrados na 

Constituição Federal de 1988, sendo estes implícitos e explícitos, principalmente, os que são 

relacionados à dignidade humana, que busca a valorização do ser humano e a garantia do 

mínimo existencial a todos trabalhadores.  

 

1.5. OS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO TRABALHADOR NA REFORMA 

TRABALHISTA, LEI N° 13.467/17 

 

Os direitos fundamentais são inseridos na garantia do meio ambiente de trabalho 

equilibrado, desta forma estão presentes nas ações do empregador durante o contrato de 

trabalho, e, podem atentar contra os direitos da personalidade, pois a supressão de certas 

                                            
106 RODRIGUES, Américo Plá. Princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 1993, p. 270. 
107 BARRETO, Marco Aurélio Aguiar. Assédio moral no trabalho: Responsabilidade do Empregador, 

Perquntas e Respostas. 3. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 46. 
108 RODRIGUES, Américo Plá. Princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 1993, p. 232-235. 
109 BARRETO, Marco Aurélio Aguiar. Assédio moral no trabalho: Responsabilidade do Empregador, 

Perquntas e Respostas.  3 ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 47. 
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condições arraigadas ao ser humano será um atentado contra a dignidade humana110. Desta 

forma, quando a norma está relacionada aos direitos personalíssimos não podem ser admitidas 

condições novas menos benéficas ao trabalhador. 

A proteção aos direitos da personalidade do indivíduo está prevista na Constituição 

Federal de 1988, no Direito Civil e em outros ramos do direito. O tema referente ao trabalhador 

vítima de dano moral e material era, até a reforma trabalhista, regido com certa igualdade; no 

entanto, a reforma trabalhista trouxe uma alteração para fundamentar os pedidos de indenização 

por danos extrapatrimoniais ocorridos no decorrer da vigência do contrato de trabalho. A Lei 

n° 13.467/17 inseriu o Título II-A na CLT para ser aplicado, apenas e exclusivamente as 

reclamações trabalhistas referente a incidência de “Dano extrapatrimonial”, conforme arts. 223-

A ao 223-G.  

O Título II da Lei n° 13.467/17 demonstra a intenção de se criar uma legislação 

específica para os danos extrapatrimoniais individuais na seara trabalhista. A finalidade 

implícita foi trazer segurança jurídica ao grande empregador e limitar o direito de indenização 

do empregado, pela tarifação do dano. O ponto positivo é que o direito do trabalho passa a 

tutelar expressamente os direitos da personalidade, já o negativo pode ser visto no modo como 

legislado e aprovado o texto, pois, limita a responsabilidade do empregador em 50 vezes o 

salário do empregado, sendo um critério desproporcional e injusto, pois coloca o trabalhador 

numa posição de discriminação pelo valor do salário recebido. A vida do trabalhador passa a 

ter um valor limitado. 

Os direitos personalíssimos são intransmissíveis, mas a indenização decorrente da lesão 

à integridade física e moral do trabalhador deve ser reparada, e nos casos de morte do sujeito, 

deve ser transferida aos herdeiros o direito a receber o dano moral. O dano moral possui a 

função de prevenir e punir aqueles que atuam causando danos aos trabalhadores. Este artigo 

discrimina o trabalhador dos demais litigantes do processo, para o recebimento da ação.  

A teoria da transmissibilidade condicionada estabelece que somente a vítima é titular 

para ingressar com a ação de reparação de dano moral; assim, se a pessoa falecer antes de entrar 

com o processo, estaria extinto o direito a entrar com a ação. No caso da vítima falecer durante 

o processo, o crédito será transferido para os herdeiros e sucessores111.  

                                            
110 ZENNI, Alessandro Severino; OLIVEIRA, Cláudio Rogério Teodoro de. (Re)significação dos princípios de 

direito do trabalho. Porto Alegre: Fabris, 2009, p. 18. 
111 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. A transmissibilidade do Direito de Indenização do Dano 

Moral. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 61, p. 30-

48, out. 2004, p. 32. 
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Para os defensores desta corrente, a Justiça é inerte, e, portanto, não pode ser iniciada 

sem a manifestação de vontade da vítima. Após a manifestação de vontade da vítima, no sentido 

de pleitear a ação de reparação por dano extrapatrimonial, qualquer evento posterior decorrente 

deve ser passível de substituição processual com a habilitação incidental pelos sucessores.  A 

justiça é inerte, mas após ser acionada, deve promover a reparação do dano112.  

Por fim, há a terceira teoria de transmissibilidade incondicionada, defendida por 

Cavalieri Filho. Em tal teoria, o autor defender ser exequível o direito à reparação por dano 

moral mesmo que a vítima ainda não tenha entrado com a ação, bastando que tenha ocorrido o 

ato ilícito e o nexo de causalidade113. Pela teoria adotada por Cavalieri Filho, a 

transmissibilidade incondicionada transfere o direito à reparação para os herdeiros 

incondicionalmente, não havendo vedação ou limitação quanto aos requisitos para receber a 

indenização. 

A reforma trabalhista tenta limitar a reparação dos danos da personalidade pela adoção 

de um rol taxativo de direitos, ou pela intransmissibilidade do evento morte, desprotegendo o 

empregado/vítima e gerando um sentimento de impunidade e injustiça. As alterações têm o 

condão de beneficiar o empregador e estimular que continue praticando assédio moral e outras 

condutas ilícitas e degradantes. O art. 223-C elenca os seguintes direitos da personalidade: “A 

honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer 

e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física”, mas esquece 

de prever outros direitos da personalidade relacionados à dignidade humana, à vida privada, à 

sexualidade e outros que são previstos na Justiça comum e sempre o foram na Justiça do 

Trabalho, face ao disposto no art. 8° da CLT114.  

O Enunciado 274, da IV Jornada de Direito Civil115, dispõe que:  

Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, 

são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, 

inc. III, da Constituição Federal de 1988 (princípio da dignidade da pessoa humana). 

Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se 

aplicar a técnica da ponderação. 

 

                                            
112 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, 

p. 157. 
113 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 95. 
114 Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, 

decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais 

de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito 

comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse 

público. 
115 ENUNCIADO 274, da IV Jornada de Direito Civil. Jornada de Direito Civil / Organização MinistroRuy 

Rosado de Aguiar Jr. – Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2007. Disponível em: 

http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-

1/jornadas-cej/IV%20Jornada%20volume%20I.pdf Acesso em 20 jun. 2018, p. 35. 
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A legislação trabalhista faz uma discriminação e subclassificação do empregado frente 

às demais pessoas ao tentar estabelecer um rol de direitos lesados. A construção normativa 

civil é enfática ao prever que os direitos da personalidade possuem relação plena para 

aplicação do direito à dignidade humana. 

Sergio Pinto Martins afirma que a aplicação da norma mais favorável deve incidir sobre 

a criação de novas leis para a elaboração de condições mais favoráveis ao trabalhador, visando 

a melhoria da condição social do trabalhador. Portanto, a lei que não segue o princípio da norma 

mais favorável e do princípio do não retrocesso social expõe o trabalhador ao arbítrio do 

legislador116. 

A Constituição Federal de 1988, nos fundamentos da República Federativa do Brasil e 

dos valores sociais do trabalho, instituiu um Estado que mantém os direitos sociais e que 

promove a ordem social justa, assegurado por meio do princípio da vedação ao retrocesso117, 

em especial, na esfera dos direitos sociais fundamentais do trabalho118. A tarifação do dano 

moral rompe com os fundamentos constitucionais, contrariando a vedação do retrocesso. 

O “dano extrapatrimonial”, inserido na CLT, altera a sólida construção doutrinária e 

jurisprudencial existente nas ações de dano moral. A tarifação fixada no salário é prejudicial ao 

trabalhador, pois estabelece limite para a reparação da violação da integridade física e psíquica. 

Por outro lado, o dispositivo beneficia o empregador, pois limita o dever de indenizar em 50 

vezes o salário do empregado independentemente da extensão do dano. 

A tarifação da indenização no direito trabalhista é inserida como filtro limitador do dano 

moral, com objetivo de reduzir a quantidade e os valores demandados durante a execução do 

contrato de trabalho, entre tomador de serviço e seus empregados, podem ocorrer diversos fatos 

com resultados diferentes; logo, é impossível tarifar o dano moral na seara trabalhista, pois, não 

há como prever todos os resultados possíveis, nem a gravidade proporcional do dano, nesta 

forma de tarifação, pois, contraria os incisos V e X, do art. 5° da Constituição Federal de 1988, 

tornando a norma inconstitucional.  

A relação entre empregador e empregado é uma relação de subordinação que se inicia 

com o contrato de trabalho gerando direitos e deveres entre as partes, no qual o empresário tem 

o poder diretivo para organizar os meios de produção.  

                                            
116 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 77. 
117 Princípio da vedação do retrocesso social é uma garantia constitucional implícita e decorre da segurança 

jurídica para a proteção da dignidade humana, para a máxima efetivação dos direitos constitucionais. O Estado 

após reconhecer um direito não pode retroceder para reduzi-lo ou extingui-lo.  
118 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTr, 2013, p. 73. 
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2. O PODER DIRETIVO DO TOMADOR DE SERVIÇOS 

 

A competitividade no mercado de trabalho tem acirrado as exigências do capital sobre 

a produtividade no trabalho, as novas tecnologias, em regra, aumentam o ritmo da produção e 

reduzem os postos de trabalho, criando outros mais exigentes; porém, cada vez mais, há um 

excedente de pessoas aptas ao trabalho e que não consegue emprego. Neste cenário, o 

trabalhador que deseja manter-se em atividade precisa dedicar-se cada vez mais, para cumprir 

as metas estabelecidas pelo empregador.  

A forma de trabalho livre, mas subordinada ao salário, rompeu com o sistema de 

escravidão e de servidão presente na sociedade. A vulnerabilização pela subordinação técnica 

e econômica do empregado retrocede a sistemas precários de trabalho, equiparados à 

escravidão.  O poder diretivo está fundamentado no art. 2° da CLT e deve buscar o lucro para 

a manutenção da atividade empresarial, observada sua finalidade social. A gestão 

organizacional deve estabelecer metas exequíveis, e não abusivas, pois estas podem causar 

danos à saúde psicofísica do trabalhador configurando uma forma de assédio moral. O abuso 

ocorre pela gestão tirânica ou pela gestão da injúria, pois elas degradam o meio ambiente de 

trabalho, causando danos materiais e morais ao trabalhador. 

A busca insana pelo lucro e pelo acúmulo de capital reduz as relações sociais entre os 

indivíduos e tende a criar uma cultura do descarte dos trabalhadores menos produtivos e a 

desumanizar a condição humana. Cabe ressaltar que o empregador não é obrigado a permanecer 

com um empregado que gera prejuízo e não se dedica ao exercício de suas obrigações, mas 

deve garantir um ambiente de trabalho equilibrado com condições humanas favoráveis para a 

qualidade de vida.  

O poder diretivo deve ser exercido naturalmente pelo empregador, para organizar a 

produção de forma a otimizar o tempo e a gerar lucro. Portanto, o tomador de serviços não pode 

exceder os limites da razoabilidade para a execução das atividades e, desta forma, deve respeitar 

os direitos da personalidade e a dignidade do empregado. 

 

2.1. O CONTROLE DA EMPRESA 

 

As causas do assédio moral no ambiente de trabalho são complexas e sofrem alterações 

com o decorrer do tempo, e estão diretamente relacionadas aos modelos de produção em massa 

inaugurados com o modelo fordista e taylorista.  
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Em 1911, Taylor publica o livro, The principles of scientific management, baseado na 

pesquisa sobre os modelos de produção, sob a influência da corrente positivista de Augusto 

Conte. O autor estabelece a padronização e a organização do trabalho auferindo o tempo útil e 

o desperdiçado, estabelecendo um modelo de remuneração por produção. O trabalhador perde 

autonomia da velocidade da produção para as máquinas119.  

 O sistema de prêmios e recompensas adotado por Taylor para beneficiar os empregados 

mais produtivos, torna o ambiente cada vez mais competitivo. Surge nas fábricas um 

individualismo, pois, parar para ajudar o outro trabalhador que está com dificuldade, resulta em 

prejuízo, o que, muitas vezes, acaba parando toda a linha de montagem.  A eficiência e o 

aperfeiçoamento pessoal tornam-se, cada vez mais, objeto de controle e disciplina pela 

administração científica. O pensamento de toda atividade fica com o planejamento estratégico, 

enquanto o trabalhador fica com a execução do trabalho120.  

Taylor desenvolveu as técnicas de gerência voltadas para controlar o trabalho baseados 

em três princípios: o primeiro estabelecia que o trabalho deveria ser separado e independente 

do ofício, do conhecimento e da tradição; o segundo princípio é baseado na separação entre o 

conhecimento e a execução do ofício, ou seja, o trabalhador não pode exercer qualquer trabalho 

cerebral, deve ser adestrado unicamente para executar a tarefa com sua força de trabalho. O 

terceiro princípio refere-se aos tipos de gerência científica e planejada, na qual o trabalhador é 

um mero executor de tarefas, especializado em seu ofício e de fácil substituição121. 

A implantação do modelo de Taylor tornou o processo de trabalho científico, com 

metodologia de estudo voltada para extrair do trabalhador a máxima produtividade. Neste 

momento, o modelo de produção passa a ser desenvolvido pelo setor de planejamento, cabendo 

ao trabalhador, apenas executar a tarefa que lhe fora destinada. O trabalho de baixa 

complexidade dispensa a experiência prática, enquanto o conhecimento do ofício, torna fácil a 

substituição do empregado. Nessa fase do processo de trabalho, o trabalhador passa a ser 

facilmente substituído e descartável. 

O modelo de disciplina e controle de Taylor estuda os efeitos imediatos do aumento da 

produção com a vigilância constante, porém, o autor não se preocupou com a fadiga física e 

mental do trabalho, nem com a desqualificação do trabalhador, que só domina a execução de 

sua tarefa. Esse modelo de produção foi bastante utilizado nos anos de 1912 a 1915, durante a 

                                            
119 HELOANI, José Roberto. Gestão e organização no capitalismo globalizado: história da manipulação 

psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2003, p. 31. 
120 Idem, ibidem, p. 31. 
121 BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX. Rio de 

Janeiro: LTC, 1987, p. 82. 
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primeira guerra mundial, nas fábricas de armamento francesas, pois, havia uma grande 

necessidade de produzir rápido e em larga escala, sem se preocupar com as condições de 

trabalho. Em 1918, o modelo foi adotado nas fábricas soviéticas, por Lênin, na campanha 

“aprenda a trabalhar”. Ocorre que o aumento da produção e a desqualificação da mão de obra 

resultaram no aumento do desemprego e no decréscimo de salário122. 

Após a primeira guerra mundial, Henry Ford implementou a semi-automatização nos 

princípios tayloristas, desenvolveu a “teoria da eficiência” ou “princípios econômicos do 

fordismo”. O objetivo era reduzir o desperdício e o tempo de produção com a imediata 

disponibilidade para a venda do produto acabado, aplicando a mais-valia relativa. O trabalho 

passa a ser realizado de acordo com a velocidade da esteira de produção, reduzindo ao máximo 

o tempo ocioso. Neste período, surge o “modernismo heroico”, a perfeição da racionalidade 

humana é substituída pela racionalidade incorporada à máquina123. 

A individualização de tarefas facilitou a resistência e a sabotagem dos trabalhadores, o 

processo produtivo de esteira tornou difícil descobrir a origem dos defeitos, fato que gerou 

enormes prejuízos pelo boicote promovido pelos trabalhadores. Para tentar solucionar o 

problema das paralizações que geravam grandes prejuízos, Ford contratou trabalhadores de 

diferentes nacionalidades, com idiomas diferentes, para não haver comunicação entre os 

funcionários e institui o “Serviço Especial”, com a função de fiscalizar e identificar os 

responsáveis por atrapalhar o processo de produção124. As alterações propostas por Ford 

resultaram no aumento do individualismo e da não socialização entre os funcionários, tornando 

o ambiente de trabalho hostil e penoso. 

Em 1914, Ford adota o modelo de produção em massa, e consequentemente, estimula o 

consumo em massa para vender a sua produção. Ford acredita na máxima capital e trabalho, 

passa a pagar o dobro dos salários pela média do mercado americano, ele repassa parte da 

produção aos operários em troca da manutenção do ritmo de produção. Mesmo com o aumento 

de salário a produção não atinge os índices esperado por Ford, que decide passar a acompanhar 

os funcionários fora do ambiente de trabalho, ele começa a fiscalizar e a punir as condutas 

                                            
122 ARAÚJO, Adriane Reis de. O assédio moral organizacional. Dissertação de Mestrado, apresentada à PUC-

SP sob orientação do Prof. Dr. Paulo Sergio João, São Paulo: 2006, p. 48-49. 
123 HARVEY, David. A Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 14. 

ed. São Paulo: Loyola, 2005, p. 38. 
124 HELOANI, José Roberto. Gestão e organização no capitalismo globalizado: história da manipulação 

psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2003, p. 53. 
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incompatíveis dos funcionários, como os desentendimentos conjugais, os casos de alcoolismo, 

dentre outras condutas socialmente reprováveis125. 

Após a Segunda Guerra Mundial surge o Estado de Bem-Estar Social. O estado intervém 

na economia investindo em transporte, saúde, educação, habitação, seguridade social e 

legislação trabalhista protetiva ao empregado.  

Ford assimila o conceito de Estado de Bem-Estar Social e se torna um precursor na 

“educação corporativa”, pois como precisava de muita mão de obra e precisava ter um fluxo 

contínuo sempre disponível, ele adotou o modelo de educação para qualificar as pessoas para o 

trabalho em suas fábricas. Além da qualificação, as pessoas dependiam economicamente e 

emocionalmente de Ford126. A educação passa a ser utilizada como um instrumento de 

formatação de pessoas voltadas para o trabalho, perde-se a essência da educação do livre 

aprendizado para o ensino técnico-profissionalizante.  

O modelo de disciplina na fábrica sofre uma grande contestação na crise dos anos 70 

agravado pela crise do petróleo. Os trabalhadores já não suportam mais o trabalho rotineiro, 

inexpressivo e degradado. A repressão e o controle constante na vida do trabalhador, mesmo 

fora do ambiente de trabalho, foram fatores que influenciaram e fortaleceram o movimento de 

contra cultura, o qual defendia a ruptura com os sindicatos, com o Estado e com as fábricas. 

Inicia um movimento de reforma estatal para reduzir a política intervencionista na economia127. 

Neste período, o modelo fordista passa por um momento de transformação, pois o 

mesmo tipo e cor de carro não consegue atender uma demanda exigente e diversificada de 

consumidores. Ocorre um aproveitamento do capital intelectual dos trabalhadores para 

diversificar e melhorar a qualidade dos itens produzidos. Os demais setores, considerados 

menos importantes, sofrem com a subcontratação e com o pagamento de baixos salários 

promovendo uma dispersão dos trabalhadores qualificados. As empresas adotam uma política 

interna mais liberal para flexibilizar os contratos de trabalho reduzindo direitos e salários dos 

empregados.  

O modelo Toyotista, criado por Taiichi Ohono, altera a gestão do trabalho para o 

envolvimento do trabalhador, denominado de “autonomia responsável” e o controle de 

qualidade em todos os níveis de produção. A empresa reduz de tamanho, permanecendo na 

linha central de produção, enquanto componentes secundários são terceirizados para outras 
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psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2003, p. 52. 
126 Idem, ibidem, p. 53. 
127 ARAÚJO, Adriane Reis de. O assédio moral organizacional. Dissertação de Mestrado, apresentada à PUC-
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empresas. O modelo de produção da Toyota procurou soluções para o desenvolvimento técnico 

dos produtos e a redução dos estoques devido à falta de espaço e a necessidade de ter um giro 

rápido do estoque. A partir deste momento, todos os elementos que não agregavam valor, foram 

cortados128. 

O modelo japonês adota o sistema de responsabilidade coletiva e as práticas gerenciais 

de just in time e o kanban com preocupação na qualidade total da produção, suprimindo o tempo 

ocioso. O Toyotismo faz o envolvimento emocional do trabalhador, que é apresentado como 

colaborador, esta alteração na nomenclatura é responsável pelo rompimento do antagonismo de 

classe. 

O trabalhador passa a ser o centro das atenções, embora não seja especializado, conhece 

todo o processo produtivo e pára a produção assim que verifica alguma falha, evitando que o 

produto defeituoso chegue até o estágio final para ser descartado, tal procedimento acaba por 

evitar grandes perdas com paralisações. Todos os trabalhadores passam a conhecer vários 

setores do processo produtivo para evitar as falhas e as paralisações motivadas. O trabalho é 

visto como um ciclo de aprimoramento na busca pela qualidade total129. 

A busca pela qualidade total reorganiza o trabalho mediante uma participação mais 

produtiva e lucrativa. O espaço de participação voluntária transfere a responsabilidade para os 

funcionários, que passam a “identificar, selecionar, analisar e recomendar soluções para o 

problema” 130.  

Os trabalhadores são fiscalizados pela qualidade de produção desde o início da produção 

até a utilização pelo consumidor final, o trabalho exige a responsabilidade de produzir cada vez 

mais, com a máxima perfeição. O controle pelo código de barras permite rastrear todo o 

processo produtivo e responsabilizar os empregados que tenham participado da fabricação; 

incluindo, até mesmo, o tempo na linha de produção. Os mecanismos de controle da empresa 

se tornam cada vez mais efetivos com uma série de informações armazenadas sobre os produtos, 

podendo ser acessadas e individualizadas para apurar o responsável pelo erro. Os empregados, 

neste estágio de desenvolvimento tecnológico, passam a sofrer vigilância constante, pois 
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mesmo sem o empregador estar fisicamente presente no ambiente de trabalho, cria uma 

sensação de constante vigilância para manter a velocidade da produção. 

A tecnologia microeletrônica permite a fragmentação da produção, mesmo nos locais 

mais remotos, sem perder o controle e a fiscalização, pois a partir do momento que a pessoa se 

conecta à internet para produzir passa a ser visível e a ser facilmente medida por meio de 

gráficos de produção131. 

Os modelos de gestão adotados para a produção nos diversos países deixam a 

transparecer a intensificação dos controles e a vulnerabilidade cada vez maior do empregado 

no processo produtivo. Aqueles que não se adaptam às novas regras são penalizados com a 

dispensa arbitrária, com a divisão de responsabilidade e com a não obtenção da almejada 

promoção. Por sua vez, a responsabilidade do grupo reduz as sabotagens contra a empresa. 

Na Europa, o primeiro ministro Tony Blair criou o conceito de “flexibilização com o 

fair play” durante o congresso do New Labor, em 30 de setembro de 1997, para abrir diálogos 

entre os trabalhadores, os sindicatos e o estado. A flexibilidade defendida por Tony Blair 

deveria ser balanceada com o reconhecimento dos sindicatos e a garantia do salário mínimo. A 

política adotada por Tony Blair resultou no crescimento do desnível salarial, na autocracia 

patronal e na degradação do ambiente de trabalho132. 

A globalização e o avanço tecnológico desenvolveram os meios de comunicação e a 

troca de informação em tempo real; com isso, o capital passou para o meio eletrônico para ser 

negociado nas bolsas de valores. O controle instantâneo nas empresas fez com que elas 

aumentassem os controles sob seus funcionários, para ser atrativa e mais competitiva para os 

acionistas, com resultados positivos. O trabalho manual tende a ser cada vez mais desvalorizado 

e eliminado do processo de produção133. 

A globalização integrou os Estados e aumentou a transferência de capitais, mercadorias, 

bens e serviços entre os países, com um movimento de busca para explorar novos mercados 

consumidores. A intensificação da competição levou à busca da máxima eficiência na produção, 

o que provocou demissões em massa para reduzir os custos com mão de obra nas empresas. 

Diante desse cenário competitivo, as empresas adaptaram e modernizaram o sistema de gestão 

e de produção, reduzindo a necessidade de mão de obra na empresa. O resultado das alterações 

organizacionais foi o desemprego e, consequentemente, o excesso de trabalho com a redução 
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de salário. Nesta época de crise, os direitos sociais dos estados ficam comprometidos em face 

de reformas que visam à redução de direitos134.  

É importante ressaltar que algumas alterações previstas na reforma trabalhista brasileira 

trarão consequências negativas para a saúde do trabalhador. Os princípios da dignidade humana 

e da vedação do retrocesso social impossibilitam alterações com fito de estabelecer reformas 

mais gravosas para os trabalhadores, motivo pelo qual há tanta divergência na doutrina e na 

jurisprudência sobre a Lei n° 13.467/17 e sua possível inconstitucionalidade, principalmente no 

título dos danos extrapatrimoniais estudado neste trabalho. 

As empresas multinacionais estão transferindo a produção para países populosos com 

abundância de mão de obra trabalhadora, que por ser barata e quase sem legislação protetiva, 

serve ao objetivo de aumentar o lucro, reduzindo os custos com a produção. Neste sentido, a 

globalização traz um retrocesso para os direitos e garantias sociais e fundamentais dos 

trabalhadores. O capitalismo mostra sua pior face: a desvalorização do trabalhador em busca 

do lucro135. O mercado de capitais agora exige um retorno em curto prazo e o capital tem alta 

liquidez e volatilidade, migrando de um país para outro de acordo com as melhores taxas de 

retorno sobre o capital investido. A mudança de empresas para os países periféricos, com mão 

de obra barata e abundante, provoca o processo de cobrança interno e externo para os 

empregados alcançarem a máxima produtividade com a mínima remuneração ou, como 

alternativa, ficar desempregado. 

Para Leda Maria Messias da Silva e Akahoshi Novaes Milaine, o processo de mudança 

das empresas para regiões mais pobres, que precarizam a mão de obra, caracteriza o Dumping 

Social: a busca por lucro em detrimento das garantias dos trabalhadores. Reduzem-se os custos 

de produção pela negligência das normas trabalhistas. O Dumping Social vulnerabiliza os 

trabalhadores, expondo-os a situações extremas, com jornadas excessivas de trabalho e com 

baixos salários; havendo, inclusive, a utilização de mão-de-obra infantil em locais insalubres e 

perigosos, sem a proteção necessária, por ser a mais barata136. 

O neoliberalismo ou ultraliberalismo favorece a economia privada submetendo os 

Estados e as políticas de governos para atender os interesses do capital financeiro-especulativo. 

Este modelo econômico propõe, ainda, a redução da intervenção do Estado na economia, 

                                            
134 CATALDI, Maria José Gianella. O stress no meio ambiente de trabalho.  São Pauo: LTr, 2002, p. 21-22. 
135 EMERICK, Paula Cristina Hott. Metas, estratégia empresarial de busca agressiva por resultados: 

incentivo ou constrangimento? São Paulo: LTr, 2009, p. 44. 
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facilitando o livre comércio e isentando tributações dos produtos importados. No campo das 

políticas sociais e trabalhistas, alteram o direcionamento protetivo dos Estados para garantir a 

vantagens competitivas à economia globalizada; a exceção é a intervenção no próprio capital 

financeiro-especulativo e nas mediadas que proporcionam o mercado livre137. 

O neoliberalismo se desenvolve posterior e contrário às ideias do Estado do Bem-Estar 

Social, o qual mantinha o trabalho e buscava a redução das desigualdades sociais e a adoção de 

uma legislação trabalhista protetiva. Este pensamento político, voltado para o social, foi mais 

intenso após a Segunda Guerra Mundial até a crise de 1970.  

O Estado neoliberal atua coercitivamente sobre o poder legislativo, financiando 

campanhas políticas e aprovando leis para reduzir a proteção trabalhista. No Brasil, a Lei n° 

13.467/17 traz relevantes alterações que geram a desproteção do trabalhador. A reforma aprova 

a flexibilização do trabalho e a prevalência do negociado sobre o legislado para forçar que o 

pactuado no contrato de prestação de serviço seja cumprido, mesmo que haja cláusulas de 

adesão ou que beneficie unilateralmente o empregador. Verifica-se um movimento com 

ideários liberais influenciando na legislação trabalhista para reduzir a proteção do trabalhador 

em busca do lucro. O Direito do Trabalho tem uma função social de proteção e de atenuação 

das consequências do capitalismo, pois o mercado econômico tende a intensificar as 

desigualdades sociais.  

O neoliberalismo deixa os interesses sociais do trabalho num plano inferir. Segundo 

Maurício Godinho Delgado, o sistema proporciona a “concentração de renda e das distâncias 

econômico-financeiras entre as pessoas, segmentos e até países”138. Neste sentido, o 

capitalismo volta a ter seu objetivo primitivo de acumulação de riquezas mediante a mais valia, 

deixando os demais fatores de produção em segundo plano.  

Paula Cristina Hott Emerick ratifica os aspectos negativos do Ultraliberalismo, ocorre o 

“crescimento da desigualdade econômica e social, e aumento marcante da pobreza absoluta 

entre as nações e povos mais atrasados do mundo, gerando degradação do meio ambiente, 

instabilidade econômica global e a consequente prosperidade sem precedentes para os ricos”139. 

O trabalhador, para permanecer empregado (apesar do ambiente hostil de concorrência), 

procura qualificar-se e superar-se, aceitando a sobrecarga de trabalho, a fim de alcançar os 

objetivos profissionais, colocando de lado os interesses pessoais e sociais.  
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As organizações estimulam cada vez mais a concorrência entre os trabalhadores, 

extinguindo a harmonia e a cooperação entre pessoas do mesmo setor, pois o outro passa a ser 

visto como um inimigo em potencial, seja pela vaga da promoção, seja para alcançar as metas, 

ou mesmo para manter-se empregado.  

Planos de produtividade para alcance de um salário que nem chega a ser digno, são 

instituídos, e há aumento de pressão sobre os trabalhadores. As doenças psicossociais, 

resultantes deste sistema perverso de produção, passam a ser comuns. O resultado é um 

ambiente degradado com o empregado individualista e qualificado, disposto a produzir cada 

vez mais a qualquer preço, mesmo que, para isso, tenha que se sobrepor aos colegas de serviço 

para ser promovido ou para ter uma posição de reconhecimento profissional. E, quando não, 

doentes, literalmente, quer seja psíquica e/ou fisicamente.  

As organizações demitem em massa, pois a legislação trabalhista não prevê a 

estabilidade de emprego 

 A possibilidade de perder o emprego é iminente, todos estão inseguros e angustiados 

o tempo inteiro com medo da demissão. Quando o trabalhador da mesa ao lado é 

dispensado, restam apenas duas certezas: o aumento da quantidade de trabalho, pela 

absorção das tarefas do colega, e a estagnação do salário140. 

Hoje, os trabalhadores estão mentalmente cansados pela quantidade de informação e 

pelo ritmo instantâneo da vida “on line” regrado pela cultura da informática, com a informação 

sendo transferida de um ponto a outro em frações de segundos, tempo que passa despercebido 

pelos sentidos humanos141. A maioria dos trabalhadores estão despreparados para lidar com a 

inserção de processos industriais automatizados, e com a inteligência artificial nos centros 

industriais mais avançados.  

Os avanços tecnológicos e a reestruturação organizacional com a adoção de novos 

métodos de produção reacendem o medo e a ansiedade dos trabalhadores serem declarados 

descartáveis do processo de produção142. 

A reestruturação dos processos produtivos, denominados de modernização científica e 

tecnológica promove o estresse dos funcionários, eleva o índice de acidentes de trabalho e 

degrada o ambiente de trabalho. A desigualdade no ambiente de trabalho promovida por 

contratos de trabalhos com cláusulas diferentes, com duração distinta e a flexibilização das 
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normas, promove um ambiente instável e favorável ao aparecimento do assédio moral143. Essas 

alterações impõem um trabalho com maior desgaste físico e mental. 

As novas tecnologias e os métodos gerenciais elevaram a produção, fator que, aliado à 

intensificação do trabalho e à instabilidade de emprego, alteraram o perfil dos trabalhadores e 

a incidência de outras doenças psicossomáticas. Os distúrbios mentais estão mais ligados a 

pessoas que trabalham em serviços repetitivos; nessas atividades ocorre uma redução do esforço 

mental, proposto pelo modelo de produção taylorista-fordista, para aumentar a execução de 

tarefas com a redução de tempo. O processo cria um isolamento dos trabalhadores, reduzindo 

as relações sociais entre eles, o que transforma o ambiente coletivo em individualista e estimula 

a concorrência entre os trabalhadores144. 

Os novos modelos de gestão implementados continuam repetindo o modelo taylorista-

fordista, de forma menos especializada e com o comprometimento emocional dos trabalhadores 

em todos os setores econômicos. O modelo aumentou a ansiedade nos trabalhadores pela busca 

constante de metas inatingíveis. Os trabalhadores continuam sofrendo o assédio organizacional 

pelo aumento de trabalho e pelas formas de controles difusas, inseridas pelas novas tecnologias 

e pelos sistemas de informática e de gestão. 

A adaptação às novas formas da gestão organizacional com o excesso de fiscalização e 

controle no trabalho podem gerar doenças mentais nos trabalhadores145. 

As mudanças tecnológicas promoveram alterações nas formas de administrar, organizar 

e reestruturar os processos produtivos com novos mecanismos de avaliação e controle de 

submissão do empregado ao trabalho. Os movimentos físicos dos trabalhadores são liberados, 

mas exige-se uma concentração e dedicação maior do trabalhador. 

A gestão organizacional de produção desenvolve concorrência e o individualismo dos 

empregados para permanecer no quadro ativo das empresas aqueles que fazem sacrifícios e 

comprometem a própria saúde para alcançar a “realização profissional” a um salário razoável, 

em face do pagamento variável e de acordo com a produção. A competitividade interna e 

externa, a busca pelo resultado a qualquer custo, o aumento da produção individual para reduzir 

as despesas com a mão de obra, são fatores que constituem um cenário favorável para o 

surgimento do assédio moral.  
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A intensificação do trabalho torna o ambiente degradado pela “seleção dos melhores” 

requisitando maiores conhecimentos com outros cursos agregados como o domínio em 

informática. As condições de trabalho transformam-se numa violência moralmente 

constrangedora146. 

O discurso atual da empresa é a busca da satisfação do cliente, são os programas de 

gestão, que estão mais difundidos atualmente com: “a qualidade total, reengenharia, sistema 

just in time, programas de mudança cultural entre outros”  147. 

O cliente é passado como um mecanismo de controle externo, impessoal e ameaçador, 

que dissimula a exigência da qualidade, eficiência e urgência. Esta visão facilita a aceitação dos 

trabalhadores aos princípios organizacionais, força o empregado a buscar a melhora contínua e 

a máxima eficiência com o objetivo dissimulado de atender às expectativas do cliente, pois “ser 

competitivo é ter qualidade melhor e ser mais ágil do que os seus concorrentes” 148.  

O Brasil é um país em desenvolvimento, que está numa posição intermediária, entre os 

países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. O modelo brasileiro, após a reforma trabalhista, 

procura integrar uma autonomia responsável com a flexibilização dos contratos de trabalho, 

sem dar a contrapartida salarial, nem mesmo a proteção de seguridade social, garantias 

presentes em outras economias desenvolvidas149. A ameaça de desemprego e/ou corte é uma 

foice sobre a cabeça do empregado. 

A legislação trabalhista brasileira sofreu um retrocesso social com a promulgação da 

Lei n° 13.467/17, ao estabelecer que o negociado se sobrepõe ao legislado, pois com isso irá 

precarizar, ainda mais, as condições de trabalho num país com a média salarial já baixa. A 

possibilidade de rescisão contratual sem justo motivo, num exército de 14 milhões de pessoas 

desempregadas, excluídos socialmente da proteção social, é um dos fatores de 

descontentamento dos brasileiros economicamente ativos, submetidos ao modelo 

organizacional. 
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As organizações são temidas pelo poder organizacional de excluir e descartar o 

empregado que não lhe interessa mais, sendo este impotente, sente medo e insegurança em 

relação a permanecer empregado150.  

A vigilância e a fiscalização nas empresas são intensificadas durante as crises 

econômicas para aumento da produtividade e controle dos custos, mas há outros fatores 

estruturais como a quantidade excessiva de pessoas desempregadas, além de outros fatores 

culturais, políticos e sociais, que influenciam o ambiente de trabalho. A submissão do 

empregado em face do poder organizacional do empregador, propicia o aparecimento do 

assédio moral vertical descendente. 

 

2.2. O MODELO PANÓPTICO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE  

 

O modelo “panóptico”, criado por Jeremy Benthan, é um modelo visível e não 

identificável, projetado um edifício circular, com uma torre no centro e as celas dispostas ao 

redor, as celas possuem grades e janelas voltadas para a torre central. No interior da torre é 

colocado um guarda ou mesmo um boneco e em cada cela é colocado um grupo de pessoas para 

serem vigiadas. De tal modo que quem estava na torre vigiava os auxiliares do vigia e os presos. 

Desta forma, verificou-se que as pessoas que estavam na cela mudaram o comportamento por 

influência deste poder “invisível” e constante151. 

Michel Foucault estudou o mecanismo criado por Benthan, o qual pode ser aplicado nas 

organizações das empresas, não mais em “ver sem ser visto, mas impor uma conduta a uma 

multiplicidade humana qualquer”152. O sistema “panóptico” disciplina e estabelece a hierarquia, 

semelhante com o que é utilizado nos ambientes militares, a fim de controlar a insubordinação 

e a perda de tempo dos funcionários para controlar os trabalhadores. O isolamento e a constante 

observação são elaborados no processo do trabalho com a fragmentariedade de funções, na qual 

o trabalhador passa a fazer um trabalho simples, mas contínuo. Já as relações sociais entre os 

funcionários são sutilmente coibidas, desenvolve-se o individualismo e a concorrência entre os 

pares para perder a consciência de classe. Os supervisores passam a fiscalizar e vigiar os 
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trabalhadores na execução do trabalho para aumentar a produção e reduzir o custo com a mão 

de obra153.  

O panóptico passa a ser exercido como a imposição de uma conduta a uma 

multiplicidade de indivíduos. As câmeras de segurança e os sistemas de controle virtual do 

empregado hoje exercem a mesma função da torre antigamente. O constante monitoramento 

serve para prevenir furtos e vigiar o comportamento dos empregados na produção. É mais um 

fator coercitivo e de estresse no ambiente laboral. 

O trabalho é controlado pelo tempo, com a pressão dos fiscais para aumento da produção 

e com a anulação de tudo que possa distrair ou perturbar o empregado. O importante é fazer o 

trabalhador produzir o máximo dentro da jornada de trabalho. O sucesso deste mecanismo está 

na fiscalização e na sanção aplicada a quem não é adestrado ao sistema produtivo. A sanção 

vem com o decréscimo de salarial, face ao não atingimento das metas. Tudo está legalizado, 

pois é apenas “um plano de metas” 154.   

O abuso de cobrança e de controle pode configurar o assédio moral, o trabalhador passa 

a ser fiscalizado durante todo o tempo. Há um controle cronometrado de todas as suas atividades 

e paradas para descanso, para beber água e até para fazer as necessidades fisiológicas, nestes 

casos, geralmente, ocorre o abuso do poder de fiscalizar. 

O excesso de controle é utilizado para controlar até o uso do banheiro, conforme 

exemplificado pelo acordão do TST, que condenou a empresa por restringir a utilização de 

banheiro durante a jornada de trabalho. Os empregados precisavam solicitar autorização para ir 

ao banheiro, fazer as necessidades básicas de qualquer ser humano. 

 

RECURSO DE REVISTA. RESTRIÇÃO AO USO DE BANHEIROS. ABUSO NO 

EXERCÍCIO DO PODER DIRETIVO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. 

O cerne da controvérsia é saber se o condicionamento do uso de banheiros durante 

a jornada de trabalho à autorização prévia do empregador configura dano moral. 

Este colendo Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que a submissão do uso 

de banheiros à autorização prévia fere o princípio da dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, III, da Constituição Federal), traduzindo-se em verdadeiro abuso no 

exercício do poder diretivo da empresa (artigo 2º da CLT), o que configura ato ilícito, 

sendo, assim, indenizável o dano moral. Precedentes desta Corte. 

Recurso de revista não conhecido. (TST – RR: 1300-49.2008.5.15.0074, Relator: Min. 

Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 23/02/2011, 2ª Turma, Data 

de Publicação: DEJT 11/03/2011). 

 

                                            
153 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 10. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2005, p. 210. 
154 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 128-131. 

https://jus.com.br/tudo/jornada-de-trabalho
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A disciplina nas organizações é um mecanismo de exercer o controle sobre os 

empregados para padronizar e moldar a conduta dos indivíduos de acordo com os interesses 

patronais. O poder disciplinar é exercido por meio de instrumentos simples, como: a sensação 

de fiscalização pelos meios de controle do empregador e o medo da sanção, que pode resultar 

em advertência e até demissão155.  

Foucault destaca o modelo hierárquico piramidal para disciplinar os trabalhadores de 

forma permanente e intensa. O poder é exercido sobre os trabalhadores, sobre a produção, sobre 

seu conhecimento e comportamento. A vigilância torna-se um operador econômico decisivo, 

pois aumentam a produção e disciplina os empregados156. 

A sociedade panóptica tem na disciplina militar o modelo que foi levado para as 

fábricas, trazendo a violência psicológica, a agressividade e o estresse em todos os 

departamentos. Quanto maior a competividade do ramo de produção, maior será a agressão 

entre as empresas, algumas técnicas militares são importadas para as empresas e os termos 

como “campanhas de dominação”, “destruir inimigos”, “conquistar” são utilizados pelo 

mercado e incorporados ao vocabulário para criar uma identidade social na empresa contra os 

concorrentes para atrair mais consumidores157. 

A analogia da guerra busca construir uma identidade para a sobrevivência 

organizacional, no qual os empregados se identifiquem e promovam a disciplina, a 

solidariedade, a motivação, a resistência e o otimismo entre si, a fim de continuar produtivos e 

eficientes, num mercado incerto e ameaçado158. Porém, a busca da identidade social na empresa 

contraria o sistema organizacional baseado na competitividade e na remuneração por produtos 

ou tarefas. Na identidade social, os funcionários são motivados pelo grupo para produzir ou 

manter as vendas, enquanto o sistema de remuneração é por critérios quantitativos. 

O atual estágio de desenvolvimento tecnológico fez surgir um novo modelo de 

sociedade de controle, o panóptico modificou e incorporou esta nova realidade, uma arquitetura 

dos microeletrônicos e dos recursos tecnológicos que vigiam os trabalhadores, que podem estar 

no mesmo ambiente ou em locais diferentes e serem submetidos aos mesmos meios de controle 

e vigilância. O emprego da internet ou da intranet para transferência de dados não exige mais a 

construção de uma torre no centro da vigilância, é necessário apenas à utilização de câmeras e 

                                            
155 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 145. 
156 Idem, ibidem, p. 147. 
157 ARAÚJO, Adriane Reis de. O assédio moral organizacional. Dissertação de Mestrado, apresentada à PUC-

SP sob orientação do Prof. Dr. Paulo Sergio João, São Paulo: 2006, p. 70. 
158 CARVALHO, José Luis Felício dos Santos de. LEITÃO, Sergio Proença. Violência e mudança nas 

organizações: uma crítica a metáfora business-as-war. Revista de Administração Pública, v.35, n.2, mar./abr., 

2001, p. 43. 
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software que seja capaz de gravar os movimentos e medir a produtividade diária, semanal, 

mensal e anual dos operários159. 

 Inclusive há GPS com rastreadores em veículos para localizar os vendedores e saber a 

localização exata, se estão parados ou em deslocamento, alguns programas registram todo o 

percurso realizado, há ainda a possibilidade de instalar câmeras e gravadores para monitorar os 

funcionários. O excesso de vigilância deixa o trabalhador em constante estado de alerta e com 

altos níveis de estresse, tensionados ainda mais pela cobrança do superior hierárquico, nestes 

ambientes ocorre o dano aos funcionários, pois, eles já perderam a sua capacidade de resistência 

com o estresse da atividade e com o isolamento social.  

Antes, na sociedade disciplinar, o processo iniciava dentro de cada estabelecimento 

disciplinar: na escola, em casa, na empresa e às vezes no hospital e na prisão. Na sociedade de 

controle o processo de disciplina sobre o indivíduo está em constante aprimoramento, para 

adestra-lo, com novas metas, novas formas de organização do trabalho, novos métodos 

cognitivos em busca da formação permanente contrariando a sociedade disciplinar que exigia 

exame como forma de avaliação e aptidão. O processo agora é dinâmico, os empregados estão 

em constante vigilância e são avaliados diariamente na execução das atividades. Na sociedade 

disciplinar, o capitalismo era concentrado na produção de bens e serviços e na propriedade, mas 

a sociedade de controle está mais preocupada com os resultados da produção de serviços e em 

atrair os especuladores do mercado financeiro que buscam obter uma rentabilidade maior sobre 

o capital investido160. 

 O marketing de consumo passa a ser um instrumento de controle social, pois prende o 

ser humano ao trabalho pelo endividamento para obter bens e consumo e com isso o trabalhador 

fica atrelado e dependente do trabalho para pagar suas dívidas e ficam atrelados ao sistema 

capitalista161. 

O desenvolvimento da sociedade só foi possível mediante a utilização de procedimentos 

de gestão que objetivam disciplinar os trabalhadores para o trabalho, criando uma diferença 

gigantesca entre as nações desenvolvidas e as subdesenvolvidas162. A repercussão da 

desigualdade atinge a qualidade mínima de vida, ofende a dignidade humana, pois, enquanto 

uma minoria da população mundial possui a maioria dos recursos disponíveis a grande maioria 

das pessoas está submetida a condições precárias de sobrevivência e com recursos limitados. O 

                                            
159 ARAÚJO, Adriane Reis de. O assédio moral organizacional. Dissertação de Mestrado, apresentada à PUC-

SP sob orientação do Prof. Dr. Paulo Sergio João, São Paulo: 2006, p. 42-43. 
160 Idem, ibidem, p 43-44. 
161 Idem, ibidem, p. 44. 
162 Idem, ibidem, p. 44. 
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meio ambiente é altamente explorado e sem a utilização de técnicas de desenvolvimento 

sustentável é rapidamente degradado e comprometido para as futuras gerações, por perseguir 

apenas o lucro.  

Michel Foucault leciona que em todas as sociedades existem mecanismos de sanção 

penal para correção de conduta do ser humano, por exemplo, na empresa existe micro 

penalidades para as desatenções e atitudes incorretas, ao mesmo tempo em que há mecanismos 

maiores de coação como: o castigo psíquico, a humilhação, a advertência, a suspensão, a 

ameaça de demissão e a própria demissão. As micro penalidades tem como objetivo disciplinar 

o indivíduo para reduzir as transgressões disciplinares e evitar prejuízos163.  

A intensificação do ritmo de trabalho, a gestão por objetivo, a competitividade, a 

substituição fácil da mão de obra, o distanciamento e o anonimato dos diretores da empresa são 

os principais responsáveis pelo assédio moral164. 

O processo de substituição de mão de obra por processos automatizados, o controle da 

qualidade e do desperdício provocam a extinção de postos de trabalhos numa velocidade maior 

que a criação de novos postos qualificados. A tecnologia criou novos instrumentos de produção 

e controle para reduzir à dependência do capital humano nos postos de trabalho, dessa forma, a 

sociedade de controle leva a um emprisionamento social, o empregado fica suscetível à empresa 

com um ritmo automatizado, ou seja, otimiza ao máximo o tempo e o trabalhador para 

acompanhar o rendimento da máquina. O empregado é colocado para trabalhar em grupo sem 

criar vínculos sociais, é estimulado à concorrência e o individualismo entre colegas de serviço, 

porém o serviço executado, na maioria das vezes, no ambiente coletivo.  

A internet possibilita o controle das atividades executadas à distância, por meio de 

software e de relatórios que acompanham a produção diária, mensal e anual do trabalhador. Por 

sua vez, o empregado é instigado ao constante desenvolvimento pessoal e aperfeiçoamento na 

execução das suas atividades laborais. O controle é intenso e o empregado trabalha para atingir 

as metas estipuladas. 

Nas empresas, a autoridade passa a ser dividida entre os colegas de trabalho, com 

avaliações internas pela equipe de trabalho, expondo para todo o grupo os defeitos do 

trabalhador, o que leva o grupo a escolher e criticar uma pessoa como forma de autoproteção. 

                                            
163 FOUCAULT, Michel.  Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 

149. 
164 REDINHA, Maria Regina Gomes. Assédio Moral ou mobbing no trabalho. Separata de: Estudos em 

homenagem ao professor Doutor Raúl Ventura. Edição da Faculdade de Direito de Lisboa. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2003 apud CASTRO, Cláudio Roberto Carneiro de. O que você precisa saber sobre o assédio moral 

nas relações de emprego. São Paulo: LTr, 2012, p. 41. 
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 O mercado é um fator de fiscalização do meio ambiente de trabalho, pois exige o 

aumento da produção e da qualidade dos produtos. As empresas investem em segurança e saúde 

do trabalho para adequar a empresa, nos padrões exigidos pelo mercado. O fabricante e o 

vendedor passam a ser fiscalizados pelo cliente, por meio de pesquisas pós venda, que avaliam 

a satisfação do atendimento e dos produtos comercializados. 

A alta competitividade e o excesso de mão de obra causa insegurança no trabalho e pode 

ser um instrumento de “docilização” do conflito entre empregado e empregador, pois a 

concorrência pelo emprego é o maior fator de coação sobre o trabalhador, porém a insegurança 

provoca a fragmentação dos empregados em vez de desenvolver a solidariedade e a união do 

grupo, promovem o individualismo e a concorrência interna165. 

O neoliberalismo justifica a necessidade de redução da proteção dos trabalhadores na 

crise econômica, afirmando que as reformas trabalhistas são essenciais para o desenvolvimento 

econômico. A gestão sob pressão para reduzir o custo e aumentar a lucratividade e a qualidade, 

cria um ambiente de trabalho suscetível à violência moral. 

A flexibilização do contrato de trabalho, prevista na Lei nº 13.467/2017, fragiliza o 

empregado, pois retira direitos e garantias anteriormente efetivados na CLT. Na relação de 

trabalho, o empregado é subordinado ao empregador, pois precisa trabalhar para ter acesso aos 

bens de consumo e à satisfação das necessidades básicas, diante dessa condição de 

hipossuficiência, e sem alternativa, assina o contrato de trabalho, mesmo sendo um contrato de 

adesão, pois não há como negociar as cláusulas do contrato. A desproteção legal da parte 

vulnerável precarizará as condições do trabalho. 

O termo “flexibilização” do contrato de trabalho não se refere à autonomia das partes 

em negociar as cláusulas do contrato com direitos e obrigações, mas em submeterem-se às 

condições pré-estabelecidas pelo empregador, com consequências na redução de salários e de 

direitos.  

O assédio moral encontra, no ambiente globalizado, circunstâncias favoráveis, seja pela 

mecanização, produção e informatização dos serviços; ou pela hipercompetitividade com 

reduções de salários e mão de obra. O pós-fordismo reestrutura as formas de gestão com 

reduções do quadro de trabalhadores, e a educação emerge como requisito de qualificação para 

um processo de seleção mais exigente.   

                                            
165 SILVA, Leonardo Melo. Trabalho em grupo e sociabilidade privada.ed.34. São Paulo: Curso de Pós 

Graduação em sociologia, 2004, p. 25. 
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A informática processa inúmeras informações e envia os dados para o empregador 

subsidiar as decisões e fiscalizar os empregados, de modo que todos obedeçam ao controle 

gerencial da empresa166.  

O Estado neoliberal reduz os direitos trabalhistas modificando a relação capital-

trabalho; o contrato de trabalho passa a ser por tempo intermitente ou determinado, além de ser 

terceirizado, mesmo na atividade fim. Dessa forma, surgem o subemprego e o trabalho 

informal, e como consequência o sub trabalhador, que não tem mais a dignidade protegida no 

ambiente de trabalho. A hipercompetitividade promove uma guerra entre os trabalhadores, com 

esse aumento da concorrência interna, pois, os fins passam a justificar os meios, algumas vezes, 

sem observar a ética e a própria dignidade humana167. 

Martha Schimidt leciona que a modernização das relações de trabalho e a hierarquia 

rígida das empresas favorecem situações de assédio moral. O mercado empregador procura 

pessoas qualificadas, flexíveis com perfil versátil, competitivo e criativo. O problema é que no 

ambiente de trabalho estabelecem-se rótulos ou perfis contrários que poderão ensejar 

humilhação, degradação, desvalorização de empregados168. 

O conceito de bem-estar é desvirtuado para o trabalho motivado e satisfeito, mesmo que 

o empregado esteja fragilizado. Este sistema provoca a fragilização dos empregados tornando-

os dóceis, maleáveis e submissos169. A vida passa a servir os interesses do capital sobrepondo 

as condições de trabalho, para obter lucro. O trabalhador é visto como um objeto contratado 

para atingir pontos acima das metas estabelecidas pelo empregador. Ser saudável é um dos 

principais requisitos para contratação e preservação na empresa, assim quem adoece é 

descartado e não faz mais parte do processo produtivo. O trabalhador é descartável. Não há 

garantia de emprego, porque esta pode atrapalhar o sistema perverso de produção. 

Assim, o ambiente para proliferar o assédio moral é fértil e envolve a todos: os agentes 

assediadores e às vítimas, com suas características físicas e psíquicas na interação com o 

ambiente de trabalho. As ameaças de demissão, a cobrança excessiva por metas, as humilhações 

na frente da equipe de trabalho, e o excesso de controle, são formas de assédio moral e violam 

                                            
166 BERNARDO, João. Democracia Totalitária: teoria e prática da empresa soberana.  São Paulo: Cortez, 2004, 

p. 107. 
167 HELOANI, José Roberto. Gestão e organização no capitalismo globalizado: história da manipulação 

psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2003, p. 3. 
168 SCHMIDT. Marta Halfeld Furtado de Mendonça. O assédio moral no direito do trabalho. Revista do 

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 27, n. 47, jan./jul., 2002, p. 180-181.    
169 BARRETO, Margarida Maria Silveira. Violência, saúde e trabalho: uma Jornada de humilhações. São 

Paulo: EDUC, 2006, p. 101. 
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os direitos da personalidade do trabalhador. O medo da demissão é utilizado como um 

instrumento violento para explorar ao máximo a capacidade de produtividade humana. 

 

 

2.3. O CONTRATO DE TRABALHO E A RELAÇÕES ENTRE EMPREGADOR E 

EMPREGADO 

 

O contrato de trabalho é o negócio jurídico nas relações de emprego e pela celebração 

cria um vínculo jurídico entre as partes. Para Enzo Roppo, o negócio jurídico organiza e unifica 

o direito privado, adequando o mundo dos fatos à norma jurídica170.  

O contrato torna-se, assim, o símbolo da autonomia privada, o contrato de trabalho não 

constitui declaração de vontade (como no negócio jurídico), mas uma subordinação às regras 

diretivas e aos regulamentos do empregador171. Portanto, verifica-se que o contrato de trabalho, 

na maioria das vezes, é um contrato de adesão, no qual a parte hipossuficiente tem a liberdade 

para assinar ou não, se assinar está concordando em submeter-se às normas do empregador. A 

presença de cláusulas abusivas, ou que degradam o meio ambiente laboral, ou que possam 

causar danos à saúde do trabalhador, ou ainda aquelas que tentam reduzir ou limitar os direitos 

da personalidade serão declaradas nulas, pois o trabalhador não pode renunciar aos direitos à 

sua personalidade. 

Para Pontes de Miranda, o negócio jurídico é um “negotium”, é o suporte fático pelo 

qual pode declarar nulo, anulável ou rescindível, pois não há nulidade de fatos, mas sim 

nulidade de negócios jurídicos172. Portanto, as cláusulas contratuais abusivas, que ofendem a 

integridade física e psíquica do trabalhador não terão validade no negócio jurídico. 

A autonomia dos indivíduos no liberalismo objetiva dar uma dinâmica maior ao 

indivíduo na transferência de capital, buscando a mínima intervenção estatal. Assim, o contrato 

é utilizado como função parcial ou ideológica com o fim de tutelar interesses das partes173. No 

contrato de trabalho há uma falsa percepção de igualdade de partes, somente entre partes livres 

e economicamente iguais poderia haver um ambiente igualitário de contratação, o que ocorre é 

uma relação de subordinação.  

                                            
170 ROPPO, Enzo.  O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988, p. 52-

54.  
171 MUÇOUÇAH, Renato de Almeida Oliveira. O assédio moral coletivo nas relações de trabalho. São Paulo: 

LTr, 2011, p. 73. 
172 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Democracia, Liberdade, Igualdade: Os três caminhos. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p.3. 
173 ROPPO, Enzo.  O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988, p. 29. 
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A liberdade de contratar é benéfica para os interesses da sociedade capitalista, pois a 

relação não é igualitária, há um pacto entre pessoas com capacidades técnicas e econômicas 

diferentes: de um lado existe o empregador que detém o capital, e do outro, o empregado que 

precisa receber salário para sua subsistência174. No mundo dos fatos há um exército de 

desempregados, mão de obra reserva pressionando os salários para baixo, o empregado não tem 

liberdade de escolher quem vai ser seu patrão, pelo contrário é o tomador de serviços que 

seleciona quem será seu empregado e a quais cláusulas terá que submeter-se para ser contratado. 

Para Renato de Almeida Muçouçah o contrato de trabalho é um contrato de adesão, pela 

desigualdade entre as partes175. O empregado, geralmente, é tratado como uma mercadoria, na 

qual o empregador compra e sabe as despesas que terá e quando não for mais interessante para 

a atividade produtiva é descartado.  

O contrato de trabalho é a máxima da autonomia unilateral, pois existe uma relação de 

subordinação, quando deveria pressupor liberdade entre as partes para negociar as cláusulas 

contratuais. 

Wilson Antônio Steinmtz afirma que na relação contratual entre particulares em 

condições desiguais o direito fundamental individual tem precedência sobre o princípio da 

autonomia privada. A autonomia privada possui limites, a observância aos direitos 

fundamentais é um deles, de modo que não pode haver cláusulas degradantes que prejudiquem 

a saúde física e psíquica do trabalhador. Há empresas transnacionais que possuem força política 

e econômica superior a muitos Estados, dessa forma há desproporção entre os contratantes. O 

Estado deve intervir no contrato para assegurar condições mínimas para a proteção do 

empregado e assim equilibrar as partes na realização dos contratos.  

Para Renato de Almeida Oliveira Muçouçah os direitos fundamentais não podem ser 

submissos, no contrato de trabalho, ao interesse econômico176. O poder diretivo do empregador 

não poderá implantar práticas contrárias aos direitos humanos, fundamentando-as no pacto 

contratual assinado. 

Robert Alexy corrobora que o direito constitucional alemão não limita o direito à 

liberdade como o Brasil. Aqui há o direito à liberdade de expressão, liberdade de consciência, 

liberdade imprensa. No direito alemão existe um direito geral de liberdade, do qual deve estar 

                                            
174 ROPPO, Enzo.  O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988, p. 40. 
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176 Idem, ibidem, p. 73. 
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desvinculado de qualquer fim intencionado177. Dessa forma, há uma proteção à liberdade que 

pode tutelar estes casos de submissão e de falsa liberdade de contratar. 

A prestação de serviço mediante o contrato de trabalho não está relacionada apenas ao 

recebimento de salário, mas há toda uma proteção principiológica e normativa de direitos 

sociais para a manutenção da vida equilibrada do indivíduo no trabalho.  

O estudo do assédio moral no ambiente de trabalho remete a uma análise das relações 

entre o empregado que vende sua força de trabalho para o empregador, o qual paga pela 

prestação de serviço. O Direito do Trabalho busca como ramo de direito próprio, estabelecer 

normas de acordo com a Constituição Federal de 1988 e com os princípios dela decorrentes, 

para garantir a saúde e a segurança do trabalhador, além de um ambiente de trabalho 

equilibrado, livre de condutas assediantes. 

A exploração do trabalho de um por outrem é convencionada por termos gerais no 

contrato de trabalho, pois a execução das atividades, das mais simples às mais complexas, se 

modifica pelo modo de execução e pelo emprego de novas ferramentas de trabalho, não sendo 

possível descrever no contrato todas as atividades que serão realizadas. O contrato resulta no 

exercício de um poder diretivo, a subordinação do empregado é para executar os serviços 

previstos. O empregador fica com o planejamento, organização e fiscalização das atividades 

desenvolvidas pelos seus subordinados, podendo aplicar sanções, pelo poder disciplinar, para o 

cumprimento das obrigações. 

O exercício do poder de um ser humano sobre o outro, com o fim da escravidão e do 

trabalho forçado, faz os empregadores buscarem uma nova justificativa para o exercício do 

poder, seja ele de ordem econômica, moral ou religiosa. Esse modelo de submissão será o 

contrato de trabalho entre as partes178. 

A assinatura do contrato de trabalho pressupõe, na teoria, a igualdade de condições e a 

liberdade de pactuar as cláusulas desse contrato. Ocorre que as necessidades econômicas do 

assalariado o obrigam a vender a sua força de trabalho para garantir a aquisição de produtos 

destinados às necessidades básicas pessoais e da sua família. O excesso de mão de obra 

disponível no mercado faz o trabalhador submeter-se a condições precárias de trabalho. A 

intervenção estatal, por meio do Direito do Trabalho, precisa oferecer as condições mínimas de 

trabalho, reduzindo o dano à saúde e garantindo a preservação da dignidade do trabalhador. 

                                            
177 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 341-343. 
178 ARAÚJO, Adriane Reis de. O assédio moral organizacional. Dissertação de Mestrado, apresentada à PUC-

SP sob orientação do Prof. Dr. Paulo Sergio João, São Paulo: 2006, p. 137. 



75 
 

O assédio moral é um violador dos deveres contratuais de legalidade, dignidade e 

personalidade do outro179. Na atual divisão do trabalho, o assédio tem um meio propício para 

propagação, pois de um lado está o empregador com o poder diretivo e de outro está o 

empregado, com o dever de subordinação para a execução do contrato de trabalho. 

 

2.4. O PODER DIRETIVO 

 

O ordenamento jurídico brasileiro conceitua empregador no art. 2° da Consolidação das 

Leis Trabalhistas, “considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo 

os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”, e 

empregado, no art. 3° da CLT como: “considera-se empregado toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 

O poder diretivo está previsto nos contratos de trabalho brasileiro de forma efetiva e 

hegemônica ao atribuir a gestão do negócio ao empregador.  

O poder diretivo está fundamentado principalmente em quatro teorias: a) a teoria da 

propriedade privada; b) a teoria do interesse; c) na teoria institucionalista e d) a teoria 

contratualista180. A primeira teoria tem suas bases na propriedade privada; a segunda está 

relacionada ao interesse do empregador organizar, controlar e disciplinar o trabalho para atingir 

seus objetivos; a terceira, institucionalista, está voltada para o poder de o empregador governar 

a empresa e, por último, a teoria contratualista, para a qual o poder diretivo está relacionado ao 

contrato de trabalho e a aceitação do emprego, implicitamente, legitima o poder de direção. 

Há quatro teorias que explicam a subordinação do empregado ao empregador que são: 

a) dependência econômica; b) dependência técnica; c) dependência hierárquica; d) dependência 

social. Sergio Pinto Martins elucida que a subordinação economicamente está relacionada ao 

recebimento de salário. A subordinação técnica dar-se-á pela dependência técnica dos meios de 

produção, o que admite algumas exceções, como o trabalhador altamente qualificado, neste 

caso ocorre a inversão da dependência e a empresa passa a precisar do empregado. A 

subordinação hierárquica é voltada para estrutura organizacional, em que o empregado está 

inserido e deve obediência às regras da empresa e do superior. E por fim, a dependência social, 

pois o empregado, parte hipossuficiente da relação, deve ser protegido181. 

                                            
179 DALLEGRANE NETO, Jose Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: 

LTr, 2015, p. 81. 
180 SILVA, Leda Maria Messias da, Poder diretivo do empregador, emprego decente e direitos da personalidade.  

Revista Jurídica da Unicesumar, Maringá, v.6, n.1, p. 271. 
181 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 91. 
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A diferença do trabalho subordinado e do autônomo está na relação de dependência 

pactuada no contrato de trabalho, pois o trabalhador autônomo voluntariamente se submete à 

prestação do serviço conforme o pactuado no contrato. Mesmo assim, a depender do grau de 

dependência econômica, numa prestação de serviços a outrem, um prestador de serviço pode 

não ser tão autônomo nesta relação. É a situação que ocorre quando um grande cliente é o 

responsável pelo faturamento da prestadora de serviço. A coação física para o trabalho, hoje, é 

inadmissível, mas persistem outros fatores morais e psicológicos que fazem o indivíduo se 

submeter a cláusulas contratuais com as quais não concorda182.  

O autor Otávio Pinto e Silva ratifica que a subordinação na relação de trabalho, por meio 

do poder diretivo, está implícita no contrato de trabalho183. Portanto, a partir do momento que 

o empregado assina o termo de admissão está subordinado ao empregador.  

O poder diretivo é a forma como impõe uma conduta ou conteúdo a outra pessoa, está 

relacionado à força, que permite mudar condutas, não ocorre somente por meio de violência ou 

coação, mas por meios que influenciam a conduta. “A força é a canalização da potência” para 

impor vontade184. Dessa forma, o empregador, ao exercer o poder diretivo, influencia e 

modifica a conduta dos empregados, a fim de aumentar a produção com a redução do tempo. 

Observa-se que o poder exercido pelo empregador sobre o empregado se constitui em 

dominação e autoridade. Segundo Michel Foucault, as relações de poder constituem o corpo 

social por meio da produção do discurso, que confere validade à norma jurídica. Os discursos 

jurídicos, que legitimam o poder diretivo do empregador, decorrem da doutrina e da 

jurisprudência associadas à subordinação prevista no art. 2º – “admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviço” 185, da CLT. 

O trabalho por coordenação técnica é o poder desta relação na separação do trabalho 

intelectual e do trabalho manual como meio de gestão da organização no capitalismo. No 

ambiente de trabalho, é preciso ter coordenação para o desenvolvimento da atividade produtiva, 

o que não equivale ao discurso de subordinação.  

Edgar Deca afirma que, no capitalismo, o controle do poder sobre os trabalhadores, 

significou transferir o controle da produção para a empresa, para ser possível um maior controle 

                                            
182 MELHADO, Reginaldo. Poder e Sujeição: os fundamentos da relação de poder entre capital e trabalho e o 

conceito de subordinação. São Paulo: Ltr, 2003, p. 206. 
183 SILVA, Otávio Pinto e. Subordinação, autonomia e parassubordinação nas relações de trabalho. São 

Paulo: LTr, 2004, p. 17. 
184 LEBRUN, Gerard. O que é poder. 14. ed. São Paulo: Brasilense, 1996, p. 12. 
185 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 10. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2005, p. 179. 
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pela hierarquia e pela disciplina186. No ambiente de trabalho, o empregador estabelece e 

fiscaliza as ordens, e os empregados executam.  

O empregador pode intervir na forma e na administração dos fatores de produção, pois 

conforme art. 2º da CLT – “assume os riscos da atividade econômica”. O empregado, por sua 

vez, deve se deixar dirigir pelo empregador para desenvolver a atividade. A Lei possibilita ao 

empregador, ainda, o poder para vigiar e punir seus empregados, pela prática de condutas 

danosas, durante a vigência do contrato de trabalho. 

O princípio da ponderação atua sob qualquer poder como limitador do exercício deste 

poder, a fim de garantir aos sujeitos uma aplicação justa e equilibrada, para que a ação do 

empregador não viole os direitos do empregado187. A relação contratual deve buscar estabelecer 

um equilíbrio para proteger os direitos de ambas as partes. 

A autonomia das partes serve para a democratização das relações trabalhistas por ser 

um direito social, ocorre que as negociações devem ser justas entre capital e trabalho, para 

garantir os interesses de ambas as partes, além de proporcionar uma abertura das empresas em 

negociar condições mais favoráveis com os empregados188. 

O poder diretivo está limitado pelos direitos personalíssimos do indivíduo, o 

empregador não pode ignorar ou lesar os direitos da personalidade por meio de práticas 

arbitrárias, abusivas ou ilegais. O excesso do poder diretivo é um abuso por parte da empresa, 

violando a garantia dos direitos sociais individuais e fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1988189. 

Para Regina Célia Pezzuto Rufino, as cláusulas do contrato devem ser elaboradas e 

pactuadas com a prevalência da dignidade humana e dos direitos da personalidade190. O 

empregador deve respeitar a obrigação contratual e preservar os direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal de 1988, além dos demais relacionados à personalidade 

do empregado. 

 A reforma trabalhista inclinou o direito do trabalho para a precarização e para a 

liberdade do contrato de trabalho entre as partes, com redução da intervenção estatal, o que 

pode trazer condições desfavoráveis e até degradantes para o trabalhador, lesando a dignidade 

                                            
186 DECCA, Edgard Salvadori de. O nascimento das fábricas. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996, p. 22. 
187 DELGADO, Maurício Godinho. Princípios do direito do trabalho. Revista do Trabalho, ST n.186, dez. 

2004, p. 18. 
188 RUFINO, Regina Célia Pezzuto. Assédio Moral no âmbito da empresa. 3. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 36. 
189 Idem, ibidem, p. 34. 
190 Idem, ibidem, p. 34-35. 



78 
 

humana, cabendo ao Ministério Público do Trabalho, a função de fiscalizar a autonomia e a 

liberdade de contratar para evitar contratos abusivos ou excessivos. 

Há empregadores tentando motivar a possibilidade de estabelecer condutas abusivas, 

com suporte no art. 5°, inc. XXII da Constituição Federal de 1988, porém, o mesmo artigo 

estabelece que a propriedade deve observar a finalidade coletiva e a função social da 

propriedade. Acrescente-se a esta questão o art. 421 do Código Civil, o qual estabelece que “a 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”, sob a 

luz da probidade e da boa-fé, não sendo possível a prática de qualquer ato arbitrário. 

O empregador que exige além do razoável ou do aceitável para o exercício da atividade 

produtiva, deve ser limitado pelos direitos individuais e coletivos fundamentais. A liberdade do 

trabalho e o poder de direção são controlados pela preservação da dignidade humana, e pelo 

equilíbrio para o exercício dos direitos fundamentais191. A ponderação e a proporcionalidade 

estabelecem limites ao empregador na colisão dos direitos dos empregados192. 

Amauri Mascaro do Nascimento leciona no mesmo sentido, de que o poder diretivo do 

empregador deve estar submetido aos limites dos direitos fundamentais numa relação entre 

particulares, na defesa deste contra o abuso daquele193.  

Por fim, cabe ressaltar que o argumento de que a lei garante o direito à propriedade, não 

serve para justificar a presença de cláusulas abusivas, tampouco deve prosperar, pois a mesma 

norma prevê que a propriedade deve atender a sua função social, estabelece a liberdade de 

contratar desde que observados os limites da função social do contrato.  Portanto, o contrato 

deve atender aos objetivos do empregador, do trabalhador e produzir bons efeitos na sociedade. 

 

2.4.1. Poder Organizador 

  

O poder organizador é um conjunto de ações do empregador para organizar e orientar o 

trabalho na empresa. É uma função natural de o empregador organizar os fatores de produção 

para executar com eficiência a atividade empresarial194. O poder de organizar a atividade 

produtiva é da empresa que organiza os cargos e as atividades a serem desenvolvidas. Assim, 

o tomador de serviços dá a destinação do trabalhador para o motivo que foi contratado. 

                                            
191 RUFINO, Regina Célia Pezzuto. Assédio Moral no âmbito da empresa. 3. ed. São Paulo: LTr, 2011, p.69. 
192 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 132. 
193 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 31. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 130. 
194 Idem, ibidem, p. 131. 
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É o poder que organiza o negócio, o capital e o trabalho para exercer a atividade 

comercial, industrial ou agrícola. O poder de organização é limitado pela lei, convenções 

coletivas e pela jurisprudência195.  

A fixação de metas pelo empregador decorre do seu poder de organização dos meios de 

produção, todavia, tais metas têm que ser estabelecidas de forma humana, para que possam ser 

cumpridas e não de forma inalcançável, gerando no trabalhador apenas um grande desgaste 

físico sem retribuição. Em contrapartida, o empregado tem que agir com boa-fé em relação aos 

superiores e com os colegas de serviço, tendo o dever de fidelidade e obediência ao empregador 

durante o contrato de trabalho. 

O poder regulamentar é um poder similar ao poder de legislação, o qual está relacionado 

às prerrogativas do empregador de criar normas gerais, regulamentos, circulares, avisos e 

instruções para serem seguidas dentro do estabelecimento empresarial. As regras criadas não 

podem ser abusivas, como estabelecimento de tempo e quantidade de vezes que o empregado 

pode ir ao banheiro, pois tal conduta configurara assédio moral196.  

Mauricio Godinho Delgado no mesmo sentido, afirma que o poder regulamentar é a 

prerrogativa do empregador fixar normas gerais dentro da empresa197. O regulamento da 

empresa deve ser imparcial e existir antes da contratação do empregado. A elaboração do 

regulamento é um ato unilateral do empregador, do qual o empregado deve moldar e se adequar 

para continuar trabalhando na empresa. Cabe destacar que, em algumas empresas, um 

empregado pode participar da elaboração do regulamento para representar os interesses dos 

empregados, mesmo que sua participação não seja obrigatória. 

O regulamento interno da empresa não é lei, mas para o direito privado, as cláusulas 

integram o negócio jurídico, pelo qual o empregado tornou-se signatário no ato de contratação. 

As normas internas podem estabelecer as condutas, os princípios e os valores éticos e morais 

da organização e como o empregado deve agir. O poder regulamentar é imprescindível para os 

demais poderes empresariais de fiscalização e punição198. 

Os códigos de ética são manifestações do poder regulamentar que visa dar outro sentido 

à atividade empresarial, não apenas o lucro. O objetivo ético tornou-se um diferencial nos 

                                            
195 SILVA, Leda Maria Messias da. Poder diretivo do empregador, emprego decente e direitos da personalidade.  

Revista Jurídica da Unicesumar, v6, n.1, p.267-281. 2006. 
196 MAGANO, Octavio Bueno. Do poder diretivo na empresa. São Paulo: Saraíva, 1982, p. 103. 
197 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 634. 
198 GONÇALVES, Emílio. O poder regulamentar do empregador: o regulamento do pessoal na empresa. São 

Paulo: LTr, 1985, p. 27. 
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negócios, mesmo estabelecendo normas imperativas superiores, de eficiência e exigência 

espiritual. 

O mercado de trabalho exige cada vez mais que o profissional seja flexível e criativo, 

para permanecer no emprego, seguindo a ética empresarial; contudo, o significado da ética para 

o empregador tem seu sentido distorcido, pois, muitas vezes utiliza instrumentos de perseguição 

e preconceito para humilhar aqueles que não se adaptam às alteração, e com aqueles que não 

alcançam as metas.  

A hipercompetitividade materialista definida por Lipovetsky propaga a 

responsabilidade individual dos empregados pelo resultado da empresa199. O empregado passa 

a ser o responsável direto pelo resultado da empresa, o sucesso ou fracasso não são motivados 

pela concorrência e por outras influências externas, mas pela produção dos empregados.  

Diante do exposto, verifica-se que o poder organizador e o poder regulamentar são 

atributos necessários ao empregador, para que ele possa gerenciar a atividade econômica. Por 

fim, é necessário que haja mecanismo de fiscalização externo dos poderes elencados neste 

estudo para coibir os casos de arbitrariedade e de excessos. 

 

2.4.2 Poder Disciplinar 

 

O poder disciplinar ou punitivo é a possibilidade do empregador aplicar as penalidades 

previstas em lei para a correção do comportamento do empregado, devendo observar a 

atualidade da conduta, a unicidade da pena, a proporcionalidade e o prazo de duração máximo 

de 30 dias200. Há, ainda, a possibilidade de ser aplicada multa, como é o caso dos atletas 

profissionais de alto rendimento.  

A disciplina usa o binômio punição/gratificação para disciplinar o comportamento dos 

trabalhadores, segundo valores de bem e mal estipulados pela empresa. A punição do poder 

disciplinar está relacionada à falta de desempenho homogêneo do trabalhador201. Portanto, o 

poder disciplinar confere ao empregador a possibilidade de rescindir o contrato de trabalho por 

justa causa, quando o empregado cometer uma falta grave, como por exemplo, ao assediar o 

colega no meio ambiente de trabalho. 

                                            
199 LIPOVETSKY, Gilles. A sociedade pós-moralista: o crepúsculo do dever e a ética indolor dos novos 

tempos democráticos. Barueri: Manole, 2005, p. 249. 
200 Art. 474 - A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos importa na rescisão injusta do 

contrato de trabalho. 
201 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 

152-153. 



81 
 

Maria do Rosário Palma Ramalho leciona que em cada contrato de trabalho existem 

direitos e obrigações, sendo assim, o empregado tem o dever de trabalhar e o tomador de 

serviços tem o dever de pagar o salário, havendo, ainda, outros deveres face à submissão do 

trabalhador ao tomador de serviços202. Para a autora, a conclusão é que o contrato de trabalho 

é diferente dos demais contratos do direito privado, pois o poder disciplinar possui 

características de unilateralidade, heterodeterminação e discricionariedade203. Portanto, o poder 

punitivo do empregador pode ser entendido como uma discricionariedade do empregador ao 

aplicar penalidades em face do não cumprimento de ordens. 

Segundo Aldacy Rachid Coutinho, o poder punitivo do tomador de serviços permite 

aplicar nas faltas leves e médias a advertência e a suspensão disciplinar; enquanto nas faltas 

graves pode ser aplicada a pena de demissão por justa causa204. Importante ressaltar que o 

assédio moral é considerado uma falta grave e, desta forma, sempre que um empregado cometer 

tal conduta, poderá ser demitido por justa causa. 

O poder punitivo possui um conjunto de prerrogativas ordinárias que o tomador de 

serviços poderá estabelecer sem afrontar o contrato de trabalho. Há cláusulas que podem ser 

modificadas, como a alteração de jornada, a promoção, o rebaixamento de cargo, a modificação 

salarial, a transferência, ressalvados os requisitos legais205. Dentro dos limites legais permitidos, 

o empregador poderá alterar o contrato de trabalho e realizar as adaptações necessárias para o 

desenvolvimento da atividade. É vedada a transferência e a alteração por motivo vil, visando 

apenas punir o empregado. 

Através das normas e ordens o poder punitivo é coercitivo; se não fosse essa 

coercibilidade estaria inserido no plano da moral e não geraria obediência. O empregador 

consegue, dessa forma, fazer a atividade empresarial funcionar, mesmo com a delegação de 

funções dos altos cargos existentes206. 

O exercício do poder punitivo não pode ser excessivo ou arbitrário, pois o empregador 

tem a discricionariedade para aplicar a pena com caráter pedagógico, para evitar a reiteração do 

mau comportamento do empregado, bem como alinha-lo ao sistema produtivo. Ao empregado, 

por outro lado, quando for vítima de excesso de punição pelo empregador, cabe o pedido de 

rescisão do contrato de trabalho de forma indireta, conforme art. 482 da CLT, a qual 

                                            
202 RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Do fundamento do poder disciplinar laboral. Coimbra: Almedina, 
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203 Idem, ibidem, p. 279. 
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205 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 1006. 
206 MAGANO, Octavio Bueno. Do poder diretivo na empresa. São Paulo: Saraíva, 1982, p. 155. 
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dificilmente ocorrerá pela dependência financeira do empregado. Esses fatores geralmente 

fazem o empregado relevar as condutas sofridas e a permanecer trabalhando até o momento que 

não conseguir mais suportar os danos psicofísicos. 

A aplicação de penalidade ao empregado é subjetiva, não há como ter um controle 

objetivo da conduta realizada pelo empregador, sendo possível a reapreciação das penas 

aplicadas pelo judiciário. As penalidades devem ser o último instrumento para corrigir a 

conduta do empregado, e apenas nos casos que haja previsão legal.  

A sanção deve ser aplicada proporcionalmente entre o ato faltoso e a punição para 

garantir a manutenção do poder diretivo pelo empregador, sem que sejam adotadas medidas 

arbitrárias. Somente a falta grave justifica a despedida do empregado, às faltas menores o 

empregador não pode aplicar a demissão, a menos que seja sem justo motivo. 

O assédio moral ou sexual do empregado contra o colega de serviço é motivo grave e 

suficiente para que o superior puna o empregado com demissão, podendo ter o comportamento 

enquadrado nas circunstancias autorizadoras as alíneas do art. 482 da CLT. 

O empregador possui poder potestativo para demitir o empregado, sem justa casa, tendo 

o dever de pagar as verbas rescisórias do contrato de trabalho. O direito a reintegração do 

trabalhador ocorre quando fica comprovado judicialmente que o motivo da ruptura contratual 

foi o assédio moral discriminatório, o retorno pode ser cumulado com a reparação proporcional 

do dano207. 

Por fim, pode-se afirmar que o poder punitivo utiliza das inovações tecnológicas para 

aprimorar os instrumentos de controle e conseguir administrar e fiscalizar o desempenho dos 

trabalhadores com mais eficiência e a todo instante, a fim de alcançar os resultados pretendidos, 

seja pela execução normal da atividade ou pelo medo da punição. 

 

2.4.3 Poder de Controle 

 

O poder de controle ou poder fiscalizador é o poder do empregador controlar, gerir e 

fiscalizar seus empregados, porém o poder de controle pode ser um mecanismo facilitador de 

abusos, pois pode contrastar com direitos fundamentais do indivíduo em sua privacidade, 

liberdade ou ainda ofender a dignidade do empregado com procedimentos de fiscalização 

excessivos. 

                                            
207 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de emprego. Curitiba: Juruá, 2005, p. 101. 
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O poder fiscalizador é uma espécie do poder de controle na gestão da produção para 

condicionar os empregados a cumprirem as metas, os procedimentos e as normas de segurança 

estabelecidas pela empresa, tendo sofrido profundas alterações com o advento da internet. A 

mensuração da produção ocorre em tempo real, mesmo que o empregador esteja distante do 

polo produtivo. A máxima é produzir mais no menor tempo possível, com a fiscalização rígida 

para alcançar as metas. 

Hoje não se admite o castigo físico, como na escravidão, mas apenas o temor da punição 

é suficiente para manter o medo constante na relação de trabalho, independentemente da 

presença física ou não do empregador. 

Os trabalhadores estão, na sua maioria, isolados, cada um no seu computador, de forma 

individualizada, separados e controlados por softwares. O computador reduz a mecanização dos 

movimentos, e da mesma forma reduz a criatividade, pela redução as experiências sociais. Os 

mecanismos de controle geram dois tipos de trabalhadores, um grupo que se culpa por não 

conseguir alcançar as metas; e outro grupo, que acredita na lei do mais forte, e que somente 

estes serão capazes de continuar no competitivo mercado de trabalho. O medo da punição 

(panóptico) tornou-se uma certeza, pois a fiscalização pela máquina é total, completa e perfeita.  

 

2.5. PODER HIERÁRQUICO NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DO POLICIAL 

MILITAR 

 

O poder hierárquico, Segundo Hely Lopes Meirelles, “é o poder que dispõe o Executivo 

para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, 

estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal” 208. 

O Poder Executivo possui a distribuição de cargos e funções de acordo com a 

organização hierárquica, sendo a hierarquia conceituada como “a relação de subordinação entre 

os órgãos e agentes do executivo, com a distribuição de funções e gradação da autoridade de 

cada um”. A hierarquia não existe nos demais poderes: Judiciário e Legislativo, o que há nestes 

dois poderes são funções próprias209. 

Para os servidores públicos do Poder Judiciário e do Ministério Público “não há 

hierarquia quanto ao exercício de suas funções institucionais; ela existe quanto ao aspecto 

funcional da relação de trabalho, ficando os seus membros sujeitos à disciplina interna da 

                                            
208 MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 

113. 
209  Idem, ibidem, p.113. 
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instituição”210. Observa-se a importância da disciplina quanto à execução dos serviços, 

independentemente de estar correlacionada aos poderes constituídos. A finalidade da disciplina 

aplicada aos servidores públicos, diz respeito à prestação de serviços pelo Estado, visando o 

interesse público para garantia de um ambiente harmônico para a vida em sociedade.  

O poder hierárquico está implicitamente correlacionado ao cumprimento de ordens e à 

fiscalização da sua execução. O superior, devido ao poder hierárquico, pode delegar e avocar 

atribuições, além de rever os atos praticados pelos subordinados. A obediência à ordem de 

praticar determinados atos decorre do dever de obediência, a qual o empregado está submetido. 

O administrador dá ordens específicas de serviço para que sejam cumpridas pelo empregado, 

de acordo com os princípios norteadores da administração pública. O poder hierárquico retira 

a possibilidade de o inferior inverter a hierarquia existente ou de poder delegar funções ao 

superior, o chefe é o responsável por dar ordens e fazer regulamentos.  

As ordens devem ser cumpridas pelos subordinados, exceto se forem ilegais, conforme 

previsto no art. 116, IV e XII, Lei nº 8.112/90. O art. 5°, inc. II, da Constituição Federal é claro 

ao estabelecer que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de 

lei”. Desta forma, a hierarquia impõe um dever de seguir as instruções e regulamentos dos 

superiores, constantes em lei. 

Meirelles estabelece quatro objetivos para o poder hierárquico, que são: ordenar, 

coordenar, controlar e corrigir as atividades desenvolvidas pelos servidores da administração. 

A ordem está relacionada à organização e ao desenvolvimento da atividade, enquanto a 

coordenação objetiva ao funcionamento da atividade; por fim, o controle fiscaliza o 

cumprimento da lei, das instruções e a produtividade do servidor. 

O crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CP, é uma sanção ao indivíduo que 

“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. O servidor ainda poderá 

incorrer em falta disciplinar, prevista em estatuto próprio. 

Os militares possuem a organização hierárquica prevista no art. 142 da Constituição 

Federal de 1988:  

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e 

na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à 

defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem.  

                                            
210 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas S/A. 2001, p. 90. 
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Neste ponto observa-se a necessidade de uma hierarquia rígida para garantir a soberania 

nacional e a unidade da nação brasileira. 

As polícias militares são órgãos de segurança pública, previstos no art. 144, inc. V, da 

Constituição Federal de 1988; são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, conforme 

art. 42 “Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições 

organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Territórios”. A polícia militar é a polícia administrativa do estado e atua ostensivamente 

para a garantida da ordem pública. 

Os militares são subordinados à legislação própria, prevista do Código Penal Militar e 

Código de Processo Penal Militar, além de serem aplicados o Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 

de 2002, denominado de Regulamento Disciplinar do Exército211; o Decreto no 2.243, de 3 de 

junho de 1997, que delibera sobre o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito 

e Cerimonial Militar das Forças Armadas; e o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais.  

As polícias militares com efetivo acima de vinte mil policiais militares possuem 

regulamentos próprios, como é o caso da Polícia Militar de São Paulo. O Paraná não mantém 

regulamento próprio e segue o Decreto n° 4.346/2002. Note-se que o Regulamento disciplinar 

do exército, e conforme previsto no art. 2° do mesmo código art. 2o “Estão sujeitos a este 

Regulamento os militares do Exército na ativa, na reserva remunerada e os reformados”, ou 

seja, a aplicação do RDE para os policiais militares é desproporcional, pois se aplica um 

regulamento próprio do exército, que possui função de defesa da soberania, para um órgão que 

tem a função de proteger a incolumidade física e o patrimônio das pessoas. 

O Regulamento Disciplinar do Exército preceitua sobre a hierarquia dos militares, 

devendo ser acatado pelos servidores da ativa e pelos que já foram para a inatividade, conforme 

art. 8°, §2° “A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos 

militares na ativa e na inatividade”. O art. 9° do RDE e os parágrafos seguintes preveem o 

acatamento imediato das ordens, devendo o subordinado solicitar esclarecimentos caso haja 

dúvidas. O militar (do exército ou da polícia) pode solicitar que a ordem seja dada por escrito 

a fim de resguardar pela execução da atividade, porém dificilmente ocorrerá a solicitação do 

inferior por escrito, pois há um receio muito grande de sofrer perseguição. O superior é o 

responsável pelas ordens que der e pelas consequências dela advindas; tal recurso se constitui 

                                            
211 Art. 1º O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) tem por finalidade especificar as transgressões 

disciplinares e estabelecer normas relativas a punições disciplinares, comportamento militar das praças, recursos 

e recompensas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.243-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.243-1997?OpenDocument
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em cláusula de excludente de culpabilidade a obediência hierárquica, o difícil será provar a 

autoria da ordem ilegal ou abusiva. 

O Estatuto dos Militares, Lei n° 6.880/80, prevê no art. 14 que: “a hierarquia e a 

disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade 

crescem com o grau hierárquico”, a hierarquia e a disciplina são bases das forças armadas 

organizadas em postos e graduações, sendo que, dentro de um mesmo posto ou graduação, a 

ordenação será pela antiguidade; já a precedência entre militares é assegurada pela antiguidade 

no posto ou graduação, com exceção da função prevista na mesma Lei, no art. 17. Por 

conseguinte, fica certo para o Estatuto dos Militares que a precedência encontra o seu 

fundamento na antiguidade, o que significa dizer, para fins administrativos, que é sempre o 

mais antigo que precede o mais moderno. 

A hierarquia está arraigada para os militares até na apuração de inquérito policial militar, 

uma vez que o Código de Processo Penal Militar (art. 7° §§2° e 3°) prevê que seja designado 

oficial de posto superior ao que está sendo inquirido, reforçando-se que em se tratando de 

delegação para instauração de inquérito policial militar, “deverá aquela recair em oficial de 

posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa, da reserva, remunerada ou não, ou 

reformado”.  Caso seja impossível a designação de um superior, o § 3º determina que a 

delegação poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo”.  

A hierarquia e a disciplina são fundamentais para as bases dos militares das Forças 

Armadas, porém a aplicação do RDE aos policiais militares deve ser reavaliada sob pena de ser 

excessiva, podendo-se citar como exemplo a disposição do art. 24, V e seu parágrafo único que, 

textualmente, preveem a “prisão disciplinar” de até 30 dias. A privação da liberdade de um 

indivíduo deve ser a última pena aplicada, e apenas, quando não existe outra medida mais 

apropriada para o caso. A hierarquia e a subordinação dos militares não pode ser motivo para 

que haja abusos ou excessos contra a dignidade humana do policial militar, seja pela restrição 

de sua liberdade por motivo vil, ou pelos danos à personalidade física e psíquica; retirando o 

caráter educativo e socializante da pena e transformando-a em mecanismo de coação moral.  
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3. ASSÉDIO MORAL NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O termo assédio evoluiu da expressão latina ad sedere, com a tradução de “sentar-se em 

frente de”, já o termo assediar significa “importunar, molestar, aborrecer, incomodar, perseguir 

com insistência” 212. O assédio moral, denominado de mobbing, foi identificado por Heinz 

Leymann, psicólogo do trabalho, no ano de 1980. A expressão significa assaltar, agredir em 

massa, assediar uma pessoa, ou um grupo de pessoas. Na Itália, o mesmo termo é utilizado para 

caracterizar a violência psíquica silenciosa213.  

Em 1998, o psiquiatra Christophe Dejours lança um livro que tem como tema a saúde 

mental dos trabalhadores; e, no mesmo ano, Marie-France Hirigoyen publica a obra “Le 

harcèlement moral, la violence perverse au quotidien”, analisando o sofrimento da vítima de 

assédio moral.  A Lei francesa n° 2002-73, de 17 de janeiro de 2002, prevê no art. 168 as 

atitudes e procedimentos que constituem assédio moral e que prejudicam a saúde do 

trabalhador, comprometendo o seu desempenho profissional. A lei francesa veda a perseguição 

moral e disciplina sobre a responsabilidade do empregador pela prática de assédio. 

Na Inglaterra e nos Estados Unidos é utilizado o termo bullying, com significado de 

grosseiro, desumano e tirano, seja a conduta ocorrida no ambiente laboral, familiar, no exército 

ou na escola. Em 1992, a BBC fez vários documentários na Inglaterra para orientar a população 

sobre o assédio moral e como proceder diante da conduta, como forma de minimizar a 

quantidade de ocorrências desta natureza no país. Nos Estados Unidos também é utilizado o 

termo harassment, o qual significa vexação, tormento, abuso ataques repetidos, com a 

finalidade de aniquilar ou destruir a vítima, podendo ser encontrado a terminologia moral 

harassment e bossing. Em 1976, nos Estados Unidos, a pesquisa de Carrol Brodsky destaca os 

efeitos do assédio moral sobre o trabalhador214. 

Nos países de língua espanhola o assédio moral é definido como “acoso moral” ou 

“acoso psicológico”, o termo “acoso” é empregado com sentido de perseguição sistêmica 

desenfreada215, portanto uma perseguição reiterada moral ou psicológica. 

Na Itália, emprega-se o termo moléstia morale ou dimensionamento, para definir a 

violação do direito da honra e da personalidade da pessoa. A Lei n° 16, de julho de 2002, de 

Lazio, Itália define o assédio moral como “atos discriminatórios e vexatórios que se prolongam 

                                            
212 MARTINS, Sergio Pinto. Assédio Moral no emprego. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 22. 
213 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de trabalho. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 40. 
214 MARTINS, Sergio Pinto. Assédio Moral no emprego. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 19-20. 
215 Idem, ibidem, p. 20. 
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no tempo na relação de emprego”. O termo Mobbing foi adotado na Itália pelo psicólogo Harald 

Ege com doppio mobbing, pois a vítima geralmente era maltratada no trabalho e no seu lar. 

Na Alemanha, Heinz Leymann descreveu o assédio moral em cinco fases, as quais 

ficaram conhecidas como Índice Leymann de Terrorização Psicológica. No Japão pode ser 

definido como ijime ou murahachibu, que significa a violência moral ocorrida na vida pessoal, 

escolar, familiar ou trabalhista216. Nos países de língua portuguesa são utilizadas as expressões 

assédio moral, terror psicológico, acoso psíquico. Em Portugal é empregado o termo 

psicoterrorismo e terror psicológico217.  

No Brasil, a conduta é classificada como assédio moral, assédio psicológico, 

psicoterrorismo ou terror psicológico, “mobbing”. Em 2003, a médica do trabalho, Margarida 

Barreto, em sua pesquisa de mestrado sobre o assédio moral, estuda as consequências do assédio 

na vida do trabalhador, tema que ganhou destaque após a publicação da sua dissertação.   

Margarida Barreto pesquisou sobre o assédio moral com 2072 trabalhadores sendo 

entrevistados como amostragem da pesquisa e obteve os seguintes resultados: do total de 

pesquisados, 870 empregados sofreram humilhações na empresa, um percentual significativo 

de 42%. As mulheres são as maiores vítimas, com 56,78%, ou seja, 494 mulheres sofreram 

assédio. A faixa etária predominante foi entre 30 e 50 anos. O estudo revelou, ainda, que a baixa 

escolaridade contribui para a prática do assédio, pois quase metade dos entrevistados não 

concluiu o primeiro grau. A pesquisadora estima que 36% da população ativa do Brasil sofra 

algum tipo de assédio moral no ambiente de trabalho218. 

O assédio moral afronta a “dignidade da pessoa humana”, prevista no inc. III, do art. 1°, 

surgindo o direito a reparação proporcional ao agravo previsto nos incisos V e X, do art. 5°, 

todos da Constituição Federal de 1988. A conduta abusiva também contraria o fundamento da 

república de promover uma sociedade justa, igualitária e solidária para a proteção de todos. O 

assédio degrada o meio ambiente, o qual goza de proteção constitucional, (art. 225); além de 

ser incompatível com a função social da propriedade, prevista no inc. III, do art. 170 da CF/88 

e na valorização do trabalho para garantia da existência digna, previsto no caput do mesmo 

artigo. 

                                            
216 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de trabalho. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 41. 
217 MARTINS, Sergio Pinto. Assédio Moral no emprego. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 21. 
218 BARRETO, Margarida Maria Silveira. Uma Jornada de humilhações. Dissertação do Mestrado em 

Psicologia Social apresentada à PUC São Paulo sob orientação do Prof. Dra. Bader Burihan Sawaia. São Paulo, 

2000, p. 127. 
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Assim, pode-se dizer que o assédio moral ofende os direitos da personalidade, previstos 

no Código Civil e contraria os preceitos de Segurança e Medicina do Trabalho, descritos no 

Capítulo V, do Título II da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

O tema passou a ter notoriedade no ordenamento jurídico pátrio, com a aprovação da 

Lei n° 13.185, de 6 de novembro de 2015, quando instituiu o Programa de Combate à 

Intimidação Sistemática (Bullying). Porém, a lei ainda não tipifica a conduta do assédio moral 

como crime. O Parágrafo primeiro, do art. 1°, da Lei n° 13.185/15, conceitua bullying como: 

 
§ 1o No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática 

(bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que 

ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou 

mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia 

à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.   

 

O art. 2°, da Lei n° 13.185/15, estabelece algumas condutas que caracterizam a prática 

do bullying, como:  

 
Art. 2o Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência 

física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:   

I - ataques físicos;   

II - insultos pessoais;   

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;   

IV - ameaças por quaisquer meios;   

V - grafites depreciativos;   

VI - expressões preconceituosas;   

VII - isolamento social consciente e premeditado;  

VIII - pilhérias. 
 

Com a inserção da supracitada lei no ordenamento jurídico, constata-se a intenção do 

legislador em prevenir a vítima contra a prática de assédio moral, que é um fenômeno mundial 

e recorrente, independentemente do nível de desenvolvimento, dimensões ou cultura, alterando-

se apenas conceito adotado.  

As empresas praticam o assédio moral organizacional nos diferentes setores para 

aumentar a produtividade e reduzir os custos com mão de obra, a conduta é equivocada, pois 

não é economicamente benéfica ao empregador. O empregador apenas analisa o custo com o 

pagamento das verbas rescisórias sem contabilizar aspectos prejudiciais subjetivos. 

O assédio moral não está especificamente normatizado no direito trabalhista, mas, há 

um conjunto de normas e princípios no ordenamento que garantem a proteção à dignidade do 

trabalhador. O tema sobre o assédio moral vem sendo debatido no cenário nacional e 

internacional para a redução desta prática no ambiente de trabalho. Deve ser objeto de análise, 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/79645813/art-2-da-lei-13185-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/79645811/art-2-inc-i-da-lei-13185-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/79645809/art-2-inc-ii-da-lei-13185-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/79645807/art-2-inc-iii-da-lei-13185-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/79645805/art-2-inc-iv-da-lei-13185-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/79645803/art-2-inc-v-da-lei-13185-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/79645801/art-2-inc-vi-da-lei-13185-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/79645799/art-2-inc-vii-da-lei-13185-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/79645797/art-2-inc-viii-da-lei-13185-15
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principalmente em momentos de crise econômica, quando acontece uma maior propensão para 

o acirramento da exploração da mão de obra. 

 

3.1. CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DO ASSÉDIO MORAL 

 

Marcia Novaes Guedes foi a primeira juíza do trabalho a escrever sobre o assédio moral, 

com sua obra “Terror psicológico no trabalho”. A autora leciona que o assédio moral é um 

comportamento contínuo e de perseguição, podendo gerar graves danos às condições físicas, 

psíquicas, morais e existenciais da vítima219.  

No conceito jurídico de assédio moral, elaborado por Martha Halfeld Furtado de 

Mendonça Schimidt, evidencia-se o “abuso emocional no local de trabalho”, com o fim de 

retirar o empregado do convívio social na empresa, por meio de boatos, isolamento, intimidação 

e humilhações. Para a autora, a conduta é degradante das condições de trabalho, reforçando o 

nexo entre o assédio moral e o meio ambiente laboral degradado220.  

Marie-France Hirigoyen conceitua assédio moral no trabalho como: “qualquer conduta 

abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, por sua repetição ou 

sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa, 

ameaçando o seu emprego ou degradando o clima do trabalho”, e que traz prejuízo à 

personalidade, à dignidade ou a integridade física ou psíquica do indivíduo. A expressão 

“moral” tem relação com o fato de ser a vítima humilhada, desprezada, rejeitada e maltratada, 

é uma relação de bem e mal221. 

Margarida Maria Silveira Barreto conceitua o assédio moral como a conduta que tem 

o objetivo de humilhar a vítima no ambiente de trabalho, perante os colegas de trabalho, e de 

modo reiterado. Geralmente, o assédio é praticado pelo empresário ou por preposto da empresa 

com o consentimento do proprietário, podendo ainda ser realizada por colegas de trabalho que 

estão há mais tempo na empresa e, por algum motivo, acreditam que estão sendo ameaçados 

pelo novato222. 

                                            
219 GUEDES, Márcia Novaes. Terror psicológico no trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2005, p.32. 
220 SCHMIDT, Martha Halfeld Furtado de Mendonça. O assédio moral no direito do trabalho. Revista de 

Direito do Trabalho, São Paulo, v. 27, n.47, jul./set. 2001, p.142-143. 
221 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-Estar no Trabalho: Redefinindo o Assédio Moral. Trad. Rejane 

Janowitzer. 9. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2017, p. 17. 
222 BARRETO, Margarida Maria Silveira. Uma Jornada de humilhações. Dissertação do Mestrado em 

Psicologia Social apresentada à PUC São Paulo sob orientação do Prof. Dra. Bader Burihan Sawaia. São Paulo, 

2000, p.  33. 
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Lis Andréa Pereira define o assédio moral como a violência física ou psicológica 

ocorrida no ambiente de trabalho, contra um funcionário específico ou contra todas as pessoas, 

com o objetivo de excluir socialmente o empregado que não serve mais para trabalhar na 

empresa223. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua o assédio moral no trabalho como 

uma conduta irracional e repetida, contra um trabalhador ou um grupo de trabalhadores, 

causando danos à saúde física e mental do trabalhador. O empregador pode utilizar os demais 

empregados como meio para humilhar, debilitar ou ameaçar a vítima. O assédio moral é um 

abuso ou excesso do empregador do qual as vítimas podem ter dificuldades para se defender224. 

A conduta abusiva é aquela que rompe o equilíbrio do ambiente de trabalho e 

compromete diretamente a qualidade de vida do trabalhador; portanto, o assédio moral gera um 

desequilíbrio emocional no trabalhador, que evolui para uma doença psicológica. O assédio no 

ambiente de trabalho está relacionado, segundo Marie-France Hirigoyen, ao abuso de poder e 

à manipulação para adquirir poder. A atitude de desprezo reduz a capacidade de defesa da 

vítima com um objetivo de aumentar o poder, mas a manipulação cria uma desconfiança 

generalizada e bloqueia a criatividade dos trabalhadores225.  

A conduta considerada abusiva para Maurício Godinho Delgado é aquela que excede 

um padrão de normalidade de racional e da razoabilidade para sopesar o ato226. O assédio pode 

ter início pela diferença do outro, pela recusa de cumprir uma ordem superior, pelas brincadeiras 

grosseiras com segundas intenções. 

José Osnir Fiorelli leciona que, no início, o assédio moral pode ser uma conduta sutil, 

que parece inofensiva, mas que afeta a autoestima da vítima, e a reiteração dessas humilhações 

dissimuladas, passa a causar danos físicos e psicológicos na vítima. Com o tempo, a punição se 

torna exagerada e desperta discriminação e ofensa à honra, à dignidade e aos princípios da 

vítima227.  

O assédio moral pode ocorrer no meio ambiente laboral público ou privado, no meio 

social, familiar e estudantil, sendo atualmente estudado por vários campos da ciência, pela 
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psiquiatria, medicina, sociologia, psicologia e pelo direito, neste último, principalmente pelo 

Direito do Trabalho.  

O assédio moral rompe com o equilíbrio do meio ambiente de trabalho, afetando 

diretamente a qualidade da vida social, familiar e pessoal do trabalhador. É uma conduta 

contrária à ética e à moral, que viola os deveres do contrato de trabalho, podendo ser motivo 

para a rescisão sem justa causa228. 

O assédio moral é um dos maiores problemas enfrentados no meio ambiente de trabalho 

devido à gravidade das consequências para a vítima, para as organizações e para o Estado. O 

assédio é influenciado pelo modelo capitalista liberal que, na busca da máxima eficiência, 

almeja o aumento da quantidade e qualidade da produção para obter maiores lucros aos 

empresários e acionistas. A empresa cria um ambiente de competição e de individualismo 

interno que rompe as relações sociais entre os trabalhadores e torna um ambiente prolixo ao 

assédio moral.  

 

3.1.1. Fases do assédio moral 

 

Marie-France Hirigoyen divide o assédio moral em três fases: sedução perversa, 

comunicação perversa e violência perversa. Na primeira fase, a vítima é seduzida para perder a 

autoconfiança e se desestabilizar emocionalmente. O perverso seduz, tentando atrair, corromper 

e subornar a vítima. Nesta fase, o assediador busca a manutenção do poder, atraindo 

irresistivelmente a vítima para depois destruí-la, pois o importante é conservar o poder e o 

controle, deixando a vítima sensibilizada para que ela perca a sua autoconfiança e até mesmo 

sua liberdade. Diariamente, a vítima é manipulada, desestabilizada e confundida, chegando ao 

dano moral pelo ataque psicológico. O persuasor busca aos poucos ir controlando e dominando 

o outro, com condutas insignificantes no início, e ao passar do tempo, as ações tornam-se mais 

violentas, chegando a alguns casos a agressões físicas229. 

Na segunda fase da comunicação perversa, a violência torna-se explícita, o agressor 

afasta e impede a comunicação diretamente com a vítima, quando é de forma fria, neutra, 

desagradável e monocórdica, sem qualquer sentimento de afetividade. O conteúdo do diálogo 

é distorcido e cria um duplo sentido na conversa, com ironia ou menosprezo. A mensagem 
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transmitida é vaga e gera confusão, pois não segue uma sequência lógica, situação que dificulta 

o entendimento, ocasionando interpretações contraditórias ou o mal-entendido230. 

Outro procedimento utilizado é a linguagem técnica, abstrata e dogmática, arraigada de 

termos incompreensíveis pelas pessoas com menor nível de instrução, ou por aqueles que não 

possuem formação técnica na área do conhecimento específico. O importante é parecer sábio 

para confundir a vítima. As mensagens incompletas ou dúbias criam um mal-entendido entre o 

que é verdade e o que é falso, a incerteza e a dúvida são mecanismos de persuasão do perverso 

para parecer que está sempre certo. A ironia e o sarcasmo são utilizados para rebaixar o outro, 

preferencialmente em público, enquanto, o desprezo é mais recorrente no ataque à autoestima 

das mulheres231.  

A falta de diálogo busca reduzir a vítima a uma condição de impotência, para que ela se 

sinta fragilizada e não consiga se defender dos ataques. A recusa ao diálogo passa a mensagem 

que o outro não é mais interessante, ou que não existe. A desqualificação e a criação de situações 

irreais, que ridicularizam a vítima, desenvolve nela um estado de aflição e angústia. O perverso 

provoca a divisão, a rivalidade e o ciúme entre os trabalhadores, a fim de dividi-los para melhor 

administrar232. 

Por fim, na terceira fase, ocorre a violência perversa, o agressor deixa transparecer o 

ódio, tornando perceptível pelas pessoas que estão ao redor. Nesta fase, ocorrem atos de 

violência física e verbal com efeito destruidor. Caso a vítima reaja às provocações é vista como 

a responsável pela crise, pois ela sofreu na primeira fase um processo de isolamento e de 

descrédito. O agressor com traços de perversidade narcisista tem o prazer de ver o sofrimento 

da vítima, e busca, a todo instante, confundi-la e humilhá-la em público233. 

Heinz Leymann desenvolveu o Índice Leymann de Terrorização Psicológica, no qual 

descreve o assédio moral em cinco fases. A primeira fase resulta em dificuldades de 

comunicação com o superior e com os colegas de trabalho. É a fase dos incidentes críticos, os 

conflitos pontuais começam a ser intensificados. Na segunda fase, da estigmatização, as 

relações sociais são cortadas e a vítima fica isolada do grupo. Na fase seguinte, a vítima passa 

a ser ridicularizada e a sua imagem social é denegrida, geralmente nesta fase a empresa toma 

conhecimento do conflito, porém, a gestão tende a aceitar os conflitos e tenta resolver o 

problema o mais rapidamente. Na quarta fase, o ataque é direcionado ao profissional e há um 
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distanciamento das demais pessoas da empresa, o empregado busca ajuda especializada com 

médicos do trabalho, psicólogos e psiquiatras, mas é diagnosticado com o problema 

equivocado, e até a descoberta do real problema, o empregado já sofreu graves danos. Na última 

fase, a violência física e psicológica contra a vítima causa a destruição da autoestima e o 

aparecimento de doenças psicossomáticas, os danos serão irreversíveis, podendo ser apenas 

minimizados. A vítima é excluída da vida laboral ou pode abandonar o emprego por ficar 

insuportável permanecer naquele ambiente234. Já o autor José Osmir Fiorelli descreve o assédio 

moral em sete fases que são: intimidação, relacionamento, isolamento, ataque, punição, 

estigmatização e ofensivos à moral235. 

As fases acima desenvolvidas por Leymann, Hirigoyen e Fiorelli, nem sempre seguem 

a sequência descrita, nem há tempo determinado de duração em cada fase, cada situação de 

assédio moral é específico e deve ser analisada no caso concreto. A conduta assediante degrada 

as condições do trabalho, humilha o empregado e ofende a dignidade do trabalhador.  

 

3.1.2. Elementos do assédio moral 

 

O assédio moral é estudado pela maioria da doutrina e da jurisprudência como um 

binômio agressor e vítima. Inicialmente, cabe destacar os ensinamentos de Marie-France, 

quando a autora afirma não existir “de um lado os malvados assediadores e de outro as vítimas 

pobres inocentes”. A pessoa produtiva e agradável no ambiente de trabalho equilibrado pode 

tornar-se improdutiva e desagradável no ambiente degradado236.  

O processo de assédio moral nem sempre é um processo de martirização, no qual a 

vítima sofre todas as agressões em silêncio como penitência para redenção, há casos que podem 

ocorrer respostas ainda mais perversas do que as condutas sofridas, por isso a necessidade de 

analisar cada caso de assédio moral, 

Maria Aparecida Alkmin caracteriza o assédio moral quando presentes os seguintes 

elementos: a) Sujeito ativo e passivo; b) conduta; c) reiteração e sistematização e d) Consciência 

do agente237.  Esta última está presente ainda que o assédio não seja intencional, mas que de 

fato exista. 
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95 
 

O sujeito passivo do assédio moral é o empregado que sofre a conduta abusiva, seja por 

condutas humilhantes ou por atos degradantes e de exclusão social. A somatização das ofensas 

causa danos à saúde física e psicológica do trabalhador, e consequentemente, o leva ao 

afastamento do serviço para tratamento de saúde, mediante atestado médico. O afastamento do 

ambiente degradado busca restaurar os danos, e quando irreversíveis, busca a declaração médica 

que está inapto para o trabalho. O quadro depressivo pode se agravar e levar o sujeito a cometer 

suicídio238. Além do empregado, mesmo o empregador pode ser vítima de assédio, no entanto 

é muito raro, pois acaba redundando em rescisão do contrato. Mais comum, porém, não tanto 

quanto as demais condutas assediantes, é o superior hierárquico, chefe, sofrer o assédio de 

forma coletiva e dos seus subordinados.  

O sujeito passivo do assédio moral são pessoas com o perfil psicológico mais sensível, 

característica que propicia tornar-se vítima. Não existe característica específica ou uma 

categoria de pessoas que estão mais propensas a sofrer assédio, há um conjunto de fatores 

internos e externos que contribuem para o processo239. O ambiente de trabalho pode tornar um 

ambiente hostil e predatório, no qual ocorre uma seleção entre os empregados, permanecendo 

os mais fortes.   

Segundo, Marie-France Hirigoyen, há características que favorecem o assédio moral 

como: “pessoas atípicas”, aqueles que são diferentes em razão do sexo, da cor da pele ou da 

sexualidade; “pessoas muito competentes ou que ocupam espaço demais”, pois o trabalhador 

tem que estar formatado para produzir na média do grupo, da mesma forma que o empregado 

que produz pouco é excluído do grupo, o empregado extremamente competente sofre ameaças 

e boicotes para produzir menos, ou para ser excluído da empresa, porque se torna uma ameaça 

até para o superior; são também excluídos os empregados que resistem a reorganização dos 

meios de produção ou à padronização do trabalho 240.  

O ambiente de trabalho funciona de forma padronizada e sistêmica, os funcionários com 

personalidade e condutas diferentes que não se moldam à forma de trabalho em grupo da 

empresa, tendem a ser excluídos. Também são propensos ao assédio “os que fizeram alianças 

erradas ou não têm a rede de comunicação correta”, pois o assediador prefere estes 

trabalhadores que ficam isolados ou que participam de grupos contrários, pois reduz a 

possibilidade do indivíduo resistir ao assédio moral. “Os empregados com licença ou 
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estabilidade por acidente de trabalho ou por licença maternidade”, pois eles aumentam os custos 

de mão de obra e quando estão trabalhando produzem abaixo da média dos demais empregados, 

passando a ser motivo de fácil exclusão nas empresas, pois não contribuem para alcançar as 

metas tornando um peso para os demais. Também são visadas as “pessoas menos produtivas”, 

o trabalhador que demora a se adaptar e a pegar o ritmo do trabalho, atrapalhando o desempenho 

coletivo, sendo pressionado e excluído do grupo; o mesmo ocorre com as “pessoas 

temporariamente fragilizadas” durante o período que estão com dificuldades financeiras ou 

pessoais, e tendem a ficar mais estressadas e a cometer mais erros, aumentando as perdas de 

produção241.  

A vítima ideal é o trabalhador medroso, que não tem autoconfiança e se apega 

facilmente às ordens no trabalho, geralmente são pessoas prestativas, que executam várias 

tarefas no trabalho, além disso, assumem muitas responsabilidades até ficarem sobrecarregados. 

O sujeito passivo não se considera bom o suficiente para a execução do trabalho, possui 

dificuldade de suportar mal-entendidos, e tem uma consciência exagerada ao ponto de culpar-

se pelos erros, e até se auto-acusar242. A vítima deseja doar-se para ser reconhecida e, 

consequentemente, para alcançar o sucesso profissional, porém o agressor aproveita-se desta 

fragilidade e delega várias tarefas e responsabilidades sem dar as informações necessárias para 

a execução das atividades, até que consegue destruí-la. 

O sujeito ativo da conduta geralmente é um indivíduo perverso, pode ser paranoico, 

pode ter características de psicopatia, cujo objetivo depende do resultado pretendido. Há 

situações nas quais o empregado age defendendo os interesses da empresa para alcançar as 

metas estabelecidas e acredita que está agindo corretamente, não possui consciência da 

gravidade da sua conduta. Há aqueles que tem prazer em causar o sofrimento alheio243.  

O terceiro pode praticar assédio moral contra o funcionário de determinado comercio, 

pois há clientes que são os responsáveis por grande parte do faturamento das pequenas 

empresas, nestes casos, se o cliente exigir, poderá ocorrer a demissão do funcionário. 

Paulo Peli e Paulo Teixeira afirmam que o sujeito ativo do assédio moral geralmente 

atua com pensamentos pouco elaborados, porém eles são potencializados em ambientes 

individualistas com forte concorrência e competição244. 
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O sujeito ativo perverso tenta intimidar, reduzir a autoestima, humilhar, amedrontar e 

desestabilizar a vítima física e emocionalmente, com o objetivo de causar dor e sofrimento, 

forçando o empregado a pedir demissão. O assediador com traços psicopáticos sente prazer em 

fazer o outro sofrer. A reiteração de conduta deixa a vítima sem defesa e com baixa autoestima, 

tornando-se vulnerável245. 

O agressor com características narcísicas é “egocêntrico, tem necessidade de ser 

admirado e é intolerante à crítica”. O perverso narcisista transfere para o outro, à sua revolta, 

sensação de ódio, para sentir-se valorizado, mesmo que à custa dos outros. O assediador aspira 

a vida do outro, e se coloca num patamar acima, como modelo, referencial, moralizador acima 

do bem e do mal e da verdade. O assediador não cria empatia com as demais pessoas, pois não 

se interessa pelos sentimentos alheios, possui um senso grandioso da própria importância, é 

alienado no sucesso, no poder ilimitado e acredita ser especial e singular, é alguém que precisa 

ser sempre admirado246. 

Segundo Aparecido Inácio, o assediador adota as seguintes condutas nas organizações: 

cria “instruções confusas e imprecisas”, “rebaixa ou manda o trabalhador executar atividades 

complexas, acima da capacidade do empregado, ou realizar atividades bem abaixo da sua 

capacidade; faz comentários depreciativos na frente dos demais empregados ou clientes e 

discrimina o trabalhador” 247.  Também poderá transferir o assediado para outra localidade.  

Portanto, enquanto o sujeito ativo espera melhorar a quantidade e a qualidade produzida 

para obter melhores resultados, seja pela administração, seja por estresse, ou pelo descarte dos 

trabalhadores mais lentos, ou ainda daqueles que não se adaptam ao processo produtivo. O 

sujeito passivo fica vulnerável, com vergonha, sente-se inútil, perturbado, traído, indignado, 

desprezado, esses sentimentos causam diversos danos à personalidade e à dignidade, ferindo a 

integridade física e psicológica da vítima. Assim, o assédio moral causa lesão à dignidade 

humana, à personalidade e aos direitos individuais e sociais do trabalhador.   
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3.1.3. Critérios para caracterização do assédio moral  

 

Adriane Reis de Araújo estabelece cinco critérios para identificar o assédio moral: a) 

critério temporal; b) critério biológico; c) critério material; d) critério teleológico e) critério 

subjetivo248. 

O critério temporal para a maioria da doutrina, dentre eles, João Luiz Vieira Teixeira, 

leciona que deve haver a reiteração de conduta humilhante e degradante, para caracterizar o 

assédio moral, pois quando ocorre apenas uma conduta, pontual, seja física ou verbal pode 

configurar uma agressão moral, conduta ilícita que causa dano e sofrimento psicológico na 

vítima e o direito à reparação249. Caso o agressor cometa uma conduta que tem o efeito 

prolongado no tempo ou que traga consequências permanentes, também poderá configurar o 

assédio moral, ainda que com um único ato, como é o caso de “difamação”, por meios virtuais 

e públicos.  

A reiteração de conduta não significa a habitualidade, ou seja, a conduta tem que ser 

repetida, mas não precisa ocorrer todos os dias para configurar o assédio moral, basta que haja 

um lapso temporal suficiente para causar o dano físico ou psíquico na vítima.  

Marie-France Hirigoyen afirma que não é preciso esperar um lapso temporal de seis 

meses para configurar o assédio moral, é suficiente que a conduta, seja extremamente 

humilhante, degradante, injuriosa e cause na vítima danos físicos e psicológicos250. Uma 

agressão pontual é um ato de violência, quando ocorre acompanhada de outras agressões ou 

injúrias, com o objetivo de diminuir a autoestima da vítima, poderá configurar o assédio, visto 

que os efeitos cumulativos, pela frequência e repetição, são características da conduta. 

Por outro lado, Heinz Leymann afirma que é preciso ocorrer humilhação, pelo menos, 

uma vez por semana, durante seis meses para configurar o psicoterror.  Assim, o autor 

estabelece um prazo objetivo mínimo para a caracterização do assédio moral251. 

Sergio Pinto Martins defende que, para caracterização do assédio moral, a conduta deve 

ser abusiva e reiterada, ofensiva à pessoa; é preciso que haja agressão psicológica e a finalidade 

de exclusão do indivíduo do convívio com outros empregados. O autor destaca que o dano 
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psíquico e o dano emocional são consequências do assédio252. Rosemari Pedrotti de Ávila 

também afirma ser necessária a reiteração da conduta para configurar o assédio253. 

Na mesma linha de pensamento, Maria Aparecida Alkmin defende o critério temporal, 

pois a conduta degradante e humilhante tem que ser prorrogada no tempo; um fato ou um 

comportamento isolado, mesmo que ofenda a dignidade do trabalhador e seus direitos da 

personalidade, não configuram o assédio moral254.  

Amauri Mascaro do Nascimento leciona que a reiteração de conduta é requisito para 

configurar o assédio moral, e quando ocorre a agressão, instantaneamente se configura a 

agressão moral. Para o autor, a violência no trabalho configura-se pelo isolamento do 

trabalhador, pelo desprezo do chefe, que passa a dar ordens pejorativas, divergentes da função 

na empresa, ou tarefas impossíveis de concluir, até a vítima perceber que não é bem-vinda no 

grupo e está sendo desprezada perante os demais255.  

Adriane Reis de Araújo segue a corrente do critério temporal para configurar o assédio, 

porém, afirma que a conduta humilhante é reprovada no direito, por isso, mesmo nos casos de 

não configurar o assédio moral, mas, se for reconhecida a agressão moral, o dano deve ser 

reparado256. 

O entendimento que prevalece sobre a reiteração de conduta é que não precisa ocorrer 

uma vez por semana, durante seis meses para configurar o assédio moral, basta que a conduta 

seja repetida, ou seja, que haja habitualidade, ou ainda que as consequências se prolonguem no 

tempo, causando grave dano à integridade física e psíquica da vítima. 

Heinz Leymann leciona que o critério biológico é elemento para configurar o assédio 

moral quando “apresenta, como reação, um quadro de miséria física, psicológica e social 

duradoura” 257. 

Sônia Mascaro do Nascimento também defende o critério biológico para caracterização 

do dano moral. A autora afirma ser necessária a prévia constatação, por meio de perícia 

psiquiátrica ou por meio de outro especialista médico que elabore um laudo técnico, auferindo 

a existência do dano psicológico ou psíquico-emocional e do nexo de causalidade, nos casos de 
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assédio moral, a fim de evitar generalizações do instituto258. O critério biológico estabelece que 

seja configurado o assédio moral quando a vítima desenvolve doenças psicossomáticas ou 

mentais que estejam relacionadas à conduta degradante do assédio moral259. A autora segue a 

corrente biológica, portanto, o dano psíquico-emocional é essencial para comprovação do dano 

moral.  

Sergio Pinto Martins segue posição contrária, o autor defende que o direito à reparação 

existe independentemente da existência de dano; para o autor, o fato de ocorrer a conduta 

assediante já configura o assédio moral260. A Juíza do Trabalho, Márcia Novaes Guedes, leciona 

no mesmo sentido, explicando que o dano psíquico não é elemento para configurar o assédio 

moral261.  

Rodolfo Pamplona Filho defende que não é necessária a ocorrência do dano para 

configurar o assédio moral, assim como a autora Candy Florêncio Thomé; embora a conduta, 

geralmente, cause danos e degradações das condições de trabalho262. A autora identifica o dano 

quando presentes os seguintes elementos: repetição, intencionalidade, duração no tempo, 

premeditação, intensidade da violência psicológica e a existência de danos decorrentes do 

assédio moral263. 

Leda Maria Messias da Silva e Marllon Beraldo corroboram o entendimento de que as 

condutas do assediador, que ferem a dignidade do homo medius, mesmo que a vítima ainda não 

tenha adoecido, física ou psicologicamente, por serem condutas capazes de causar mal, 

configurarão o assédio moral 264. Basta atentar contra a saúde física ou psíquica do trabalhador. 

Por exemplo, a conduta é agressiva, como uma injúria ou difamação, mas não adoeceu física, 

nem psicológica aquela vítima; contudo, poderia, potencialmente, causar mal, a qualquer 

pessoa. 

Alice Monteiro de Barros segue a mesma corrente de Sergio Pinto Martins, Márcia 

Novaes Guedes, Leda Maria Messias da Silva e Marllon Beraldo acerca da dispensa de 

confirmação do dano psíquico-emocional, por profissional habilitado, para configuração do 

                                            
258 NASCIMENTO, Sônia A. C. Mascaro. Assédio Moral no ambiente coletivo. Revista LTr, São Paulo, v. 68, 
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assédio moral. A autora ratifica que o assédio moral é definido pela conduta abusiva e reiterada 

do agressor e não pelo dano causado à vítima, pois a Constituição Federal de 1988 protege a 

dignidade humana contra qualquer dano psíquico ou moral da pessoa. Caso seja exigido o dano 

psíquico, como elemento essencial à configuração do assédio moral, a mesma conduta poderá 

caracterizar dano a uma pessoa e a outra não, trazendo mais insegurança à Justiça do Trabalho. 

Diante disso, não seria punido o ato ilícito, mas o resultado do ato danoso, sendo determinante 

a resistência de cada vítima de suportar ou não as agressões265. A legislação Civil prevê a 

reparação do dano pela prática do ato ilícito, a necessidade de auferir a gravidade do dano seria 

um critério para majorar ou minorar o valor da indenização e não como requisito para sua 

existência. Desta feita, a resistência da vítima para manter a autoestima elevada, mesmo 

sofrendo ataques psicológicos e continuar desenvolvendo o trabalho por necessidade, não 

exclui a obrigação de o agressor ser responsabilizado a reparar o dano. 

O critério é material para configurar o assédio moral quando comprovado que ocorreram 

atos hostis ou condutas abusivas. Marie-France Hirigoyen classifica os atos e as condutas em 

quatro categorias. Na primeira categoria ocorre, a deterioração proposital das condições do 

trabalho, a retirada de autonomia, as críticas e injúrias sem motivos, a delegação de tarefas 

acima do justificável, a delegação de trabalhos perigosos ou incompatíveis com o contrato de 

trabalho. Na segunda categoria está o isolamento e a recusa de comunicação, a recusa de passar 

informações para a vítima, não a convidá-la para eventos sociais entre os funcionários após o 

trabalho. Na terceira categoria está o atentado contra a dignidade, as palavras e gestos para 

desqualificar a vítima, as atitudes de desprezo e designar tarefas humilhantes. Na quarta etapa 

ocorre, a violência verbal, física ou sexual, as ameaças e agressões sofridas pela vítima e, 

estabelece-se uma comunicação com gritos e injurias266.  

Maria Aparecida Alkmin defende que se configura o assédio pelo critério material 

quando a conduta é imprópria, insuportável e capaz de atingir a personalidade e a dignidade da 

vítima. Para analisar a conduta assediante deve-se adotar como base o homem médio e verificar 

se a conduta é capaz de desequilibrar o meio ambiente de trabalho. Os atos variam das condutas 

mais sutis até as mais ofensivas; porém, para esta corrente, basta provar a conduta abusiva para 

ser configurado o assédio267. 

                                            
265 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2006, p. 890. 
266 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-Estar no Trabalho: Redefinindo o Assédio Moral. Trad. Rejane 

Janowitzer. 9. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2017, p. 108-110. 
267 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de emprego. Curitiba: Juruá, 2005, p. 48-50. 
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O critério teleológico está relacionado com a finalidade do assédio moral pelo abuso das 

condutas que degradam a condição humana, social e material no trabalho, com o intuito de 

afastar a vítima do ambiente de trabalho.  

O assédio moral é a violência psicológica, realizada no meio ambiente de trabalho, são 

exemplos de condutas degradantes: tratar a vítima com rigor; atribuir atividades inúteis ou 

superiores à capacidade física e intelectual do empregado; recusar prestar informações 

relacionadas ao serviço; isolar a vítima em sala separada dos demais; divulgar injúrias, calúnias 

e difamações; criticar, reiteradamente, em público; fazer gestos de desdenho268. O assédio moral 

pode ser praticado de diversas formas, sempre com o objetivo de humilhar, constranger e 

reduzir a autoestima da vítima. 

Pelo critério subjetivo, o assédio moral é configurado quando identifica o perfil 

psicológico do agressor e da vítima269. Marie-France Hirigoyen é contrária a esta corrente, pois 

ela afirma que “toda pessoa em crise pode ser levada a utilizar mecanismos perversos para se 

defender”. A autora justifica que o comportamento da vítima de assédio moral pode ser alterado, 

levando-a a criar mecanismos perversos de autoproteção270. 

Os critérios previstos pela doutrina auxiliam a identificação do assédio moral, seja pelo 

critério temporal; critério biológico; critério material; critério teleológico ou critério subjetivo, 

todos estes critérios auxiliam para constatar o assédio moral e diferenciá-lo de uma agressão 

moral ou de qualquer outra agressão física ou psicológica. 

 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE ASSÉDIO MORAL 

 

O assédio moral é classificado de acordo com a procedência da conduta podendo ser: 

vertical descendente, horizontal simples, vertical ascendente, misto e organizacional. 

Na pesquisa realizada pela psicóloga Marie-France Hirigoyen, verificou-se que 58% dos 

casos de assédio moral são provenientes de hierarquia, enquanto 29% estão relacionados a 

colegas de trabalho e 1% tem origem pelos subordinados contra o superior271.  
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16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017, p. 139. 
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O trabalhador é subordinado ao empregador, essa condição de subordinação associada 

ao poder hierárquico facilita a incidência de assédio moral vertical descendente, por abuso de 

poder, por isso se verifica um maior índice nesta modalidade.  

A subordinação no trabalho não retira do trabalhador a condição humana, portanto, não 

há motivo para que ocorra um retrocesso social, uma regressão ao tempo da escravidão, na qual 

a sociedade era dividida e estratificada entre senhores e escravos. O trabalhador deve ser tratado 

com respeito, igualdade e dignidade, as relações de subordinação devem servir para organizar 

os meios de produção, jamais ser instrumento de abusos ou excessos. 

O assédio moral vertical descendente pode ser distinguido em assédio perverso, quando 

praticado com objetivo de eliminação do outro para a valorização do poder; assédio estratégico, 

para forçar o empregado a pedir demissão do trabalho sem onerar custo para a empresa; e o 

assédio moral institucional, que é um instrumento de gestão para aumentar a produção, e 

consequentemente, o lucro da empresa272. 

O assédio vertical descendente é realizado pelo superior contra o subordinado, é quando 

a conduta é praticada pelo empregador ou pelo empregado com cargo de chefia e que tem poder 

de mando na empresa. Este tipo de assédio é o mais recorrente nas empresas. A recorrência 

desta situação se deve ao neoliberalismo, que aumentou a competitividade e a necessidade de 

produzir com custos menores, sendo, então, a mão de obra, um dos fatores mais visados, com 

constantes cortes de salário e de e de empregados. Na reorganização dos processos produtivos, 

o empregador pode abusar do poder e adotar condutas autoritárias, desumanas e antiéticas273. 

O assédio moral vertical descendente pode ocorrer por mobbing estratégico ou por 

mobbing de abuso de poder, o primeiro tem por objetivo fazer o empregado, considerado 

incômodo, pedir demissão da empresa para reduzir custos com pessoal; o assédio moral 

estratégico pode ser denominado de bossing. O segundo é denominado de bullying ou 

harassment, ocorre quando o superior tem necessidade de desvalorizar seu subordinado, seja 

por inveja, ciúme ou por que se sente ameaçado pela falta de competência274. A cobrança de 

metas por si só, não caracteriza o assédio moral, com o desenvolvimento da economia 

capitalista, o mercado está cada vez mais competitivo, e desta forma é um processo constante a 

cobrança por metas.  
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O empregador não pode abusar do poder hierárquico e pressionar os empregados com 

fiscalizações íntimas e vexatórias em público, estabelecendo metas inatingíveis ou humilhar, 

na frente dos demais, o empregado que não conseguiu alcançar as metas. Sergio Pinto Martins 

reconhece que o monitoramento do e-mail institucional, as avaliações de desempenho e a 

cobrança de metas decorre do poder de direção do empregador, portanto não configurando o 

assédio moral275. 

O assédio moral vertical ascendente se mostra por meio da violência psicológica por ou 

mais subordinados contra um superior hierárquico276. Ocorre quando um ou vários empregados 

não reconhecem a autoridade e não cumprem as ordens estabelecidas do superior.  O objetivo 

da conduta é desestabilizar o chefe, geralmente ocorre quando o chefe é mais novo do que os 

subordinados; outro caso acontece quando há uma fusão de empresas e uma pessoa quer ocupar 

o cargo da outra. A violência pode surgir quando os subordinados acreditam que o promovido 

não tem a qualificação necessária para desempenhar a função de chefia277. 

O assédio moral horizontal é praticado por colegas de trabalho, no mesmo nível 

hierárquico, porque não aceitam a pessoa no ambiente de trabalho, ocorrem brincadeiras de 

mau gosto, palavras, gestos e insinuações com o objetivo de diminuir a autoestima da vítima e 

de excluí-la socialmente do grupo da empresa. Também ocorre pela competitividade e pelo 

individualismo dentro da organização278. Essa modalidade de assédio pode ocorrer de modo 

individual ou coletivo. 

O assédio moral misto é retratado por Sergio Pinto Martins, quando é praticado o assédio 

moral vertical descendente e o assédio moral horizontal279. Essa modalidade de assédio ocorre 

quando o superior se associa, perversamente, com os demais funcionários para humilhar, 

denegrir e isolar socialmente uma pessoa dentro do ambiente de trabalho. 

O assédio moral organizacional ocorre quando a empresa pratica a conduta como forma 

de gestão da organização, seja para atingir metas, geralmente impossíveis de serem alcançadas, 

ou para eliminar o empregado ocioso ou que produz abaixo do padrão médio dos demais 

funcionários. 
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3.2.1. Assédio moral e assédio sexual 

 

O assédio sexual é um tema relevante no estudo do assédio moral do trabalho porque, 

segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aproximadamente 52% das 

mulheres sofrem assédio sexual no ambiente de trabalho280. O percentual pode ser maior, pois 

na sociedade existe uma inversão de valor e algumas mulheres sentem culpadas, envergonhadas 

e acreditam que, de alguma forma, provocaram a agressão, seja pelo comportamento social ou 

pelo modo como estão vestidas. Este sentimento equivocado e a dependência econômica do 

trabalho, influenciam na redução da quantidade de denúncias. As condutas abusivas iniciam 

com gestos e palavras indiretas e evoluem até o contato físico forçado com a vítima violando a 

privacidade, a intimidade e a dignidade sexual da mulher.  

O assédio moral e o assédio sexual são formas diferentes de assediar o trabalhador, 

porém, ambos causam danos à personalidade da vítima e ofendem a sua dignidade. O primeiro 

está relacionado à exclusão da vítima; seja para cumprir as metas, ou para reduzir os custos com 

a demissão do empregado. Por outro lado, o assédio sexual tem o objetivo de molestar alguém 

com propostas, insinuações ou outros atos de caráter libidinoso para satisfazer os prazeres 

sexuais contra a vontade da vítima281.  

A mulher que recusa o aliciamento sexual tende a ser perseguida pelo agressor, iniciando 

o assédio moral contra a vítima. Embora haja uma predominância do assédio sexual contra as 

mulheres, o homem também pode ser vítima. 

No assédio sexual, o empregador ou empregado (geralmente superior hierárquico), por 

meio do poder diretivo, busca constranger a vítima em sua intimidade e privacidade, para 

persuadi-la sexualmente, com a finalidade específica de obter vantagem ou favorecimento 

sexual. É comum o agente ameaçar a vítima com a perda de emprego, perda de alguma 

gratificação salarial ou benefício que trará impacto econômico para a vítima, sendo que estas 

ameaças também podem configurar o assédio moral no trabalho. O agressor oferece vantagem 

financeira para ludibriar a vítima, seja pelo interesse ou pela necessidade, pode ainda ofertar ou 

antecipar uma promoção, caso aceite e faça favores sexuais, e quando a vítima não cede, tende 
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a ter a promoção retardada ou recusada282. A conduta do assédio pode ser praticada por colegas 

de mesmo grau hierárquico e até de hierarquia inferior.  

Na seara trabalhista, o empregador responde pela conduta assediante, seja dolosa, 

culposa ou pela omissão na fiscalização do ambiente de trabalho. O empregador é responsável, 

pois assumiu o risco do negócio ao exercer a atividade. O empregado que comete assédio moral 

reponde pela conduta dolosa ou culposa e pode ser penalizado com a suspensão ou até ser 

exonerado do emprego, por justa causa, conforme disposto no art. 483 da CLT. Por outro lado, 

a vítima pode solicitar a rescisão indireta do contrato de trabalho, além de pleitear o 

ressarcimento do dano sofrido proporcionalmente à conduta sofrida, pois é uma ação que fere 

a dignidade do indivíduo. 

O crime, na seara penal, é formal e só existe na forma dolosa; desse modo, consuma-se 

com a vontade do superior constranger a vítima, independente de obter o resultado. O assédio 

sexual é classificado como um crime próprio; portanto, se não existe ascendência funcional, 

não estará feita a subsunção do fato à norma. O objeto de constranger para obter vantagem 

sexual pode ocorrer mediante insinuações, aproximações indevidas, toques e carícias na 

vítima283.  

Maria Aparecida Alkmin afirma que nem sempre será necessário o dolo para configurar 

o crime. Existem atos que a responsabilização ocorrerá por culpa, quando violado possível a 

responsabilização por negligencia, imprudência e imperícia. Para autora, a culpa decorre da 

violação do dever jurídico pactuado por força do contrato de trabalho284. 

Vetusto Ripert afirma que “a única coisa que se deve exigir do direito é que refreie o 

desejo de prejudicar”, dessa forma, a posição de Jose Affonso Dalegrave e Maria Aparecida 

Alkmin parece estar coerente com o tema do assédio moral em estudo, uma vez que o direito 

deve preservar a dignidade humana, freando qualquer conduta que cause prejuízo físico ou 

psíquico ao indivíduo285. 

Há a configuração do assédio sexual, prevista no art. 216-A do Código Penal, 

relacionada a intimidações, incitações sexuais verbais e físicas inoportunas, com objetivo de 
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constranger a vítima no ambiente de trabalho e a configuração do assédio moral quando está 

relacionada com a chantagem ou ameaça de perda do emprego286. 

O assédio sexual está tipificado como crime no art. 216-A, do Código Penal: 

“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-

se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 

emprego, cargo ou função”. A pena prevista neste artigo é de 1 a 2 anos de detenção, e pode 

levar a aplicação do instituto da transação penal pelo Ministério Público, pois possui pena 

máxima cominada em abstrato, igual ou inferior a 2 anos. Este é outro fator que desamina as 

vítimas de assédio sexual a fazer a denúncia, pois é difícil provar o assédio e, quando provado, 

a pena é irrelevante e a aplicação da transação penal para este crime, faz a vítima sentir a 

sensação de impunidade. 

O empregador, o empregado superior hierárquico, de mesmo grau, ou até de grau 

hierárquico inferior, podem importunar a vítima sexualmente, fato que configura o crime 215-

A: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a 

própria lascívia ou a de terceiro”, considerado o crime de importunação sexual, foi inserido pela 

Lei n° 13.718, de 24 de setembro de 2018, com pena de 1 a 5 anos. 

O delito previsto no art. 216-A CP não precisa de representação do ofendido para 

prosseguir com a ação penal, conforme art. 225 do Código Penal, alterado pela Lei n° 

13.718/18, nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação 

penal pública incondicionada. Neste caso específico, a alteração foi favorável à vítima, pois a 

mulher empregada possui uma relação de subordinação com vínculo empregatício e 

dependência econômica do empregador, pelo recebimento de salário, fato que as desestimula 

na busca pela justiça, pois a vítima tem consciência que ao denunciar a conduta poderá ser 

demitida pelo superior.   

A negativa de prestar favores sexuais faz o agressor a sentir-se rejeitado, passando a 

perseguir a vítima com ameaças de demissão a vítima, com delegação de trabalhos difíceis, 

pesados ou estabelecendo jornadas desumanas no ambiente isolando-a dos demais. Dessa forma 

o agressor consegue castigar a vítima por tê-lo rejeitado sexualmente. 

Na esfera extrapenal a vítima poderá rescindir contrato de trabalho por justa causa, pela 

rescisão indireta, além de pleitear a reparação do dano, fundamentado no art. 932, III e 933 do 

Código Civil. 
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Doutorado em Direito do Trabalho apresentada à Pontifícia Universidade Católica sob orientação do Prof. 

Amauri Mascaro Nascimento. São Paulo, 2000, p. 122-124. 
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Os fatores expostos trazem um sentimento de impunidade para o agressor, pois, mesmo 

que condenado, provavelmente conseguirá os benefícios da transação penal e pagará umas 

cestas básicas; dessa forma, o agressor continuará praticando a conduta abusiva contra outras 

funcionárias. 

Ernesto Lippmin esclarece que o assédio sexual promovido pelo superior com “pedidos 

de favores sexuais [...], mediante promessa de benefícios ou com ameaças de represálias e 

demissão tipificam a conduta”. Para o autor, a recusa de prestar favores sexuais pode, em 

represália do assediador, limitar a liberdade e a carreira da vítima, além de ser um motivador 

para iniciar o assédio moral na organização. 

 Maria Aparecida Alkmin estabelece três elementos para caracterização do assédio 

sexual: a) o constrangimento consciente; b) finalidade de obter vantagem ilícita e c) abuso de 

poder hierárquico287. 

Amauri Mascaro do Nascimento ressalta a gravidade do assédio sexual do empregador 

ou do preposto com o empregado, pois há uma relação de poder, podendo ocorrer a justa causa 

indireta, pelo fato de ser lesivo à honra e a boa fama do trabalhador previsto no art. 483 da CLT.  

O art. 482 prevê a justa causa por incontinência de conduta ou à sanção disciplinar do 

empregado que pratica assédio contra outro empregado sob as dependências da empresa. O 

empregador responderá pelos danos civil, materiais e morais, pois a culpa da empresa é in 

vigilando e in elegendo288. 

O assédio sexual atinge “a integridade psicofísica da vítima, fere a sua dignidade e seus 

direitos de personalidade” 289. O assédio sexual tem por objetivo obter vantagem ou 

favorecimento sexual mediante chantagem, enquanto que o assédio moral tem o objetivo de 

ofender a dignidade ou a integridade, reduzindo a autoestima da vítima, fazendo-a pedir 

demissão. 

Diante do exposto, o assédio sexual pode ser praticado pelo empregador ou superior 

hierárquico por meio de chantagens e intimidações; ou pode ser decorrente do assédio sexual 

ambiental, quando afeta o equilíbrio do ambiente de trabalho, por meio de incitações sexuais 

inoportunas, solicitações sexuais e outras manifestações hostis e abusivas. Nesta segunda 

hipótese, as condutas podem ser praticadas tanto pelos superiores, quanto por colegas de 

trabalho. O assédio sexual ambiental é o que mais se aproxima do assédio moral organizacional, 

porém possuem condutas autônomas.  

                                            
287 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de trabalho. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 51. 
288 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 426. 
289 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de emprego. Curitiba: Juruá, 2005, p. 58. 
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3.2.2. Assédio moral discriminatório 

 

O assédio moral discriminatório ocorre por motivos de diferenças religiosas, raciais, por 

deficiência física, doença, em razão da identidade de gênero ou orientação sexual. O assédio 

moral por motivos raciais ou religiosos geralmente ocorrem no momento da contratação ou, 

quando passam despercebidos e começam a trabalhar, serão os primeiros demitidos. O assédio 

com as pessoas que possuem tanto deficiência física quanto a mental, geralmente ocorre por 

que eles não conseguir manter a produção com as mesmas condições físicas de um trabalhador 

que não possui limitação; nestes casos, o médico do trabalho pode intervir e propor que as 

tarefas sejam adaptadas e compatíveis com a deficiência. O assédio em função da orientação 

sexual tem maior incidência sobre os homossexuais, bissexuais, assexuais, pansexuais e de 

outras identidades de gêneros, diferente do heterossexual.290 

O assédio moral pode ocorrer por motivos discriminatórios de intolerância religiosa, 

sexual ou racial. “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade”. No art. 2° aduz: 

 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na 

presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou 

outro estatuto. 
 

A Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho, trata da discriminação 

no trabalho por cor, raça, sexo, religião, opinião política, nacionalidade e origem social. O art. 

1° prevê a igualdade de oportunidades, observado a diferenciação pela qualificação técnica, que 

não é motivo de discriminação para o trabalhador, mas sim de diferenciação. 

No mesmo sentido, a Convenção 156 da OIT dispõe sobre a igualdade de oportunidade 

e dos valores para os trabalhadores de ambos os sexos. A distinção, a discriminação ou a 

restrição às mulheres são vedadas por violar o princípio da igualdade e da não discriminação.  

A igualdade no emprego possui fundamento nos art. 5°, incs. XLI e XLII e no art. 7° 

incs. XXX, XXXI e XXXII da Constituição Federal de 1988.  O princípio da igualdade não é 

absoluto, a igualdade material deve ser aplicada através da justiça distributiva, mediante 

                                            
290 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-Estar no Trabalho: Redefinindo o Assédio Moral. Trad. Rejane 

Janowitzer. 9. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2017, p. 103-106. 
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compensações a grupos de pessoas vulneráveis291. A lei veda o tratamento desigual e 

discriminatório em razão de cor, raça, sexo e religião, podendo ocorrer diferenciação, quando 

for benéfica para o empregado ou estritamente necessária ao exercício da atividade. 

A Constituição Federal de 1988 do Brasil prevê, expressamente, como um princípio 

fundamental da República Federativa do Brasil, no art. 3°, IV – “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. O 

art. 5° complementa como direito e garantia individual e coletivo a “igualdade entre todos”, 

equiparando homens e mulheres no inc. I, e vedando no inc. XXXI do mesmo artigo qualquer 

distinção em razão de “sexo, idade, cor ou estado civil”. 

A igualdade dos trabalhadores é requisito essencial para a promoção da dignidade 

humana no ambiente de trabalho, qualquer discriminação em razão de sexo, idade, estado civil, 

religião ou orientação sexual, gera dano, pela ofensa à personalidade, e pelo dano psicológico 

à autoestima do indivíduo.  

Os incisos XXX, XXXI e XXXII do Art. 7° da Constituição Federal de 1988 vedam: a 

distinção de salário, de exercício e funções. A discriminação na admissão do deficiente físico e 

a distinção do trabalho manual, técnico e intelectual entre os profissionais com mesma 

qualificação são vedados.  

A Lei n° 9029/95 proíbe, no art. 1°: “a adoção de qualquer prática discriminatória e 

limitadora para o acesso ao trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, 

cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outras 

discriminações que podem ocorrer”. A mulher não pode ser vítima de discriminação na 

sociedade com a exigência de testes de gravidez ou de laudos de esterilização. Pelo contrário, 

a mulher tem a função de gerar novas vidas para a continuação da sociedade, de forma que deve 

ser protegida, e o estado responsabilizado pelos custos da licença à maternidade. 

 O assédio moral discriminatório viola o direito fundamental da pessoa humana e os 

direitos da personalidade, por serem contrários ao princípio da igualdade e da liberdade e da 

dignidade humana de se autodeterminar como indivíduo.  

A discriminação racial e a de gênero possuem ligação, pois as mulheres negras são as 

que mais sofrem no ambiente de trabalho, desde o processo de seleção das candidatas até no 

momento de demissão. 

A idade e o gênero são fatores de assédio moral por discriminação e segundo dados 

levantados na pesquisa de Marie France, as mulheres são a maioria das vítimas de assédio no 

                                            
291 DRAY, Guilherme Machado. O Princípio da Igualdade no Direito do Trabalho. Coimbra: Almedina, 

1999, p. 254. 
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trabalho chegam a um percentual de 70%, enquanto, os homens representam 30% das 

vítimas292. Um dos fatores de discriminação das mulheres é o fato de terem a estabilidade 

durante a gestação e ficarem afastadas do serviço de 120 ou 180 dias (Programa Empresa 

Cidadã)293. A mulher tem uma relevante função social ao gerar uma nova vida, para dar 

continuidade ao Estado na renovação do povo, pois um Estado que não tem taxa de natalidade 

é extinto. 

O artigo 394-A da CLT possibilita o afastamento do trabalho da gestante no ambiente 

insalubre mínimo e médio, quando justificado mediante atestado médico. Benedita Inêz Lopes 

Chaves defende a proteção da gestante, pois reconhecer que a vida é o maior valor do ser 

humano, ela ressalta a importância da responsabilidade de todos para a proteção da vida; se não 

houver proteção às grávidas e lactantes a vida das futuras gerações será comprometida294.  

A licença maternidade da mulher é um fator de forte discriminação para contratação e 

para demissão. Todas as pessoas que adotarem uma criança tem direito à licença-maternidade 

conforme prevê o art. 392-A da CLT, embora no caput do artigo conste o sujeito no feminino 

“empregada”, o parágrafo 5° do referido artigo estabelece § 5o “A adoção ou guarda judicial 

conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, 

empregado ou empregada”. Dessa forma não resta dúvidas, um dos adotantes, homem ou 

mulher, tem direito à licença-maternidade.  

Livia Maria Bressani de Oliveira estabelece a equidade de casais homossexuais gozarem 

do direito à licença maternidade prevista no art. 392-A da CLT, pois no parágrafo 5° está 

expresso: “empregado ou empregada” terão direito à licença maternidade. A orientação sexual 

do trabalhador divergente da maioria é um fator que potencializa a incidência de assédio moral 

discriminatório, pois aquele que não está inserido no padrão social aceitável, é motivo de 

discriminação, isolamento social e até ameaças295.  

O assédio moral por discriminação e/ou preconceito de raça, cor, religião, identidade de 

gênero ou orientação sexual geram a exclusão da vítima no meio ambiente de trabalho e no 

meio social. A discriminação aflora a vulnerabilidade do homossexual ou transexual no 

                                            
292 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-Estar no Trabalho: Redefinindo o Assédio Moral. Trad. Rejane 

Janowitzer. 9. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2017, p. 99. 
293 A Lei 11.770/2008, que alterou a Lei 8.212/91, instituiu o Programa Empresa Cidadã, prorrogando por 60 

(sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inc. XVIII do caput do art. 7º da Constituição 

Federal, mediante concessão de incentivo fiscal. A referida lei foi regulamentada pelo Decreto 7.052/2009. 
294 CHAVES, Benedita Inêz Lopes. A tutela jurídica do nascituro. São Paulo: LTr, 2000, p. 56. 
295 OLIVEIRA, Livia Maria Bressani de. O Direito Constitucional a realização plena dos direitos 

trabalhistas, à livre orientação sexual e os direitos da personalidade.  Dissertação apresentada à Unicesumar, 

sob orientação de Leda Maria Messias da Silva. 2013, p. 108. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11770_2008.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto7052_2009.htm
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trabalho, e por isso diz-se que é preciso conscientizar mais a igualdade de convivência 

sociocultural da sexualidade. 

Tereza Rodrigues Vieira afirma que “a orientação sexual é um direito de todos, não 

podendo haver discriminação em virtude do afeto de pessoas de mesmo gênero”, pois há uma 

pluralidade de formas de relacionar-se afetivamente de acordo com o aspecto físico ou 

psicológico. A sociedade adquiriu “um aspecto pluridimensional do sexo, não considerando 

apenas como um elemento fisiológico, geneticamente determinado e imutável”. Portanto, o 

indivíduo não deve ser considerado apenas conforme seus componentes “genético, cromatínico, 

gonádico, anatômico, hormonal, social, jurídico e psicológico”, uma vez que a identidade de 

gênero é construída296. O local de trabalho equilibrado deve proporcionar a inserção deste 

trabalhador sem discriminação, além de aplicar sanção para reprimir e prevenir qualquer 

manifestação de exclusão ou de discriminação.  

O nome do ser humano é como ele passa a ser individualizado e identificado na 

sociedade. Os transexuais sofrem discriminação no ambiente de trabalho, na maioria das vezes, 

pelo fato do nome não corresponder com à aparência física.   

 

Um nome tem força para causar a infelicidade e o sofrimento desnecessários ao 

portador de uma designação que não lhe identifica verdadeiramente. Esse nome 

poderá inibir e obstar as oportunidades do seu portador buscar a felicidade, tolhendo-

lhe a liberdade. Ninguém pode ser escravo do próprio nome, principalmente por ter 

sido este atribuído por outrem. O indivíduo deve ser livre para desenvolver sua 

personalidade, sem lesões à sua dignidade, vivendo e sendo respeitado por todos, de 

acordo com sua identidade de gênero. Afinal, todos temos o direito à felicidade
297.  

 

O nome e a imagem são direitos personalíssimos de todos os indivíduos, sem distinção; 

portanto, a adequação do nome ao gênero propicia uma inserção mais fácil dos transgêneros no 

ambiente de trabalho. 

O ser humano sem nome não é considerado cidadão, não consegue ter seus direitos 

assegurados no mundo jurídico, pois não consta como pessoa, para o Estado. O nome é 

expressão mais característica da personalidade. Assim, “o nome é a designação pela qual o 

sujeito é geralmente chamado”, individualizando-o, não só durante a vida, como também 

persiste após a morte298. Portanto, o nome é um direito personalíssimo do indivíduo, é como ele 

é percebido no mundo e como se auto percebe. É preciso efetivar o direito de todos à mudança 

                                            
296 VIEIRA, Tereza Rodrigues. Mudança de sexo: aspectos médicos, psicológicos e jurídicos. São Paulo: 

Livraria Santos, 1996, p. 8. 
297 VIEIRA, Tereza Rodrigues. Nome e sexo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 256. 
298 Idem, ibidem, p. 30. 
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de nome, de acordo com a forma que o indivíduo quer ser identificado na sociedade, para 

aceitação pessoal e da própria sociedade, e assim, reduzir situações discriminatórias ocorridas 

no ambiente de trabalho. 

O assédio moral discriminatório ofende a dignidade humana pela forma como diferencia 

o outro com inferioridade, seja por características físicas ou psicológicas. Todos os atos que 

promovem a diferenciação e a exclusão do indivíduo no ambiente social e do trabalho, e que 

são discriminatórios, devem ser repudiados, severamente fiscalizados e combatidos pelo 

governo federal, pelas empresas e por toda a sociedade, para proteção da personalidade e dos 

direitos fundamentais.  

 

3.3. MEIOS DE PROVA DO ASSÉDIO MORAL 

 

A prova do assédio moral é difícil de ser produzida, seja pela forma sutil que pode 

ocorrer, ou pela forma isolada como ocorrem as agressões, pois geralmente está presente o 

agressor e a vítima na hora do fato, sem nenhuma testemunha. A prova deve ser lícita, conforme 

art. 5º, LVI da CF/88, para não comprometer a procedência da ação na jurisdição trabalhista. 

O assédio moral precisa de prova para sua caracterização, sob o risco de não ser 

reconhecido como um dano passível de reparação. Em muitas ações as provas são fracas ou 

insuficientes para configurar a prática do assédio moral, pois de acordo com o art. 818 da CLT 

o empregado tem o ônus de provar os fatos alegados. 

No assédio moral coletivo, a conduta é realizada contra todos empregados, ou contra 

um grupo determinado de pessoas, com objetivo de isolar as vítimas até pedir de demissão. O 

pedido de demissão coletivo fica fácil de ser configurado, por meio de prova testemunhal 

durante audiência, pois como os empregados não terão mais vínculo com a empresa, irão 

testemunhar o ocorrido. Porém, nas situações de assédio moral individual a produção de prova 

testemunhal individual fica mais comprometida, pois os demais empregados continuam 

trabalhando na empresa e, dificilmente, irão testemunhar contra a fonte que os remunera, por 

medo de serem demitidos. Há uma coação implícita, que até pode ser expressa para o 

trabalhador que vai testemunhar durante audiência de reclamação trabalhista, para afirmar 

apenas o que é favorável ao empregador.  

Há ainda, a hipótese do assédio moral ou sexual estar acontecendo dentro de uma sala 

reservada, sem a presença de terceiros. Nesta última hipótese, poderá ser realizada a gravação 
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por áudio ou vídeo da conversa por um dos interlocutores, pois o STJ já pacificou o assunto de 

que a conversa gravada por uma das partes é lícita.299  

O ônus da prova em regra, conforme art. 818 da CLT incumbe à parte que alegar, porém, 

o Tribunal Superior do Trabalho (TST) já decidiu que o Direito do Trabalho a prova deve ser 

apresentada por quem tinha aptidão para produzi-la, ou seja, a parte que deseja entrar com a 

ação tem que produzir os documentos que comprovam as alegações. 

A vítima deve guardar cartas, e-mails, memorandos, bilhetes que configuram o assédio, 

além de anotar todas as humilhações sofridas especificando dia, hora, local, nome do agressor 

e pessoas que testemunharam o fato300. É importante guardar atestados médicos que registram 

os problemas físicos e psicológicos decorrentes do ambiente de trabalho. 

Outros meios de prova são admitidos no direito do trabalho, como as documentais: 

mensagens de whatsapp; e-mail; circulares, boletins, anotações com as condutas praticas, dias 

e horários, bem como outros elementos que comprovem a conduta. 

O trabalhador, parte hipossuficiente, muitas vezes é demitido durante o processo de 

assédio moral na empresa e, fica sem ter acesso às provas necessárias à garantia da lide. Por 

isso, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de maneira una, para a concretização dos 

direitos, sem que uma norma cause prejuízo à outra norma. 

O sistema normativo brasileiro possui várias leis, que surgem para ser aplicadas, e 

não para serem excluídas. A legislação trabalhista prevê expressamente, no art. 8º § 1º que 

“o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho”. É inadmissível que as relações 

jurídicas trabalhistas sejam norteadas unicamente pela Consolidação das Leis Trabalhistas, 

e as demais leis sejam interpretadas com a finalidade de exclusão da aplicação da 

Constituição Federal de 1988 ou da legislação comum.  

Segundo a tese do diálogo das fontes, as legislações devem ser interpretadas de forma 

unitária e não como eram analisadas como microssistemas jurídicos. A concretização dos 

direitos fundamentais, não é cargo de uma única ciência humana, mesmo que emanada da 

norma constitucional. Os direitos fundamentais são construções socioculturais e históricas 

interdisciplinares, ou seja, um ramo da ciência do Direito no diálogo com outros tantos ramos 

                                            
299 HC 52889/AC HABEAS CORPUS 2006/0011593-2. Relator: Ministro Félix Fischer. 5ª Turma/STJ. 

Publicado no DJ em 1°. 8.2016. p. 335. 
300 MENEZES, Claudio Armando Couce de. Assédio moral e seus efeitos jurídicos. Justiça do Trabalho. Porto 

Alegre, a. 21, n. 242, p.7-21, fev. 2004, p. 20. 
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do saber humano, sempre atuando de maneira universal e integral. Assim, o direito é 

interdisciplinar, mas unitário301. 

A teoria do diálogo das fontes evita que sejam feitas interpretações excludentes ou 

impertinentes às demais normas jurídicas, uma vez que é analisado o sistema normativo 

como um todo, para evitar causar prejuízos para outros ramos do direito. Portanto, dessa 

interpretação harmoniosa entre os ramos do direito trabalhista e a legislação comum, pode-

se afirmar que a inversão do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC é aplicável na seara 

trabalhista, considerando as peculiaridades previstas: 

 

Art. 373.  O ônus da prova incumbe:  

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;  

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor.  

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos 

do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o 

juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do 

ônus que lhe foi atribuído. (Grifo nosso). 

 

 

O §1º introduziu a possibilidade de alteração das provas, quanto à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário. O dever de provar recai sobre a parte que possui melhores 

condições de fazer. Nas situações de assédio moral, pode ser possível solicitar a inversão do 

ônus da prova, pois é um fato que ocorre e é dificilmente provado pelo empregado. 

A teoria da distribuição dinâmica dos ônus probatórios: 

 

a) inaceitável o estabelecimento prévio e abstrato do encargo; b) ignorável é a posição 

da parte no processo; c) e desconsiderável se exibe a distinção já tradicional entre 

fatos constitutivos, extintivos etc. Releva, isto sim: a) o caso em sua concretude e b) 

a “natureza” do fato a provar - imputando-se o encargo àquela das partes que, pelas 

circunstâncias reais, se encontra em melhor condição de fazê-lo302.  
 

Por fim, o assédio moral é uma conduta difícil de ser provada, por isso, a lei prevê 

alternativas, que podem ser adotadas para assegurar o direito à reparação dos danos sofridos 

                                            
301 MEDRADO SAMPAIO, J. C.; RIBEIRO CARDOSO, H. O Diálogo Das Fontes Sob a Perspectiva 

Hermenêutica Da Construção Dos Sentidos Da Justiça Fiscal. Revista Jurídica (0103-3506), v. 4, n. 45, p. 40–

55. out. 2016. Disponível em: 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=121464919&lang=pt-br&site=ehost-live>. 

Acesso em: 12 nov. 2018. 
302 DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Distribuição dinâmica dos ônus probatórios. Revista Jurídica. 

Porto Alegre: Notadez/Fonte do Direito, n. 280, 2001, p. 11. 
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pela vítima. O conhecimento das condutas que configuram o assédio moral, bem como dos 

meios de prova, auxiliam na satisfação da demanda. O sistema jurídico prevê a possibilidade 

de inversão do ônus da prova em determinadas situações específicas, porém, caso não seja 

aplicada ao caso concreto e a vítima não tiver nenhum meio de provar para ratificar a sua versão, 

dificilmente conseguirá obter o êxito esperado na lide.  

 

3.4. O QUE NÃO CONFIGURA ASSÉDIO MORAL 

 

O conceito de assédio moral não pode ser banalizado ou reduzido a situações de agressão 

moral; apesar de parecer, inicialmente semelhantes, há uma grande diferença devido à 

reiteração da conduta e o prolongamento do tempo, elementos que definem a conduta como 

assediante. Algumas situações não caracterizam assédio moral, por exemplo, o estresse, 

agressões pontuais, as más condições de trabalho, a imposição profissional e o conflito.  

O estresse é um estado biológico no qual as situações sociais e sociopsicológicas são 

geradas pela sobrecarga de serviço e pelas más condições de trabalho. O estresse é uma reação 

biológica do organismo, mas pode ser resultado do assédio sofrido em determinados casos. O 

estresse se torna destruidor pelo excesso de trabalho enquanto o assédio é aniquilador pelo ato 

em si. O estresse pode levar a pessoa a desenvolver a síndrome de burnout “depressão por 

esgotamento” decorrente do esgotamento pelo ritmo intenso de trabalho, enquanto o assédio 

moral está voltado para a humilhação e para o desrespeito com o outro303. No estresse não há 

intenção maldosa, o empregador objetiva aumentar a eficiência e a rapidez da produção e causa 

o esgotamento físico do empregado; neste tipo de situação o repouso é reparador ao estressado. 

Marie-France Hirigoyen diferencia o conflito profissional do assédio moral, o primeiro 

ocorre uma guerra declarada entre as partes, há uma igualdade teórica entre as partes envolvidas 

no conflito, enquanto, no segundo há uma relação de dominante-dominado, ocorre um abuso 

de poder hierárquico304. 

Segundo Marie-France Hirigoyen, a gestão por injúria ocorre quando o empregador ou 

superior hierárquico maltrata os subordinados fazendo pressão terrível com injúrias e insultos, 

sem distinguir uma pessoa específica. Todos são maltratados! É uma atitude indigna e 

inadmissível, com total falta de respeito ao trabalhador. A violência é percebida por todos. Este 

tipo de gestão pode configurar assédio moral quando presentes outros elementos como o 
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Janowitzer. 9. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2017, p. 19-23. 
304 Idem, ibidem, p. 17. 
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isolamento da vítima para reduzir a auto estima ou causar sofrimento, ou ainda, colocar uns 

contra os outros305. No entanto, discorda-se da autora neste aspecto, pois reiteradas agressões, 

ainda que sem um objetivo específico, também caracterizam o assédio moral, pois a dignidade 

do trabalhador é aviltada. Pode ser até mais nocivo, em face de continuidade e a falta de 

percepção da ação nociva, como se tratar as pessoas como um “trapo” um “objeto” de 

exploração, fosse normal. 

Uma agressão pontual é um ato de violência, mas não é assédio moral, pois não está 

presente o requisito da reiteração da conduta. Numa agressão pontual não existe premeditação, 

pode ser apenas uma expressão de reatividade e impulsividade. A despedida desumana e 

humilhante pode ser considerada assédio moral, quando já havia sinais de rejeição e hostilidade 

que precederam a dispensa306. Geralmente a demissão abusiva reflete uma conduta que a vítima 

vinha sofrendo, mas que ainda não havia percebido. 

A arrogância, a falta de educação, a falta de cortesia, a intolerância e a ausência de 

amabilidade quando constante e acompanhadas de agressividade, configuram o assédio moral, 

é necessário que o assediador tenha a intensão de causar sofrimento à vítima.  

Há outras formas de violência que não configuram o assédio moral, seja mediante 

violência externa a mão armada, no caso de um roubo sofrido no ambiente de trabalho ou de 

um cliente que tenta ameaçar o vendedor de demissão. A violência realizada por terceiro, em 

regra, não é assédio, poderá ser, quando houver uma dependência da empresa a um cliente 

específico e o cliente exigir a demissão do funcionário ou quando for constante e nada for feito 

a respeito.  

As más condições de trabalho como luminosidade, falta de espaço ou falta de material 

de trabalho são da competência dos fiscais do trabalho, a diferença é que, no assédio moral, a 

degradação do ambiente é progressiva. As imposições para mudança de setor, atividade, quando 

previstos no contrato de trabalho e sem objetivo de humilhar, desmerecer a pessoa, não 

configuram o assédio moral307. O trabalhador tem o dever de cumprir o que foi estabelecido no 

contrato de trabalho, quando as cláusulas forem proporcionais, equitativas e atenderem aos 

princípios da boa-fé e da função social do contrato. 

As metas de produção e vendas são inerentes à atividade empresarial capitalista que visa 

aumento do capital. As metas passam a constituir assédio moral quando ocorrer a humilhação, 
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o constrangimento do indivíduo ou da equipe exposta perante os demais empregados, são 

condutas negativas que causam degradação no ambiente de trabalho. Existem empregados com 

distúrbios psíquicos, como a psicose-maníaco-depressiva e os paranoicos, nestes casos ocorre 

a falsa sensação de assédio moral, que é percebida apenas pelo empregado308. 

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de ser analisado cada caso em particular 

para configurar as ações sofridas com o enquadramento legal correspondente, e assim evitar 

que ocorram sentenças injustas para ambos litigantes. 

 

3.5. CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO: 

DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

As condutas hostis de assédio moral maculam a imagem e honra de uma pessoa e 

causam consequências no ambiente de trabalho, e também no ambiente familiar, social, escolar 

e pessoal. Os atos perversos deixam marcas permanentes na vida privada da vítima e prejudicam 

o pleno desenvolvimento pessoal e profissional. 

Juan Carlos Zurita Pohlmann esclarece que o assédio moral viola os seguintes direitos 

fundamentais: direito ao trabalho, direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado, direito ao 

desenvolvimento, direito à saúde e direito à personalidade. O assédio moral degrada o meio 

ambiente laboral e “promove a desordem econômica; impede o desenvolvimento pessoal do 

trabalhador e prejudica a saúde dos trabalhadores” 309. 

No início, o assédio moral causa na vítima sintomas parecidos com o estresse, o 

trabalhador fica cansado, nervoso, ocorre distúrbios do sono, enxaquecas, distúrbios digestivos 

e dores na coluna. O organismo humano atua em sua autodefesa. Com o passar do tempo o 

assédio pode levar a vítima a um estado de depressão severo em 69% dos casos, neste grau de 

depressão é preciso cuidar com o risco de suicídio. Em 52% dos casos de assédio moral foi 

encontrado distúrbios psicossomáticos, gerando emagrecimento intenso, aumento de peso, 

distúrbios digestivos, distúrbios endocrinológicos, crises de hipertensão arterial, indisposição, 

vertigens e doenças de pele310. 
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EDUC, 2006, p. 60. 
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A vítima do assédio moral tem a dignidade violada, fato que por si só gera danos à 

personalidade. A reiteração da conduta reduz a autoestima do trabalhador que sofre 

humilhações, injúrias, difamações no ambiente de trabalho, estas condutas perversas lesam a 

honra e a imagem do trabalhador gerando diversos danos à integridade física e psicológica.  

Margarida Maria Silveira Barreto afirma que o assédio “provoca lesões psicológicas, 

angústia, medo, sentimento de culpa e autovigilância. Desarmoniza as emoções e causa danos 

à saúde física e mental”. A saúde da vítima é abalada manifestando doenças psicofísicas que 

podem provocar alterações no comportamento e causar graves lesões à personalidade da vítima. 

O resultado da pesquisa de doutorado da autora confirma que o assédio moral está relacionado 

com o número de acidentes e de afastamento por doenças ocupacionais311. 

Margarida Maria Silveira Barreto ratifica, que a conduta autoritária do empregador que 

abusa do poder diretivo e inferioriza o empregado produz efeitos negativos na convivência 

familiar, social e no espaço laboral, com o desenvolvimento de enfermidades físicas, distúrbios 

e danos psicológicos variados, os quais podem influenciar na conduta e na personalidade do 

trabalhador. A finalidade do agressor é causar um mal moral, a ponto de fazer a vítima adoecer, 

até que peça demissão do serviço312. O comportamento do agressor perverso tem características 

de psicopatia, pois há pessoas que tem o prazer em ver o sofrimento alheio, vê a vítima sofrendo 

com doenças de ordem físicas, morais e psicológicas e não sente remorso por sua conduta. 

Sergio Pinto Martins leciona no mesmo sentido de Margarida Barreto: que o assédio 

moral causa insegurança e a exclusão da vítima do ambiente de trabalho313. O autor ratifica que 

o assédio moral causa danos à saúde do trabalhador, ofende a sua dignidade, e 

consequentemente, lesa à personalidade do indivíduo e causa um desequilíbrio no ambiente de 

trabalho. 

João Luís Vieira Teixeira apresenta algumas consequências causadas pelo assédio moral 

aos trabalhadores: “súbita queda no rendimento e na produtividade; aumento do estresse e do 

nervosismo; irritabilidade exacerbada; indisposição ao diálogo e ao trabalho em grupo; crises 

de choro; retraimento social; sentimento de inferioridade e ou inutilidade; insegurança e 

depressão”. O autor descreve que em casos mais graves pode ocorrer: “agressões; tentativa de 

homicídio; suicídio e homicídio”314. 

                                            
311 BARRETO, Margarida Maria Silveira. Uma Jornada de humilhações. Dissertação do Mestrado em 
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2000, p. 192. 
312 Idem, ibidem, p. 192. 
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314 TEIXEIRA, João Luís Vieira. O assédio moral no trabalho: conceito, causas e efeitos, liderança versus 

assédio, valoração do dano e sua prevenção. 3. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 43. 
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O assédio moral pode gerar ou agravar doenças psicossomáticas e comportamentais na 

vítima, não há uma estimativa estatística de quantos trabalhadores vítimas de assédio sofreram 

acidentes de trabalho ou dano decorrente do assédio. A gravidade do dano está relacionada 

diretamente com a gravidade e reiteração da conduta com a capacidade de resistência da vítima, 

pois cada indivíduo é único, possui características psíquicas diferentes e respondem de formas 

diversas. A capacidade de resiliência de uma pessoa é formada pelas "predisposições" ou 

"fatores intrínsecos”315. A reiteração de condutas pode ser comparada a uma tortura psicológica, 

pois a cada repetição do ato, aumenta os danos à saúde do trabalhador. A vítima pode desistir 

de resistir e abandonar o emprego ou ceifar a própria vida com o suicídio. A violação à 

dignidade do trabalhador e a ofensa ao pleno desenvolvimento da pessoa é tão absurda que a 

vítima chega ao ponto de cometer suicídio. 

Segundo a OMS, a vítima pode apresentar doenças psicopatológicos, psicossomáticos 

ou comportamentais316. São exemplos de doenças psicopatológicos: “ansiedade, depressão 

(incluindo apatia, insônia, pensamento introvertido, problemas de concentração, humor 

depressivo, perda de interesse por coisas ou situações que antes lhe despertavam, introversão, 

insegurança, falta de iniciativa, melancolia, pesadelos etc.), mudanças de humor (ciclotimia), e 

a irritabilidade (distimia)”. 

Candy Florêncio Thomé analisa as possíveis doenças decorrentes do assédio moral, e 

elenca o “estresse, o estresse pós-traumático, a síndrome de burnout, a depressão, a morte 

súbita, o suicídio, a perda de funções mentais, hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, 

distúrbio de sono, agonia e dor musculares dentre outras” 317. Além das consequências, o 

assédio moral gera efeitos colaterais como: “descarregar a raiva na família”; o “uso de droga”; 

“dependência de remédios para o tratamento contra a depressão” e “alcoolismo”.  

O assédio moral que persiste por vários meses provoca um distúrbio psíquico nas 

vítimas, a maioria delas ficam desestabilizadas permanentemente, as sequelas podem evoluir 

para um quadro pós-traumático. Neste estágio a vítima sofre uma desilusão e perde a esperança 

de melhora, ficando um sentimento de derrota, amargura e de existência desperdiçada. O 

assédio pode inclusive reavivar experiências anteriores de violência e tirania318. A vítima fica 

sem forças para seguir em frente, o sentimento de derrota se torna constante e faz com que ela 
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adote comportamentos imprecisos, algumas pessoas desenvolvem uma reação violenta e 

perversa contra o assédio. 

O assédio moral desenvolve nas vítimas a vergonha, a perda do sentido, a destruição da 

identidade e a alteração do temperamento do trabalhador, ocorre a desvitalização no estado 

depressivo crônico, e, a rigidificação da pessoa com o surgimento de traços paranoicos e de 

defesa pela psicose319. As consequências do assédio moral, na personalidade do indivíduo, são 

perversas.  

Verifica-se que o assédio moral é uma conduta que deve ser extirpada da empresa, pois 

gera graves danos ao ser humano, destrói à personalidade, e depois, o descarta como um objeto 

inútil para a empresa. Todos os direitos da personalidade da vítima são violados, o processo de 

coisificação do ser humano vai tirando-lhe a dignidade, aos poucos, pois com a reforma 

trabalhista a dignidade passa a ter preço, qualquer lesão está tarifada, no máximo, em 50 salários 

do trabalhador. 

O assédio moral reduz a autoestima do trabalhador, fazendo-o sentir indigno e 

incompetente. O sentimento de inutilidade e fracasso reduz a motivação para o exercício da 

atividade profissional no trabalho e pode levar ao uso de alcoolismo e de outras drogas para 

aliviar a pressão do trabalho320. O que tende a tornar a situação mais difícil de resolver e causa 

mais problemas de convivência com a família e na sociedade. 

O trabalho é a fonte de sobrevivência do homem e da sua família, além de ser 

considerado mérito, pois está relacionado ao status social. O trabalho influencia sentimentos de 

satisfação, autorrealização e autoconfiança no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal321.  

O assédio moral afeta toda a sociedade pela desvalorização do ser humano, o tratamento 

perverso entre agressor-agredido é percebido e reproduzido pelas demais pessoas, no meio 

ambiente que estão inseridos. Os trabalhadores assediados são as principais vítimas de acidente 

de trabalho, incapacitação precoce, aumento das despesas com custeio ambulatorial e hospitalar 

e o recebimento de benefícios previdenciários322. A mão de obra vista como descarte, ou como 

objeto de trabalho é um grave retrocesso, que pode ter muitas consequências negativas no 

futuro. A história ensina que a discriminação, a desumanização e o descarte do indivíduo pode 

se transformar num genocídio. 
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O aumento ou a redução da produtividade está ligada diretamente à motivação e à saúde 

do trabalhador, por isso, é necessário que o ambiente de trabalho seja equilibrado com 

prevalência da motivação e da autoestima. A pressão psicológica ou assédio moral inicialmente 

tende a aumentar a produtividade, mas com o tempo o ambiente degradado e sem qualidade 

provoca o adoecimento dos funcionários e a redução da produção323. 

O meio ambiente de trabalho, as relações interpessoais e intrapessoais interferem 

diretamente na produção do trabalhador, de forma que o ambiente desequilibrado causa uma 

redução da produtividade. As faltas por afastamentos médicos e a desmotivação decorrente do 

assédio moral, fazem o trabalhador ser apenas um cumpridor de horas na empresa, sem 

preocupar-se com a quantidade ou qualidade produzida.  

Para Marie-France Hirigoyen, o assédio moral tem a consequência diversa da esperada 

para a empresa, inicialmente a produção até aumenta, porém, com o tempo, a reiteração de 

ações assediadoras reduzem a produtividade e favorecem o absenteísmo, devido ao dano 

psicológico na vítima e nos demais trabalhadores324. 

A vítima de assédio moral falta ao trabalho, justificada por atestado médico, de maneira 

reiteradamente para escapar das situações constrangedoras ocorridas no trabalho, ela evita ir ao 

ambiente, pois sente angustiada e psicologicamente torturada de permanecer trabalhando. 

Hirigoyen apresenta que 74% das pessoas que sofreram assédio moral se afastaram da empresa, 

dessa população apurou-se que 23% ficaram afastados por um mês, enquanto 23,5% ficaram 

afastadas de 1 a 3 meses, e 36% dos casos ficaram de 3 meses a 1 ano afastados do trabalho; 

10,5 % ficaram afastadas de 1 a 2 anos e 7% ficaram mais de 2 anos licenciados do serviço.325.  

No ambiente de trabalho degradado, ocorrem reiterados afastamento dos empregados 

por doenças psicossomáticas, e a empresa tem uma quantidade de pessoal contratado, mas 

apenas uma parte comparece para trabalhar; essa falta de mão de obra vai provocar uma queda 

na produção. A contratação de empregados temporários para substituir os que estão afastados 

para tratamento, aumenta a rotatividade do quadro de pessoas (turn-over). A perda da qualidade 

do ambiente de trabalho, a redução comprometimento com a empresa e o comportamento 

negativo diante da injustiça enfraquecem a gestão organizacional326. Todos os fatores internos 

e externos apresentados pelas autoras se traduzem em prejuízo e perda de competitividade, por 
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este motivo que empresas que estão em crise financeira quando adotam programas de gestão 

sobre o assédio moral coletivo tendem a ter a falência antecipada. 

O assédio moral incide na quantidade de acidentes da empresa tornando os custos com 

mão de obra ainda maiores, sendo que configurado o assédio moral, a vítima terá direito a 

reembolso dos gastos ambulatoriais e hospitalares, além de uma indenização por dano à sua 

personalidade327.  

A empresa perde a estabilidade com o clima organizacional degradado, seja pelo receio 

ficar desempregado, ou seja, pelo medo de ser o próximo a sofrer assédio moral. A constante 

insegurança nos trabalhadores afasta os funcionários altamente qualificados, pois sofrem com 

a instabilidade da empresa e pedem demissão para trabalhar na concorrência. A rotatividade de 

funcionários traz prejuízos à empresa que precisa contratar e treinar um novo empregado para 

executar a função, fator que demanda tempo e altos gastos com treinamento até qualificar uma 

nova pessoa para exercer a função vaga. 

Os danos à saúde do empregado, decorrentes de assédio moral por motivo físico, 

psicológico ou mental, traz consequências para o estado, pois reduz a arrecadação com o INSS, 

tributo recolhido sobre a folha de pagamento e aumenta a despesa com o pagamento de auxílio 

saúde. A Lei n° 8.213/91, no art. 20 incisos I e II, prevê as modalidades de acidente de trabalho, 

o primeiro se refere às doenças profissionais causadas pelo exercício da atividade e, o segundo, 

as doenças desencadeadas pelas condições do trabalho. 

O Decreto n° 3.48/99, no anexo II considera doenças “transtornos mentais e do 

comportamento relacionados com o trabalho” os incisos: VIII - “estresse grave e transtorno de 

adaptação: Estado de estresse pós-traumático”; X – “neurose profissional” e XII – Síndrome do 

Esgotamento profissional. A Resolução n° 1.488/9 do Conselho Federal de Medicina 

regulamenta no art. 2° o estabelecimento de nexo causal entre os transtornos de saúde e as 

atividades do trabalhador. 

Diante disso, verifica-se que o ordenamento jurídico protege o meio ambiente de 

trabalho e a saúde do trabalhador na prevenção e repressão de lesões à integridade física e 

psicológica do trabalhador, parte hipossuficiente da relação de trabalho. Na sequência, atinge 

todos os trabalhadores que estão em contato com a vítima, mesmo que de forma indireta, pois 

passam a imaginar que poderão ser tratados da mesma forma. A degradação do ambiente de 

trabalho torna-se perceptível, e o desequilíbrio afeta a organização e o lucro da empresa. 
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A prática de assédio moral causa no indivíduo danos à sua honra, à imagem e à 

integridade física, psíquica e moral; em casos mais graves, a própria vida do trabalhador está 

em risco, pela possibilidade da vítima cometer suicídio. 

 Diante do exposto, ao aprofundar os estudos das consequências do assédio moral, 

constata-se que o Estado terá que arcar com os custos do adoecimento dos trabalhadores com o 

pagamento de auxílio doença pelas faltas e pelos afastamentos justificados por atestados 

médicos. E, por fim, a própria sociedade é responsável por arcar com o custo estatal de aumento 

de impostos e encargos previdenciários para manter o sistema funcionando.  

Por isso, existe a necessidade do governo criar benefícios fiscais para as empresas que 

seguem as normas de saúde, segurança e garante o meio ambiente de trabalho equilibrado. Por 

outro lado, deveria haver sobretaxas para as empresas que praticam ou permitem o assédio 

moral no ambiente de trabalho. O Estado deve atuar na proteção dos direitos sociais dos 

trabalhadores e, portanto, não pode retroceder na garantia desses direitos sob a única 

justificativa de crise econômica.  
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4. ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL E A REFORMA TRABALHISTA 

 

A liberdade de escolher o futuro profissional e o sonho da “realização profissional”, 

para a maioria das pessoas, passam a ser analisados sob a perspectiva da subsistência, pois se 

está diante da necessidade conseguir um emprego para receber o salário e com ele manter a si 

e à família. Após conseguir o emprego, inicia-se a fase de produzir cada vez mais para alcançar 

as metas estabelecidas pela corporação e permanecer no trabalho. Neste sentido, a escolha da 

profissão passa a ser voltada mais pela necessidade do que pela vocação. 

O contrato de trabalho individual entre empregador e empregado, a princípio, valoriza 

o negócio jurídico entre as partes, pela autonomia da vontade privada na reforma trabalhista. 

Ocorre que a autonomia é apenas unilateral e o contrato de trabalho, na maioria das vezes, passa 

a ser um instrumento de adesão à submissão. 

A economia capitalista, em momento de crise econômica, influencia a política nacional 

vigente para aprovar reformas trabalhistas que visam a busca do lucro, mesmo que à custa da 

precarização ou da degradação do meio ambiente de trabalho. A necessidade de retomar o 

crescimento econômico tencionou e justificou a aprovação da Lei n° 13.467/17, mesmo 

havendo retrocessos sociais explícitos em seus artigos.  

As alterações promovidas pela Lei n° 13.467/17 estabelecem que os acordos coletivos 

e as convenções coletivas de trabalho irão sobrepor-se ao legislado, exceto nas garantias 

previstas pela Constituição Federal de 1988 e as relacionadas às normas de saúde e segurança. 

Os artigos alterados com a reforma trabalhista não podem confrontar com o princípio 

constitucional da norma mais favorável e do não retrocesso social, para precarizar ou reduzir 

os direitos trabalhistas assegurados, pois a negociação in pejus é inconstitucional. 

 

É inconstitucional o negociado sobrepor ao legislado, pois o caput, do art. 7º, da 

Constituição Federal, estabeleceu o Princípio da Aplicação da Norma Mais Favorável 

e o não retrocesso social e, apenas, nas exceções expostas nos incisos VI, XIII e XIV, 

permite que a negociação seja in pejus. Se assim não fosse, o Legislador não teria 

reconhecido as convenções e os acordos, sob a égide do mesmo caput, do art. 7º, da 

Constituição Federal. Portanto, estas não se prestam a causar um desequilíbrio na 

relação entre empregado e empregador, principalmente, neste momento em que o 

modelo sindical ficou mais frágil. Os sindicatos perderam a sua principal fonte de 

custeio, no entanto, o legislador não condicionou a aplicação da convenção e o acordo 

coletivo, à associação sindical. Diante do elevado desemprego e sem garantia de 

estabilidade, a tendência é que o trabalhador se afaste do sindicato e não veja atrativos 

para associar-se ao mesmo. Este elemento enfraquece, ainda mais, os sindicatos e 

estabelece, justamente, o contrário do que prega o art. 225 da Constituição Federal, 

ou seja, cria um ambiente desequilibrado e que fere a dignidade do trabalhador, 

podendo trazer prejuízos irreparáveis, em longo prazo. A única forma de evitar estas 

consequências é a declaração de inconstitucionalidade do art. 611-A, da Lei n. 
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13.467/2017, que estabelece que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm 

prevalência sobre a lei, preservando, pois, o Princípio de Direito do Trabalho, das 

Garantias Mínimas ao Trabalhador e o não retrocesso social328.  

 

O art. 611-A, da Lei n° 13.467/17, possibilita a negociação coletiva do grau de 

insalubridade. Após a reforma, o trabalhador exposto a material insalubre que tem direito ao 

grau máximo, 40% do salário mínimo, pode negociar o grau de insalubridade. Estas são 

algumas alterações que vulnerabilizam os empregados, deixando-os mais expostos ao assédio 

moral no ambiente de trabalho. As alterações advindas com a Reforma Trabalhista são 

relevantes e serão retomadas na sequência. 

O art. 444, parágrafo único, possibilita ao trabalhador com curso superior, que recebe 

mais de duas vezes o teto do benefício do Regime Geral da Previdência Social, a possibilidade 

de negociar as cláusulas contratuais diretamente com o empregador, deixando o empregado em 

situação de vulnerabilidade para negociar os direitos e benefícios propostos pela empresa. O 

trabalhador pode negociar os direitos previsto no art. 611-A da CLT, como o cargo de 

confiança, os graus de insalubridade, a extensão da jornada em local insalubre, a remuneração 

por produtividade.  

O ambiente de trabalho precário e degradado associado à pressão do empresariado para 

a persecução pelo lucro é o cenário ideal para surgir o assédio moral organizacional nas 

empresas. Com o tempo, o assédio se espalha por todos os setores da organização, podendo 

ocorrer assédio moral horizontal ou vertical ascendente e/ou descendente. É evidente que outros 

fatores políticos, econômicos e culturais externos também causam impactos nas formas de 

gestão e nos mecanismos de controle. 

Pacheco Glokner afirma que o desemprego é um fator de estresse, que torna o ambiente 

de trabalho um local hostil, pelo receio que o trabalhador tem de perder o emprego, facilitando 

a propagação do assédio moral nos empregados alvos329. O medo faz com que os empregados 

isolem a vítima de assédio moral, pela instabilidade da posição e pelo sentimento de ameaça, 

pois, não possuem estabilidade nem garantia de emprego. 

                                            
328 SILVA, Leda Maria Messias da. Inconstitucionalidade da sobreposição do negociado em relação ao legislado 

na Lei n. 13.467/2017 e a dignidade do trabalhador. 58º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. Jornal da 

LTr. 2018. p.52. Disponível em: <www.ltr.com.br/congressos/jornal/direito/jornal_direito.pdf>. Acesso em 20 

jun. 2018. 
329 GLOKNER, Cesar Luís Pacheco. Assédio Moral no Trabalho. São Paulo: IOB, Thompson, 2004. 

http://www.ltr.com.br/congressos/jornal/direito/jornal_direito.pdf
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Segundo dados divulgados pelo IBGE em 31 de maio de 2017, o Brasil tem 14 milhões 

de desempregados330, com esse exército de trabalhadores disponíveis e procurando emprego, a 

mão de obra fica mais barata e faz o trabalhador submeter-se a condições precárias de trabalho. 

O assédio moral organizacional é uma forma de assédio moral vertical descendente e 

não possui previsão legal no ordenamento jurídico nacional. A jurisprudência utilizada assédio 

moral institucional, organizacional, corporativo, coletivo, difuso ou straning. 

Thereza Cristina Gosdal e Lis Anrea Soboll diferenciam o assédio moral interpessoal 

do assédio moral organizacional; para as autoras, o primeiro é praticado por pessoa física e tem 

como alvo o indivíduo ou pequenos grupos de pessoas, enquanto o segundo é praticado pelo 

superior hierárquico, pelo preposto e até pelos colegas de trabalho que representam a pessoa 

jurídica, esta forma de assédio pode atingir um grande indiscriminadamente ou 

determinadamente, podendo alcançar todos os trabalhadores que possuem subordinação com a 

empresa ou apenas departamentos específicos. O objetivo imediato do assédio organizacional 

é a maximização do lucro, por meio de uma gestão por assédio injuriosa que desumaniza o 

trabalhador331. 

No assédio moral organizacional, o objetivo é controlar e disciplinar a coletividade para 

atingir as metas, geralmente com ameaças de demissão ou com cobranças humilhantes e 

excessivas332. Esta prática abusiva deve estar relacionada ao exercício da atividade profissional 

no ambiente de trabalho. 

A finalidade do assédio moral organizacional é forçar o empregado à internalizar as 

cultura organizacional da empresa, e o modelo de produção, a fim de alcançar a máxima 

produtividade com o mínimo tempo gasto na execução do serviço. A mudança do termo 

empregado para colaboradores altera a forma de o empregado ver a empresa e a sentir-se 

corresponsável pelos resultados obtidos. Ocorre que a projeção de metas elevadas sobrecarrega 

o trabalhador, pois, internalizada a nova percepção, promovida pela organização, ele passa a ter 

consciência de que as metas não são responsabilidade da coletividade, mas sim, de pessoas 

específicas, e nutre um sentimento de culpa, de baixa autoestima, por não ser capaz de cumprir 

as metas333. Portanto, o assédio moral coletivo é realizado como forma de homogeneizar os 

                                            
330 PERET. Eduardo. Desemprego atinge 14 milhões de pessoas em abril. Estatísticas Econômicas. IBGE. 2017.  

 Disponível em:  https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/10000-

desemprego-atinge-14-milhoes-de-pessoas-em-abril.html. Acesso em 16 fev. 2018. 
331 GOSDAL, Thereza Cristina; SOBOLL, Lis Andrea (org.) Assédio moral interpessoal e organizacional: um 

enfoque interdisciplinar. São Paulo: LTr, 2009, p. 28. 
332 SOBOLL, Lis Andréa Pereira Assédio moral/organizacional: uma análise da organização do trabalho.  São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2008, p. 22-23. 
333 SILVA, Leonardo Mello e Gestão pela incitação. Folha Sinapse. n. 37, 26 de julho de 2005, p. 15. 

file:///C:/Users/Cattelan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Estatísticas%20Econômicas
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comportamentos, ou seja, adestrar o trabalhador para o padrão desejado pelo empregador. O 

assédio moral assume então uma função de sanção normalizadora de modo permanente para 

controle do empregado, e eliminação daqueles que não conseguem a nível desejado de 

produção. 

Dessa forma, os instrumentos de controle e de formatação de condutas e 

comportamentos dos empregados aumentam, inicialmente, a quantidade da produção, mas a 

falta de reciprocidade salarial e de direitos trabalhistas, somados à sobrecarga de trabalho, 

tendem a decrescer a produtividade.  

Adriane Reis de Araújo, baseada na obra de Michel Foucault, analisa o assédio moral 

organizacional, entendendo-o como “o conjunto de condutas abusivas de qualquer natureza, 

exercido de forma sistemática durante certo tempo” no ambiente de trabalho, que provoque 

constrangimento e humilhação às vítimas, para que haja o cumprimento das metas estabelecidas 

por meio de ofensa, gerando danos à saúde física, psíquica e morais ao trabalhador vítima de 

assédio334. 

Para Adriane Reis de Araújo, a conduta pode ocorrer pelas diversas modalidades de 

assédio, horizontal, vertical descendente. Os empregadores e empregados passam a assumir 

condutas abusivas e humilhantes para com os empregados improdutivos ou com baixa 

produtividade, pressionando-os a cumprir as metas de produção e os padrões de qualidade 

exigidos pela empresa335. Thereza Cristina Gosdal e Lis Andrea Soboll, por sua vez, afirmam 

que o conceito de Adriane Reis de Araújo é amplo e pode gerar erro, pois o assédio moral que 

não for interpessoal estaria configurado como organizacional336. 

Renato de Almeida Oliveira Muçouçah afirma que será considerado assédio moral 

institucional quando atingir toda a coletividade de pessoas, e afrontar os direitos humanos do 

indivíduo, pertencente a um grupo de trabalhadores ligados por uma relação jurídica indivisível, 

conforme art. 81, inc. II, da Lei n° 8.078/90 denominada de Código de Defesa do Consumidor-

CDC337. 

                                            
334 ARAÚJO, Adriane Reis de. O assédio moral organizacional. São Paulo: Ltr, 2012, p. 61. 
335 Idem, ibidem, p. 85. 
336 GOSDAL, Thereza Cristina; SOBOLL, Lis Andrea (Org.) Assédio moral interpessoal e organizacional: 

um enfoque interdisciplinar. São Paulo: LTr, 2009, p. 34. 
337 MUÇOUÇAH, Renato de Almeida Oliveira. O assédio moral coletivo nas relações de trabalho. São Paulo: 

LTr, 2011, p. 194. 
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Marie-France Hirigoyen explica que a empresa pode ser sujeito ativo de assédio moral 

quando justifica as práticas assediantes que podem destruir o indivíduo para alcançar os 

objetivos338. 

Para Regina Célia Pezzuto Rufino, a simples pressão para a execução da atividade 

laboral e o cumprimento das metas, não pode ser confundida com a prática de assédio moral, 

que visa humilhar a vítima e faze-la pedir demissão339. O empregador desenvolve a atividade e 

assume o risco, em contrapartida tem o direito de estabelecer metas para os trabalhadores, sem 

expor a situações humilhantes e abusivas. 

 

O empregador detém legítimo direito de exigir produtividade dos seus empregados, 

porque assume os riscos da atividade econômica (CLT, art. 2º). Inexistem nos autos 

elementos que apontem no sentido de a empregada ter sido exposta a situação 

humilhante ou constrangedora, ou mesmo sofrimento psicológico, por ter sido 

afastada do local de trabalho ou por ter sido remanejada para outro departamento. 

Simples desconforto não caracteriza assédio moral e não justifica indenização 

pretendida. "(TRT da 10ª Região, RO 00378-2005-801-10-00-3, Relatora Juíza Elaine 

Machado Vasconcelos, julgamento publicado no DJDF de 07.12.05). 

 

Adriana Calvo apresenta os seguintes requisitos para caracterização do assédio moral 

organizacional: a) lesão ao direito fundamental da saúde no ambiente de trabalho; b) atos 

decorrentes da política gerencial da empresa; c) caráter despersonalizado da vítima; d) a 

empresa é o sujeito ativo340. 

O assédio moral atinge a vítima e indiretamente as testemunhas do assédio, pois aquele 

que presencia a situação de assédio tem consciência que poderá ser o próximo a sofrer as 

consequências da conduta degradante. Rita Garcia Pereira defende que o assédio moral tem 

como efeito a degradação das condições de trabalho, incidindo na dignidade da pessoa humana, 

capaz de alterar a saúde física e psicológica do trabalhador, comprometendo o seu 

desenvolvimento profissional341. 

Portanto, as empresas que praticam o assédio moral não cumprem a sua função social 

ao promover o ambiente degradante, pois prejudicam a saúde do trabalhador e tornam o meio 

ambiente de trabalho desequilibrado. O assédio moral organizacional ofende a dignidade do 

trabalhador e a sua liberdade. O trabalhador está na mesma posição de dignidade do tomador 

                                            
338 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. Trad. Maria Helena Kuhner. 

16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017, p. 98. 
339 RUFINO, Regina Célia Pezzuto. Assédio Moral no âmbito da empresa. 3. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 58. 
340 CALVO, Adriana. O Direito fundamental à saúde mental no ambiente de trabalho: o combate ao assédio 

moral institucional, visão dos tribunais trabalhistas. São Paulo: LTr, 2014, p. 78. 
341 PEREIRA, Rita Garcia. Mobbing OU Assédio Moral no Trabalho. Coimbra, 2009, p. 111. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634319/artigo-2-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
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de serviço, são igualmente seres humanos, de forma que a conduta ilícita e degradante do 

assédio deve ser extirpada do ambiente de trabalho. 

 

4.1. ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL: DOCENTE 

  

O meio ambiente de trabalho escolar tem se mostrado propício para o surgimento de 

assédio moral, sobretudo o vertical descendente, decorrente do excesso de cobrança praticado 

pelos superiores hierárquicos para que os professores atinjam as metas de produção científica 

no escopo de angariar uma boa avaliação nos cursos de graduação e nos programas de pós-

graduação stricto ou lato sensu. 

Um estudo realizado por Margarida Cardoso, em 2018, constatou que aproximadamente 

47% dos professores afirmaram ter sofrido situações de assédio por meio de críticas ao trabalho 

nas instituições de ensino superior, sendo que 40% dos pesquisados relataram que as condutas 

são reiteradas. “A própria vítima chega a questionar-se se é ela que está a proceder mal”, diz 

António Portelada342. A reiteração de conduta resulta em danos na personalidade da vítima, a 

qual passa a duvidar de suas capacidades físicas e mentais para executar as atividades 

designadas pelo trabalhador.  

A pesquisa de Margarida Cardoso foi realizada com uma população de 2003 docentes, 

sendo predominantemente mulheres (75%) de diversas idades. O estudo foi elaborado em 

diferentes níveis de ensino, da pré-escola até o ensino superior. O ensino básico representou 

46% da amostra. A conduta degradante está ocorrendo há mais de cinco anos, para cerca de 

30% das mulheres. A reiteração da conduta por um lapso temporal grande tornam exponenciais 

os danos psicofísicos da vítima, podendo esta sofrer com a perda da autoestima e do sentido da 

vida343. 

Os professores relataram que o assédio moral influencia na qualidade de vida, sendo que 

em 83% dos casos causa alterações na saúde, fazendo com que a ansiedade atinja 71% dos 

docentes e a insônia chegue a 67%. Cerca de 25% dos pesquisados relataram ter utilizado 

atestado médico para livrar-se do assédio moral344. O atestado médico é utilizado como uma 

alternativa para afastar-se temporariamente do trabalho, quando o docente não consegue mais 

trabalhar naquele ambiente.  

                                            
342 CARDOSO, Margarida David. Três em cada quatro professores dizem que já foram vítimas de assédio moral. 

Público.pt. 2018. Disponível em https://www.publico.pt/2018/08/12/sociedade/noticia/75-dos-professores-diz-

ter-sido-vitima-de-assedio-psicologico-1840620 Acesso em 14 ago. 2018. 
343 Idem, ibidem. 
344 Idem, ibidem. 

https://www.publico.pt/autor/margarida-david-cardoso
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Para 60% das vítimas, o motivo de sofrer assédio moral é o fato de “não cederem a 

pressões”, enquanto 42% justificam a conduta pela “gestão autoritária”. O ambiente escolar 

tornou-se propício para o assédio, quando ocorre excesso de cobrança e falta da cultura 

organizacional voltada para o aprendizado345. O ensino deveria ser avaliado pela qualidade das 

produções científicas e não pela quantidade. 

Outra pesquisa de dissertação, realizada sobre a incidência do assédio moral nos 

docentes do município de Maringá, Estado do Paraná, pelo pesquisador Matheus Ribeiro de 

Oliveira Wolowski, estudou uma população de amostragem composta por 55% de mulheres e 

45% de homens, sendo 50% do corpo docente pesquisado com idade entre 25 e 35 anos, e com 

tempo de exercício da docência para 43%, entre 10 e 20 anos. Os dados colhidos levaram o 

pesquisador a verificar que na fase inicial há um alto índice de professores com excesso de 

trabalho e que disseram já ter sofrido com doenças físicas relacionadas ao exercício da 

profissão346.  

O primeiro dado relevante é que em 73% dos casos, os entrevistados afirmaram que não 

recebem pelas horas que trabalham fora do estabelecimento. O excesso de trabalho foi 

identificado pela maioria dos docentes, 50% respondeu que se sentem cansados com o trabalho 

e 65% acredita que se trabalhassem apenas o período contratado teriam uma qualidade de vida 

melhor. A pesquisa retratou que 37% dos professores não conseguem realizar atividades sociais, 

e assim, não reduz o estresse ocupacional. Outro dado relevante, que comprova os prejuízos do 

excesso de trabalho, é que 50% afirmaram ter sofrido doenças ocupacionais, como LER, 

depressão, gastrite e outras347. 

Matheus Ribeiro de Oliveira Wolowski conclui que o excesso de trabalho associado à 

falta de convívio social provoca dano à personalidade do indivíduo, podendo resultar num dano 

existencial, ao frustrar os projetos de vida que poderiam alterar a realidade social dos 

pesquisados. O fato de lesionar a integridade psicofísica dos docentes, por si só, já configura a 

lesão aos direitos da personalidade348. 

O professor assediado e isolado socialmente do convívio dos demais acredita que é 

parcialmente culpado pelo que está lhe acontecendo. Várias “ocorrências de assédio, 

                                            
345 CARDOSO, Margarida David. Três em cada quatro professores dizem que já foram vítimas de assédio moral. 

Público.pt. 2018. Disponível em https://www.publico.pt/2018/08/12/sociedade/noticia/75-dos-professores-diz-

ter-sido-vitima-de-assedio-psicologico-1840620 Acesso em 14 ago. 2018. 
346 WOLOWSKI, Matheus Ribeiro de Oliveira. O Assédio moral por excesso de trabalho. Dissertação 

apresentada à Unicesumar, sob orientação de Leda Maria Messias da Silva. 2017, p. 143. 
347 Idem, ibidem, p. 144. 
348 Idem, ibidem, p. 145. 

https://www.publico.pt/autor/margarida-david-cardoso
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humilhações e indignidades podem ser eliminadas, se as pessoas e organizações decidirem que 

esse é um problema sério e que deve ser enfrentado de maneira exemplar” 349.  

Outra pesquisa de assédio moral, realizada por Vânia Claudia Spoti Caran e outros, 

retratou que 40,7% dos professores pesquisados afirmaram ter sofrido assédio moral, e 59,3% 

respondeu já ter presenciado situações assediantes entre os pares. Apenas 25,9% não percebe 

qualquer conduta excessiva do empregador ou dos colegas de trabalho; 18,6% dos participantes 

da pesquisa informaram que podem ter sofrido assédio, essa dúvida foi levantada na pesquisa 

como a incompreensão do conceito do assédio moral para ter motivado a resposta ou pelo medo 

de comprometer-se em afirmar ter sido vítima de assédio350. 

O assédio moral faz vítimas diretas e indiretas com a prática assediante, o fato de 

testemunhar condutas abusivas é uma predisposição para o estresse geral e das reações ao 

mesmo. O assédio degrada todo o ambiente de trabalho, de forma específica a vítima que está 

sofrendo a conduta, e de forma indireta as demais pessoas que estão inseridas no mesmo 

ambiente de trabalho. Há instituições de ensino superior que o ambiente é propícios de ocorrer 

diversas formas de assédio, seja por excesso de trabalho ou pela concorrência entre os 

educadores351. Assim, o individualismo e o isolamento social ocorrem no ambiente que deveria 

garantir o pleno desenvolvimento da personalidade e das habilidades sociais dos alunos. 

O superior hierárquico foi descrito em 31,5% das situações como o responsável pelo 

assédio moral. O chefe assediador denegria o subordinado por meio da alegação de 

incompetência, “pressionando o docente, desvalorizando e ridicularizando-o na frente dos 

demais colegas”. A pesquisa tipificou casos de assédio moral horizontal, quando praticado por 

pessoas de mesmo cargo e função, por “brincadeiras maldosas, gracejos, piadas, grosserias, 

menosprezo, isolamento, entre outras atitudes”. Ocorreram situações de “ofensas, gritos, 

críticas, ameaças e difamações” 352. 

O Assédio Moral Vertical Descendente é decorrente do assédio praticado pelo 

empresário, superior hierárquico, como diretor, gerente, chefe ou supervisor, pois há uma 

relação de poder e subordinação entre empregador e empregado. As consequências do assédio 

vertical são geralmente mais graves do que as relacionadas ao assédio horizontal, pois no 

                                            
349 FREITAS, M.E. Existe uma saúde moral nas organizações? O&S, Salvador, v.12, n.32, p.13-27, jan./mar. 

2005, p. 22. 
350 CARAN, Vânia Cláudia Spoti et al. Assédio moral entre docentes de instituição pública de ensino superior do 

Brasil. Acta paul. enferm.,  São Paulo ,  v. 23, n. 6, p. 737-744,   2010.  Available from 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002010000600004 >. Acesso em: 15 

ago.  2018, p. 740. 
351 Idem, ibidem, p. 743. 
352 Idem, ibidem, p. 742. 
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vertical, a vítima tem medo da demissão, e sabe que está subordinada economicamente ao 

empregador.  

Foram relatados na pesquisa como atitudes assediantes: o comportamento grosseiro com 

os alunos, o abuso do poder hierárquico para estabelecer funções e dúbias dependências da 

conveniência, entre outros353. Pode-se acrescentar a conduta do aluno em relação ao professor, 

especificamente, quando tem o respaldo de um coordenador, supervisor hierárquico do 

professor. 

Após ouvir diversos profissionais que atuam no ensino superior do país. O assédio moral 

ascendente, praticado por um grupo de funcionários contra o empregador, não foi constatado 

pela pesquisa, A universidade é um ambiente de competitividade por “prestígio e 

reconhecimento acadêmico, cargos, publicações e pesquisas financiadas”, acirrando a 

competitividade entre os professores354. O importante no espaço acadêmico é conciliar a 

competição com a cooperação, pois, a universidade deve buscar o desenvolvimento intelectual, 

social e econômico da sociedade.  

O corpo docente deve enaltecer os valores de equidade e de solidariedade dentro da 

guarida da moral e da ética para servirem de espelho para os alunos e demais pesquisadores. É 

relevante buscar a solução dos conflitos principalmente de modo institucional, para que 

realmente sejam solucionados, objetivando a busca da normalidade e da naturalidade e, assim, 

jamais permitir que a conduta abusiva seja banalizada. 

Para exemplificar, o assédio moral nas instituições de ensino superior, um professor de 

Zootecnia teve uma decisão favorável da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

contra o assédio moral sofrido por parte dos superiores na Universidade Federal de Pelotas. A 

instituição de ensino foi condenada a pagar indenização por danos morais e materiais ao impedir 

o professor de orientar estudantes do mestrado e do doutorado, após ter sido afastado do 

Laboratório de Nutrição Animal. O professor alegou que sofreu com o isolamento social, além 

de ter sido prejudicado na sua progressão de carreira355. 

A desembargadora federal Marga Inge Barth Tessler, relatora do processo, discorreu 

que houve o nexo causal e o dano ao professor. Na decisão ela reconheceu que “não houve 

                                            
353 CARAN, Vânia Cláudia Spoti et al. Assédio moral entre docentes de instituição pública de ensino superior do 

Brasil. Acta paul. enferm.,  São Paulo ,  v. 23, n. 6, p. 737-744,   2010.  Available from 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002010000600004 >. Acesso em: 15 

ago.  2018, p. 742. 
354 Idem, ibidem, p. 743. 
355 TRIBUNAL Regional Federal da 4ª Região. UFPEL é condenada a indenizar professor de zootecnia por 

assédio moral. 2014. Porto Alegre. Disponível em: 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=10363. Acesso em 15 ago. 

2018. 
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observância dos princípios que devem nortear o administrador público, notadamente da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, e que a conduta realizada 

contra o professor não pode ser considerada como normal356. 

O lapso temporal superou os seis meses, pois as condutas humilhantes e constrangedoras 

ocorridas na instituição de ensino ocorreram por quase 10 (dez) anos. O isolamento da vítima 

no ambiente laboral intensificou as consequências dos danos ao exercício da atividade como 

professor e pesquisador. A desembargadora reconheceu o dano à dignidade do trabalhador e 

confirmou os danos morais. A UFPEL foi condenada em R$ 50 mil por danos morais. Os danos 

materiais são relacionados aos valores que o demandante teria direito a receber caso tivesse 

suas progressões de acordo com os demais docentes357. 

Portanto, nota-se que o assédio moral nas instituições de ensino degrada o ambiente de 

trabalho e promove danos à personalidade do indivíduo. O ambiente de trabalho escolar deve 

primar pelo aprendizado e pelo desenvolvimento de toda a sociedade, não podendo ser um 

espaço de constrangimento ou de propagação de condutas injustas. Os docentes são os atores 

principais do desenvolvimento intelectual e cultural de uma nação, dessa forma é preciso 

assegurar-lhes condições dignas e justas de promoção e progressão, além de incentivar a 

produção técnica-científica. 

 

4.2. ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL: BANCÁRIO 

  

O trabalho bancário exige um comprometimento elevado dos funcionários para 

cumprimento da meta estabelecida pela instituição. Há gestores que não conseguem liderar e 

motivar as suas equipes subordinadas e iniciam uma gestão por injúria ou por ameaça para 

alcançar as metas de qualquer maneira, degradando o ambiente de trabalho. 

O estabelecimento de metas pelas instituições financeiras e a cobrança de metas 

possíveis, não caracteriza o assédio moral, pois o poder diretivo garante ao empregador o direito 

de organizar e administrar a sua empresa, além de, estabelecer metas para atingir os objetivos 

da empresa. O problema da conduta está em exigir metas impossíveis, ou ainda, ridicularizar, 

                                            
356 TRIBUNAL Regional Federal da 4ª Região. UFPEL é condenada a indenizar professor de zootecnia por 

assédio moral. 2014. Porto Alegre. Disponível em: 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=10363. Acesso em 15 ago. 

2018. 
357 Idem, ibidem. 

 



135 
 

humilhar e constranger o trabalhador perante os demais funcionários da empresa, gerando danos 

à personalidade. 

O trabalhador do sistema bancário está submetido a um alto controle das tarefas 

executadas e dos resultados obtidos, por meio de identificação dos usuários, armazenamento e 

processamento das informações no banco de dados informatizados. Os bancos utilizam 

mecanismos de controle informatizados para acompanhar a produção dos funcionários e 

conferir se as metas foram alcançadas.  

Uma instituição bancária foi condenada a indenizar em mais de R$ 1 milhão uma 

servidora depois que ela sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), a juíza Sandra 

Nara Bernardo Silva, da 10ª Vara do Trabalho deferiu o pedido da servidora e condenou o 

Banco de ter assumido o risco do resultado ao ligar para a funcionária e exigir que terminasse 

a avaliação pendente durante o período puerperal da servidora, ou seja, foi logo após o parto. O 

AVCI ocorreu 14 dias após o parto, foi realizado uma perícia na servidora e ficou comprovado 

no processo que o estresse foi a causa da doença.  

A juíza Sandra, da 10ª Vara do Trabalho de Brasília, condenou a instituição ao 

pagamento de R$ 200.000,00 por danos morais, R$ 21.795,05 por danos materiais, decorrente 

de despesas de tratamentos médicos hospitalares e R$ 1.023.931,71 por danos patrimoniais por 

lucros cessantes, pela diferença do salário que recebia e do valor da aposentadoria que era 25% 

menor. (Processo n° 00144-2006-010-10-00-2, da 10ª Vara do TRT de Brasília). 

As instituições financeiras estão sempre modernizando, implantando novos recursos 

tecnológicos para executar as tarefas de forma mais simples; em alguns casos está ocorrendo a 

substituição de trabalhadores por máquinas, e as atividades são executadas pelo próprio cliente. 

O objetivo é reduzir cada vez mais o quadro de trabalhadores e a dependência por mão de obra 

qualificada, permanecendo apenas os cargos insubstituíveis como gerentes de contas para 

vender produtos acessórios, como: seguros, títulos de capitalização, cartões, consórcios e 

outros. 

As metas de vendas são estabelecidas e cobradas em efeito cascata pelos superiores, 

cada um fiscaliza os seus subordinados, de forma que todos ficam em constante estado de 

vigilância e procuram alcançá-las, mesmo sendo elevadas, e crescentes a cada ano. O 

trabalhador passa a dedicar-se exclusivamente para alcançar as metas durante a jornada de 

trabalho e até durante a folga. 

A venda de produtos e serviços bancários é um meio de recompensas e punições, o 

reconhecimento profissional e a ascensão na carreira estão diretamente ligados com a 

capacidade de o trabalhador fazer negócios e dar lucro ao banco. O aumento das metas a cada 
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ano instala um ambiente de insegurança, pois o empregado dificilmente consegue alcançar a 

produtividade estabelecida pelo banco358.  

A produtividade no setor bancário transcende a realidade local e é comparada entre 

várias agências, em níveis regionais, com a finalidade de comparar o desempenho de todos os 

funcionários. A comparação de resultados classifica os empregados em “bons” e os “ruins”, 

estabelece um limite mínimo e máximo desejado para continuar trabalhando, os que ficam 

abaixo do limite geralmente são demitidos359.  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – ASSÉDIO 

MORAL – COBRANÇA EXCESSIVA DE METAS – COMPRA DE PRODUTOS 

E ALCUNHA DE APELIDOS PEJORATIVOS - DANOS MORAIS – 

CONFIGURAÇÃO. Diante do contexto fático-probatório delineado no acórdão 

regional, (...), a reclamada promovia, regularmente, excessiva pressão para o 

cumprimento das metas, inclusive mediante a adoção de práticas possibilitando a 

compra de produtos pelos vendedores para cumprimento de metas e atribuição de 

apelidos pejorativos aos empregados que não alcançavam o seu intento. Tais condutas 

praticadas pela reclamada demonstram abuso do poder diretivo do empregador e se 

afiguram como práticas com o condão ensejar a reparação por dano moral nos moldes 

fixados na decisão impugnada. Agravo de instrumento desprovido. (TST-AIRR - 

257400-15.2009.5.15.0071, 7ª Turma, 19.02.2016). 
 

Portanto, a remuneração por produtividade e metas acirra a concorrência entre os 

empregados e os tornam individualistas, desconsiderando sua essência humana e de 

solidariedade. Para os trabalhadores que não conseguem atingir as metas sobrevém, geralmente, 

a demissão, ou o assédio moral no intuito de levá-lo a alcançar as metas no próximo período a 

ser avaliado; ou até mesmo para que peçam demissão. 

O empregado que possui estabilidade ou garantia de emprego nas organizações 

privadas, seja por cargo sindical, licença maternidade ou por acidente de trabalho são mais 

visados para serem vítimas de assédio moral. O empregado que busca a efetivação de direitos 

na Justiça do Trabalho, antes de findar o contrato de trabalho, passa a ser perseguido, assim 

como pode sofrer despedidas arbitrárias e/ou humilhantes360.  

O assédio moral, em vários casos, está sendo banalizado, os advogados, muitas vezes, 

confundem os conceitos de assédio moral (reiteração de conduta) e agressão moral (conduta 

isolada), e entram com demandas judiciais com pedido de assédio moral sem que haja a 

reiteração da conduta; esse equívoco associado à dificuldade de provar as condutas assediantes 

                                            
358 SOBOLL, Lis Andréa Pereira Assédio moral/organizacional: uma análise da organização do trabalho.  São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2008, p. 96. 
359 Idem, ibidem, p. 123. 
360 TEIXEIRA, João Luís Vieira. O assédio moral no trabalho: conceito, causas e efeitos, liderança versus 

assédio, valoração do dano e sua prevenção. 3. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 55. 
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tem gerado improcedência de vários pedidos. Sem constar as alterações impostas pela reforma 

trabalhista que dificultou a obtenção do ressarcimento, das quais trataremos mais adiante. 

 

4.3. ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL: POLICIAL MILITAR 

 

O policial militar ao ingressar na carreira é submetido a um treinamento que marca a 

passagem da vida civil para militar, ocorrendo uma reconstrução da personalidade humana 

baseado no ethos militar. Ao ser inserido no ambiente militar, o indivíduo passa regular a sua 

vida de acordo com os princípios militares, por meio do ethos militar, alterando a sua postura, 

gestos e vocabulário próprio361. A inserção no meio militar era baseada na realização pessoal, 

hoje há quem busque o desenvolvimento da atividade como um profissional de segurança e é 

motivado pela ascensão na carreira, fato que vem transformando a realidade interna nas 

casernas e promovendo uma alteração na forma de subordinação hierárquica.  

O cargo de comandante decorre de ato do chefe do executivo e, em alguns casos, a 

nomeação ocorre por influência política e não por merecimento ou capacidade técnica-

operacional. Essa influência externa tende a reduzir a autonomia e a independência funcional 

dos comandantes, os quais buscaram satisfazer a vontade particular dos políticos, que é angariar 

votos e não de promover a segurança pública na sociedade para o bem comum.  

As decisões norteadas pelas políticas adotadas pelo Estado buscam reduzir os índices de 

criminalidade sem preocupação em resolver os problemas de segurança na sociedade; também 

não se importam com as condições de saúde e segurança dos policiais que estão patrulhando 

ostensivamente as ruas, pois há Estados que não fornecem sequer equipamentos de proteção 

individual e coletivo e quando fornecem, não estão dentro do prazo de validade, incapazes de 

oferecer a garantia de estar, efetivamente, protegendo a vida destes agentes. 

Valmir Farias Martins leciona que, “no militarismo, o superior está revestido de todos 

os elementos necessários, para o cometimento do assédio moral, e de toda proteção necessária 

para não ser punido em face de seus atos”. Portanto, “o ethos militar, enquanto sistema de 

trabalho, legitima os atos, ações e conjunturas que consolidam o assédio moral” 362. 

                                            
361 ROSA, Alexandre Reis; BRITO, Mozar José de. Corpo e Alma nas Organizações: um Estudo Sobre 

Dominação e Construção Social dos Corpos na Organização Militar. RAC, Curitiba, v. 14, n. 2, art. 1, pp.194-

211, Mar./Abr. 2010. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rac/v14n2/v14n2a02. Acesso em 06 set. 2018. 
362 MARTINS, Valmir Farias. O papel da cultura organizacional “Milícias de Bravos” na ocorrência do 

assédio moral: um estudo na polícia militar da Bahia. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado na 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. 
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O assédio moral manifesta-se facilmente nos ambientes de trabalhos rígidos pela falta 

de liberdade de expressão e pela omissão do Estado, que não fiscaliza nem coíbe atos excessivos 

e abusivos. A desumanização dos policiais militares ocorre pela sobrecarga de trabalho e pela 

negligência de direitos e garantias. 

A administração por injúria é uma forma de assédio realizada por meio de cobranças 

reiteradas, excessivas e humilhantes na frente dos demais trabalhadores. Dentro de um contexto 

militar, com valores calcados no decoro da classe e no pundonor militar, as consequências são 

graves. Inicia-se um processo de exclusão pelos pares deixando a vítima isolada. O processo de 

doutrinação e de cobranças excessivas, da luta do policial contra o bandido, acirra a rivalidade 

entre as duas partes, enquanto na verdade as relações são extremamente complexas para ser 

pensadas de forma simplista e binária.  

O art. 8º do Decreto-lei n° 667, de 02 de julho de 1969, estabelece a hierarquia rígida 

nas Polícias Militares na seguinte ordem: Oficiais - Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, 

1º Tenente, 2º Tenente. Praças Especiais de Polícia: Aspirante-a-Oficial, Alunos da Escola de 

Formação de Oficiais da Polícia.  Praças de Polícia: Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento, 3º 

Sargento, Cabo e por fim os Soldados. Esta forma de hierarquia, com vários níveis, divididos 

em postos e graduações, é propícia para a incidência de assédio moral. As polícias militares são 

instituições previstas no texto constitucional e são organizadas com base na hierarquia e 

disciplina. Para Foucault, “Hierarquia é a ordem baseada na divisão em níveis de poder ou de 

importância, onde um nível inferior é sempre subordinado a outro nível superior, e disciplina é 

a boa ordem que resulta da obediência à lei” 363.  

O respeito à hierarquia e à disciplina são essenciais na vida militar, porém tais valores 

não pressupõem o abuso e o descumprimento dos direitos humanos efetivados na Constituição 

Federal de 1988, pois não há diferença entre as pessoas civis e militares na guarida dos direitos 

fundamentais previstas no art. 5º da CF/88.  

A carreira militar traz várias restrições quando comparada com os demais servidores e 

trabalhadores, como a impossibilidade de habeas corpus em prisões administrativas, a limitação 

à liberdade de expressão, a vedação à liberdade sindical, a vedação à greve. Estas limitações 

contribuem para que ocorra assédio moral com mais facilidade.  

Primeiramente, não é possível habeas corpus em prisões administrativas364, embora 

restrinja à liberdade do indivíduo e haja previsão constitucional no art. 5º, inc. LXVIII, para 

impetrar Habeas corpus em caso de violência ou coação da liberdade de locomoção.   

                                            
363 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 10. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2005, p. 134. 
364 Art. 142; § 2º: Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 
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No Habeas Corpus nº 88.543 o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo 

Lewandowski, decidiu que a vedação ao habeas corpus nas punições disciplinares não impede 

a verificação dos pressupostos de legalidade das transgressões: “a hierarquia, o poder 

disciplinar, o ato ligado à função e a pena sumária”. A prisão administrativa deve estar em 

consonâncias com os quatro pressupostos para não ocorrer um abuso de direito sobre a liberdade 

de locomoção do Policial Militar.    

A liberdade de expressão prevista no art. 5º, incisos V ao VIII, IV, IX e XVI, e no art. 

220 da Constituição Federal de 1988, também é restringida no meio ambiente policial militar, 

mesmo havendo a liberdade de consciência, e a possibilidade do direito de resposta e da 

indenização material e moral. A indenização ocorrerá quando houver publicações ofensivas que 

tragam prejuízos à imagem da vítima, desde que não amparadas pelo direito de informação, 

apenas objetivam denegrir a imagem com fatos que atentam contra a honra pessoal. Art. 5°, 

XVIII: 

 

Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 

direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar 

essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada 

ou coletivamente, em público ou em particular. 

 

A vedação à liberdade de associação sindical prevista no art. 8º, da Constituição Federal 

de 1988, vulnerabiliza os policiais perante os superiores, facilitando a incidência de abusos e 

excessos, pois, os sindicatos representam a classe trabalhadora contra as explorações e abusos, 

além de ser uma entidade que promove o desenvolvimento dos direitos sociais dos indivíduos.  

O art. 142, §3º IV, da Constituição Federal de 1988, “veda aos militares o direito a 

sindicalização e a greve”, o texto constitucional suprime o direito à greve dos policiais militares, 

mas propõe outro mecanismo para organizar a classe a reivindicar seus próprios interesses. A 

falta de representatividade promove uma precarização das condições de trabalho da base da 

pirâmide e traz benefícios aos altos postos da hierarquia militar.  

A norma constitucional poderia permitir a sindicalização dos policiais militares com a 

limitação do direito à greve, como já ocorre com os outros órgãos de segurança previstos no 

art. 144 da Constituição Federal de 1988, O Supremo Tribunal Federal já fixou em plenário 

pela vedação ao direito de greve dos agentes de segurança no recurso ARE 654432/GO, pelo 

relator Edson Fachin, julgado em 5/4/2017. O STF decidiu que a solução a ser adotada pelos 

policiais seria a mediação pelo Poder Judiciário, de forma que os integrantes dos órgãos de 

segurança tenham seus direitos representados pelo órgão classista. Dessa forma, não haveria 
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prejuízos à sociedade, e nem entraria em conflito o interesse público com o interesse da 

categoria dos Policiais Militares.  

Os sindicatos seriam responsáveis por promover a mediação perante os governos 

estaduais e dar assistência técnica e jurídica aos representados associados.  Os trabalhadores 

sem representação sindical ficariam desprotegidos perante o tomador de serviço e dificilmente 

obteriam melhores condições de trabalho. A falta de representatividade sindical deixa os praças 

em estado de vulnerabilidade, pois enquanto permanecerem isolados e não organizados serão 

facilmente manipulados e adestrados. Os casos de assédio moral hierárquico descendente 

dificilmente são denunciados, pois há um medo da vítima ser punida, uma vez que são os 

próprios oficiais que fazem a Sindicância, o Formulário de Apuração de Transgressão 

Disciplinar e o Inquérito Policial Militar.  

As restrições impostas aos militares demonstram a limitação do exercício dos direitos e 

garantias individuais, pois no estado democrático deve ser garantido o direito à livre associação 

sindical para todos os trabalhadores.  

O art. 142; § 3º; V, da Constituição Federal de 1988 veda ao militar a filiação a partidos 

políticos, fator que restringe a possibilidade do policial se inserir nas decisões relacionadas à 

segurança pública. O policial que não participa das decisões, não contribui com sua experiência 

profissional para promover alternativas que reduzam a violência. 

A jornada de trabalho 24 X 48 (24 horas de trabalho por 48 de descanso) ou pela carga 

horária de 24 X 24 (24 horas de trabalho por 24 de descanso) são jornadas de trabalho excessivas 

que comprometem a saúde e a segurança do trabalhador. O trabalho excessivo é uma forma de 

assediar moralmente os policiais militares, além de poder gerar danos existenciais.  

A Constituição Federal de 1988 no art. 7º, inc. XIII, limita a jornada laboral em 44 horas 

semanais, além dessa quantidade de horas, o trabalhador pode compensar em outro dia ou 

receber horas extras, sendo vedada pelo texto constitucional qualquer jornada acima de 12 horas 

diárias.  

 

O trabalho em turnos e noturno está associado a efeitos negativos na saúde e no 

trabalho. Os sintomas vão desde sinais subclínicas (como as variações não normais 

dos ritmos biológicos, mal-estar, insônia, sonolência excessiva durante o trabalho, dor 

de cabeça, irritabilidade, lapsos de memória) até o desenvolvimento de doenças 

crônico-degenerativas (VILARMIR 2013 p.20 apud COSTA, 1996).  

 

O assédio moral no meio ambiente de trabalho policial militar pode ocorrer por castigos 

físicos e por meios violentos, sem que configure crime. O Código Penal Militar prevê a 

possibilidade de uso de meios violentos para compelir o subordinado a praticar uma ordem, no 
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art. 42, parágrafo único – “Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave 

ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por 

meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou 

evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque”. Observa-se que a 

aplicação rigorosa da legislação deveria ser específica às Forças Armadas em situações 

extremas de guerra para defesa da soberania nacional, e não para profissionais que atuam em 

contato direto com a sociedade.  

Os danos causados à integridade física e psicológica do policial com fatores de alto risco 

da profissão e um regulamento que extirpa a possibilidade de liberdade de expressão são fatores 

que tornam o ambiente propício para que ocorra o assédio moral. A falta de uma previsão legal 

sobre a carga horária máxima semanal dos policiais permite que ocorram excessos e o policial 

trabalhe até 96 horas numa semana, carga horária bem acima do limite constitucional de 44 

horas semanais prevista no art. 7°, inc. XIII, da Constituição Federal de 1988. O que poderia 

configurar assédio moral por excesso de trabalho. Dessa forma, a legislação deve proteger os 

limites da atividade humana do policial para que ele consiga prestar a segurança pública com 

eficiência e qualidade sem comprometer sua saúde física e psicológica. 

O tempo de cerceamento da liberdade, de escravidão e dos castigos físicos já deveria ter 

sido superado há muito tempo, os resquícios desta prática devem ser extirpados das relações de 

trabalho, seja na esfera pública, privada ou militar365. O policial deve ter o seu ambiente de 

trabalho equilibrado para promover um bom trabalho, livre de assédio, coação, castigo físicos 

ou psicológicos, pois o próprio risco da atividade já é motivo suficiente para causar danos à sua 

saúde física e psíquica do policial, e consequentemente, a sua personalidade. 

Portanto, verifica-se que a ausência do direito de habeas corpus, da liberdade de 

expressão, da liberdade de consciência, da liberdade de associação sindical e das escalas com 

carga horárias excessivas desenvolvem um ambiente propício para a incidência de assédio 

moral. Sendo assim, a garantia dos direitos fundamentais é essencial para promover a dignidade 

humana e o equilíbrio do ambiente de trabalho. 

A pesquisa realizada no ano de 2015, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com 

apoio da SENASP, indicou que 44,5 % dos policiais militares responderam “muito alto o 

receio” de ser morto, pelo fato de ser policial militar. A insegurança, a utilização de 

equipamentos de segurança individual e coletivo, nem sempre em boas condições, e o medo de 

                                            
365 TEIXEIRA, João Luís Vieira. O assédio moral no trabalho: conceito, causas e efeitos, liderança versus 

assédio, valoração do dano e sua prevenção. 3. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 57. 
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morrer são fatores que elevam o estresse e deixam o profissional de segurança mais fragilizado 

para sofrer assédio moral. 

O estudo realizado com policiais militares, no Estado de Mato Grosso do Sul, apresentou 

os seguintes dados: 41,3% da amostra estavam com o nível de estresse moderado e 30,7% 

estava com o nível de estresse severo366. A pesquisa usou o Hardiness como fator mediador 

para aumentar a resiliência da personalidade do Policial Militar entre o Estresse Ocupacional e 

a Qualidade de Vida Profissional. O projeto teve um resultado positivo para melhoria da 

qualidade de vida dos policiais367. 

Em contrapartida, a corregedoria da Polícia Militar do Paraná, adotou a Orientação 

005/2018 para reduzir a apresentação de atestados médicos e diminuir os afastamentos de 

policiais no Paraná. O texto abaixo descreve que o militar estadual somente será afastado após 

a realização de perícia por Junta Médica: 

 

3) A apresentação de novo atestado médico na mesma especialidade médica somente 

justificará o afastamento do militar estadual após nova perícia a ser realizada 

pela Junta Médica, permanecente válido o disposto no laudo expedido pela Junta 

Médica no atestado anterior; 

4) Após devidamente intimado da determinação de comparecimento à OPM/OBM, o 

militar estadual que não se apresentar para o trabalho poderá ser preso em 

flagrante delito pela prática do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM). 

Depois de realizadas as devidas diligências, caso não seja encontrado, a sua 

ausência deve ser comunicada para efeitos da contagem do prazo de graça, apto 

a caracterizar o crime de deserção (art. 187 do CPM). (Ato do Corregedor Geral – 

Orientação 005/2018, p.6). 

 

A comparação das medidas adotadas no Mato Grosso do Sul e no Paraná demonstram 

que, no primeiro há um interesse em melhorar a qualidade de vida com um programa de 

fortalecimento da personalidade do trabalhador, aumentando a sua capacidade de resistência. 

No segundo Estado, as orientações adotadas têm a intenção de reduzir números de afastamento 

sem trazer propostas ou programas que visem a melhoraria a qualidade de vida dos policiais 

militares.  A Orientação 005/2018 é uma forma de assédio explícito, aos doentes da corporação, 

pois a maioria dos afastamentos são por problemas de saúde, decorrentes do exercício da 

própria atividade. 

A pesquisa realizada pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção 

(GEPeSP) demonstrou que 10,0% dos policiais militares já tentaram suicídio e 22,0% pensaram 

                                            
366 ANDRADE, J. de S.; GUIMARÃES, L. A. M. Estresse ocupacional, hardiness, qualidade de vida de 

policiais militares. R. Laborativa, v. 6, n. 1 (especial), p. 80-105, abr./2017, p. 91. Disponível em: 

http://ojs.unesp.br/index.php/rlaborativa Acesso em 01 ago. 2018. 
367 Idem, ibidem. 
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em suicídio, dados que denotam um ambiente de trabalho degradante com graves consequências 

psicofísicas. Entre 1995 a 2009 ocorreram 58 suicídios de policiais militares no Rio de Janeiro 

e 36 tentativas de suicídio. O estudo concluiu que o maior grupo de risco são os praças com 

idade entre 31 e 40 anos368.  

Os dados apresentados representam o ambiente de trabalho estressante e degradado, no 

qual o policial militar é submetido. O ambiente rígido e hierarquizado gera um desconforto para 

denunciar as práticas de assédio moral, o medo de sofrer sanções disciplinares que advirão, 

agravam as consequências. 

Uma pesquisa sobre o assédio moral nas instituições militares do país retratou que 

60,0% dos praças e 37% dos oficiais, relataram que foram vítimas de assédio moral369. 

No meio ambiente militar pode o assédio moral ocorrer de várias formas. Marcelo Fiori 

identifica as seguintes situações e condutas: 

 

a) Subordinado humilhado em público (o público representa uma prova testemunhal 

do assédio): clima de pessimismo criando clima de pessimismo; 

b) Sobrecarregar o subordinado com tarefas (muitas delas inexequíveis), subestimar 

esforços; 

c) Ignorar ou excluir determinado subordinado só se dirigindo a ele através de 

terceiros (mandar recados por outras pessoas ou por bilhetes ou e-mail); 

d) Desprezar/menosprezar/ignorar as opiniões de subalternos; 

e) Silêncio do superior perante a vítima; não convidando o subordinado para participar 

de reuniões e de eventos; não levar o subordinado a sério; 

f) Sonegar informações ao subordinado; 

g) Manipular maldosamente as informações; espalhar boatos e rumores maliciosos; 

h) Marcar tarefas com prazos impossíveis; 

i) Retirar a autonomia do subordinado; contestando a todo o momento as suas 

decisões; 

j) Restringir ou proibir o acesso do subordinado a 

Instrumentos de trabalho como telefone, fax, computador, etc...; 

k) Induzir o subordinado ao erro; separando-o dos seus colegas de trabalho; 

l) O superior faz gestos de desprezo, tais como suspiros, olhares, críticas frequentes e 

persistentes ao trabalho de determinado subordinado, entre outros. (FIORI, 2011, 

p.52). 
 

Inúmeros casos de assédio moral de superior para subordinado ocorrem nas instituições 

militares, principalmente contra mulheres e homossexuais, porém, a maioria fica adstrita à vida 

da caserna, pois o medo de sofrer represálias é muito maior do que a vontade de levar uma 

questão destas até o final. Há, no meio militar, um abismo entre a classe de oficiais e a classe 

                                            
368 ESCÓSSIA, Fernanda da. Por que os policiais se matam: pesquisa traz números e relatos de suicídios de 

PMs. Rio de Janeiro, 26 março 2016. Disponível em: https://www.bbc.com/ 

portuguese/noticias/2016/03/160322_policiais_suicidios_fe_if Acesso em 01 ago.2018. 
369 ROMÃO, David Mamblona Marques [et al.]. Hierarquia, aspectos da cultura organizacional e 

implicações na qualidade de vida: um estudo nas polícias militares brasileiras. Brasília: Ministério da Justiça e 

Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016, p. 78. 
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dos praças, sendo que os oficiais possuem a gestão das corporações, e, entre eles, há um 

corporativismo explícito, deixando os praças (em geral as vítimas), com temor de sofrerem 

ainda mais represálias no futuro, dentro da Organização Militar. 

O capitão da PM da Paraíba e doutor em sociologia, Fábio França, realizou uma pesquisa 

em 2014 durante a formação dos policiais e concluiu que: "A crença geral é que o treinamento 

baseado em violência psicológica, moral e até física é necessário para condicionar o corpo e a 

mente dos soldados para vencer o medo e o perigo e ter coragem para o embate no que seria 

uma guerra urbana". O autor afirma ainda que "Não há como as Polícias Militares voltarem 

atrás, elas têm que se adequar à realidade democrática do país” 370. 

Guimarães exemplifica com a ocorrência das seguintes condutas: “Privação de sono, 

pauladas, tarefas em salas impregnadas de gás lacrimogêneo e pimenta, almoço misturado com 

água e consumido com as mãos imundas de terra e pus, humilhação e assédio moral praticados 

por superiores” 371.  

A pesquisa realizada na Paraíba reforça os resultados acima analisados de que, 

aproximadamente, 30% dos praças já sofreram abusos físicos ou morais dentro de suas próprias 

instituições. O comandante do centro de educação da Polícia Militar da Paraíba, coronel Carlos 

Alexandre Sobreira, define que a formação "tem que ser dura e levar às vezes a extremos" para 

preparar o policial para trabalhar na rua372. 

Um exemplo ocorrido na Bahia foi o de um oficial que assediava um sargento mediante 

escalas de serviço excessivas até a vítima se licenciar por não suportar o dano psicoemocional. 

As escalas eram para substituir soldados que faltavam ao serviço, fato que inferiorizava o 

sargento perante os demais colegas de trabalho. Inicialmente, tentou conversar com o superior 

do oficial, mas sem obter êxito, com o tempo, o sargento passou a ficar depressivo e com 

problemas no coração. A vítima tentou buscar ajuda com os demais colegas de serviço, porém 

não obteve êxito, pois os colegas alegaram que a cultura corporativista impedia de entregar o 

superior373. 

A reiteração de condutas assediantes aumentou os sintomas psicoemocionais da vítima, 

que evoluiu para uma depressão profunda, síndrome de pânico, palpitações constantes, insônia 

                                            
370 GUIMARÃES, Thiago. Rituais de sofrimento' em treinamento alimentam violência policial, diz capitão da 

PM.bbc.com. 2016. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/151231 

_treinamento_policia_tg Acesso em 6 ago. 2018. 
371 Idem, ibidem. 
372 Idem, ibidem. 
373 MARTINS, Valmir Farias. O papel da cultura organizacional “Milícia dos Bravos” na ocorrência do 

assédio moral: um estudo na Polícia Militar da Bahia. Dissertação de Mestrado Profissional de Administração, 

sob orientação do Prof. Dra. Sônia Regina Pereira Fernandes. UFBA, 2006, p. 123-124. 
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e até impotência sexual, começou a isolar-se do convívio familiar. Neste momento resolveu 

pedir a licença para tratamento da saúde pessoal sem fazer referências ao assédio moral, por 

medo de represálias374. 

No militarismo, “o superior é protegido de todos os elementos necessários para o 

cometimento do assédio, bem como de toda proteção necessária para não ser punido em face 

dos seus atos”  375. 

Há outros fatores que influenciam no surgimento do assédio moral e das consequências 

psicofísicas para o policial, como o excesso de cobrança, seja pela sociedade ou pela classe 

política, a qual utiliza a segurança como instrumento de controle social, a fim de angariar votos, 

com discursos autoritários e de auto verdade, desvinculados de legalidade e dos princípios da 

república democrática.  

 Andrade e Silva afirmam que o “meio ambiente de trabalho do policial militar é 

precário, sendo o policial militar portador de dignidade como os demais cidadãos. Dignidade 

que não se projeta de modo efetivo, seja pelo não cumprimento das obrigações e deveres por 

parte do Estado, e/ou, por desconhecimento” 376. 

Portanto, o meio ambiente de trabalho policial militar é propício para o surgimento de 

assédio moral, seja pela hierarquia, pela disciplina rígida, pela ausência de normas que garantam 

os direitos fundamentais e trabalhistas aos militares, ou ainda, pelo corporativismo existente 

entre os superiores. É preciso aprovar leis que proíbam o assédio moral aos servidores públicos 

do poder executivo que possua uma ascendência hierarquizada, para manutenção do equilíbrio 

do ambiente de trabalho, inclusive daqueles que cuidam da segurança pública. 

 

4.4. JURISPRUDÊNCIA SOBRE ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL 

  

O Exmo. Desembargador Ouvidor Arnor Lima Neto, nos termos do art. 13, § 1º, da 

Resolução CNJ nº 215/2015 (que regulamenta o acesso à informação e a aplicação da Lei nº 

12.527/2011, no âmbito do Poder Judiciário), respondeu à solicitação de consulta da quantidade 

de julgados contendo o assunto "Assédio Moral - código 1723", cadastrado pelo procurador do 

                                            
374 MARTINS, Valmir Farias. O papel da cultura organizacional “Milícia dos Bravos” na ocorrência do 

assédio moral: um estudo na Polícia Militar da Bahia. Dissertação de Mestrado Profissional de Administração, 

sob orientação do Prof. Dra. Sônia Regina Pereira Fernandes. UFBA, 2006, p. 124. 
375 Idem, ibidem, p. 126. 
376 ANDRADE, Rodrigo dos Santos; SILVA, Leda Maria Messias da. Reflexões acerca da dignidade do 

Policial Militar brasileiro no Meio Ambiente de Trabalho. Dissertação de Mestrado, apresentada à 

Unicesumar-PR sob orientação da Profa. Dra. Leda Maria Messias da Silva, Maringá: 2018. 
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reclamante no ajuizamento das ações, e que já foram julgadas. Os anos de 2016 e 2017 possuem 

números menores, mas não significa que ocorreu uma redução, mas sim que os processos ainda 

não foram julgados pelo 9° TRT. Nos demais anos observa-se uma quantidade expressiva de 

ações, conforme demostrada no quadro abaixo: 

 

   

Dados disponibilizados pela ouvidoria do 9° TRT. 

 

A grande quantidade de ações julgadas pelo 9° TRT pode ser decorrente do aumento do 

assédio moral nas empresas, ou pela banalização do instituto, pois a divulgação da informação 

evita abusos; entretanto, por outro lado, alguns empregados oportunistas veem a ação judicial 

como forma de auferir uma indenização indevida da empresa. No entanto, pelas condutas 

descritas na condenação e pela dificuldade de provar o assédio, certamente, esses casos se 

constituem em uma minoria. 

Os Tribunais estão condenando o agressor de acordo com os conceitos vistos no decorrer 

deste estudo. Abaixo uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho que caracteriza o assédio 

moral: 

 

DIREITO DO TRABALHO. ASSÉDIO MORAL.O assédio moral consiste em uma 

perseguição psicológica que expõe o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas 

de humilhação e constrangimento. Caracteriza-se por condutas abusivas e negativas 

dos chefes em relação a seus subordinados, por meio de gestos, palavras, 

comportamentos e atitudes, que atentam contra a dignidade ou integridade psíquica 

ou física da pessoa humana. (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região TRT-1 - 

RECURSO ORDINÁRIO: RO 00110009420145010020 RJ data do Julgamento, 23 

de Agosto de 2016). 

 

O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, no mesmo sentido, reconhece o assédio 

moral quando há o afastamento do convívio social da vítima, perante os demais trabalhadores. 

  

ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA 

ABUSIVA DE PREPOSTO DO EMPREGADOR. O assédio moral caracteriza-se por 

atitude deliberadamente perversa, que tem como objetivo afastar o indivíduo do 

https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/382691063/recurso-ordinario-ro-110009420145010020-rj
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/382691063/recurso-ordinario-ro-110009420145010020-rj
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mundo do trabalho. É conduta abusiva capaz de provocar danos à personalidade, 

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

emprego ou degradar o ambiente de trabalho. A forma como o poder diretivo é 

exercido influência de forma decisiva na saúde do ambiente de trabalho e o abuso de 

poder, assim como a omissão e a inoperância favorecem e potencializam o 

"desenvolvimento de relações perversas no interior da empresa" (GUEDES, Márcia 

Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. São Paulo: LTr, 2003, p. 34 e 53 - 54). 

Quando a prática vem de prepostos de empregadores, com coação e pressão, 

configuram-se o assédio moral, a ocorrência de danos a direitos de personalidade e o 

dever do empregador de indenizar o empregado. Recurso do autor a que se dá 

provimento para condenar as rés no pagamento de indenização por danos morais. 

TRT-PR-03037-2011-028-09-00-7-ACO-01904-2013-2A. TURMA. Relator: 

MARLENE T. FUVERKI SUGUIMATSU. Publicado no DEJT em 25-01-2013 

(grifo nosso). 
 

No mesmo sentido, o Tribunal Superior do Trabalho vem procedendo em relação às 

suas decisões expressas nos acórdãos em conformidade com os Tribunais Regionais e com a 

doutrina. O critério temporal, destacado na decisão abaixo, é elemento essencial. Na decisão, a 

Relatora afirma que o assédio moral foi configurado pela conduta realizada, que se prolongou 

no tempo; conforme entendimento da doutrina dominante, a juíza atenuou o critério lapso 

temporal mínimo de seis meses, definido pelo médico alemão e pesquisador Heinz Leymann: 

 

DANO MORAL – ASSÉDIO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - Requisitos - 

'assédio moral’. Caracterização. O termo ' assédio moral' foi utilizado pela primeira 

vez pelos psicólogos e não faz muito tempo que entrou para o mundo jurídico. O que 

se denomina assédio moral, também conhecido como mobbing (Itália, Alemanha e 

Escandinávia), harcelement moral (França), acoso moral (Espanha), terror psicológico 

ou assédio moral entre nós, além de outras denominações, são, a rigor, atentados 

contra a dignidade humana. De início, os doutrinadores o definiam como 'a situação 

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

extrema, de forma sistemática e frequente (em média uma vez por semana) e durante 

um tempo prolongado (em torno de uns 6 meses) sobre outra pessoa, a respeito da 

qual mantém uma relação assimétrica de poder no local de trabalho, com o objetivo 

de destruir as redes de comunicação da vítima, destruir sua reputação, perturbar o 

exercício de seus trabalhos e conseguir, finalmente, que essa pessoa acabe deixando 

o emprego' (CF. Heinz Leymann, médico alemão e pesquisador na área de psicologia 

do trabalho, na Suécia, falecido em 1999, mas cujos textos foram compilados na obra 

intitulada 'Mobbing: Emotional Abuse in the American Workplace'). O conceito é 

criticado por ser muito rigoroso. Esse comportamento ocorre não só entre chefes e 

subordinados, mas também na via contrária, e entre colegas de trabalho com vários 

objetivos, entre eles o de forçar a demissão da vítima, o seu pedido de aposentadoria 

precoce, uma licença para tratamento de saúde, uma remoção ou transferência. Não 

se confunde com outros conflitos que são esporádicos ou mesmo com más condições 

de trabalho, pois o assédio moral pressupõe o comportamento (ação ou omissão) por 

um período prolongado, premeditado, que desestabiliza psicologicamente a vítima. Se 

a hipótese dos autos revela violência psicológica intensa sobre o empregado, 

prolongada no tempo, que acabou por ocasionar, intencionalmente, dano 

psíquico (depressão e síndrome do pânico), marginalizando-o no ambiente de 

trabalho, procede a indenização por dano moral advindo do assédio em questão.' 

(TRT 3ª R. - RO 01292.2003,057.03.00.3 - 2ª T. - Relª Juíza Alice Monteiro de Barros 

- DJMG 11.08.2004 - p. 13) 
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A banalização do instituto do assédio moral e a dificuldade para provar os fatos alegados 

são os principais motivos para se ter o pedido de reconhecimento do assédio moral indeferido, 

conforme decisão a seguir. 

 

INDENIZAÇÃO – ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO – OFENSA À HONRA, À 

IMAGEM E À DIGNIDADE DO TRABALHADOR – NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA OFENSA – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE 

DA PRETENSÃO. O assédio moral no trabalho, segundo Marie-France Hirigoyen, é 

“toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se, sobretudo por comportamentos, 

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

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

degradar o ambiente de trabalho". (A violência perversa do cotidiano, p.22). A 

doutrina destaca que o assédio moral como uma conduta abusiva, de natureza 

psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada, 

possui quatro elementos, a saber: “a) Conduta abusiva; b) Natureza psicológica do 

atentado à dignidade psíquica do indivíduo; c) Reiteração da Conduta; d) Finalidade 

de exclusão” (Rodolfo Pamplona Filho) [...]” (TRT 15ª REGIÃO Nº. 00954-2008-

044-15-00-0) 

 

A falta de prova descaracteriza o assédio moral, uma vez que, geralmente, é necessário 

que reste cabalmente configurada: “a) Conduta abusiva; b) Natureza psicológica do atentado à 

dignidade psíquica do indivíduo; c) Reiteração da Conduta; d) Finalidade de exclusão” 

conforme decisão do TRT da 15ª Região. Ressalta-se que nem todos as decisões exigem a 

“finalidade de exclusão”. 

 

DANO MORAL/ASSÉDIO MORAL. Não restou demonstrado nos autos a prática de 

ilícito por parte da empresa de modo a ficar caracterizado o dano ao empregado, no 

tocante às condições desumanas de trabalho, nem quanto ao rigor excessivo no 

tratamento dado pelo seu superior hierárquico."(TRT 5ª Região - Processo 00658-

2008-033-05-00-0; Rec. Ord., Ac 4.683/09; Relatora Juíza Convocada Maria Elisa 

Costa Gonçalves; 2ª T.; DJ 18.03.09) 

ASSÉDIO MORAL. NAO-COMPROVAÇAO ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS 

SUPOSTOS FATOS CONFIGURADORES. É do empregado o ônus de comprovar a 

ocorrência do assédio e a lesão moral sofrida, nos termos dos artigos. 818 da CLT e 

333, I, do CPC. Não comprovados os fatos configuradores do assédio alegado, não há 

como reformar a decisão que indeferiu a indenização sob tal rubrica. Proc. 036000-

22.2008.5.15.0116 RO - Ac. 1ª Câmara 53128/10-PATR. Rel. Claudinei Sapata 

Marques. DEJT 09/9/2010. p. 57. 

 

As más condições de trabalho, que atinge à todos, não configura o assédio moral, cabe 

destacar uma ação na qual ocorreu o desligamento das luzes e do ar-condicionado para todos 

os empregados da fábrica, visando à redução dos gastos e não a humilhação ou precarização de 

um empregado específico.  

 

ASSÉDIO MORAL. INOCORRÊNCIA. O desligamento das luzes e do ar-

condicionado atingia a todos os empregados, pois tinham como objetivo a redução de 

gastos, não resta caracterizado o assédio moral alegado pelo empregado."(TRT 5ª 



149 
 

Região - Processo 00689-2007-342-05-00-6; Rec. Ord., Ac 5.295/09; Relator 

Desembargador Valtércio de Oliveira; 4ª T.; DJ 02.04.09) 

 

Os empregados com estabilidade no emprego são visados pelos empregadores por 

defenderem melhores condições de trabalho dos colegas. A quarta turma do TRT-MG manteve 

a condenação e o valor da indenização por assédio moral de duas empresas mecânicas. O relator 

do recurso, Luiz Otávio Linhares Renault, confirmou a tese de que a vítima teria sido assediada, 

moralmente, no ambiente de trabalho, depois de eleito representante da CIPA e do sindicato: 

 

Se o empregador age de forma discriminatória, humilhante e constrangedora em 

relação ao empregado, dispensando-lhe tratamento diferenciado sem nenhuma 

justificativa, configura-se o assédio moral, sendo devida, por conseguinte, a 

indenização trabalhista por causa do dano, da dor íntima, que se mistura e infunde no 

interior da vítima a sensação de perseguição pelo fato de estar exercendo um direito 

fundamental - liberdade de filiar-se, manter-se filiado e exercer cargo de 

representação sindical e de representação na CIPA. (Processo:00298-2008-002-03-

00-0 RO, Publicação: 04/10/2008, Órgão Julgador: Quarta Turma, Juiz Relator: Des. 

Luiz Otavio Linhares Renault, Juiz Revisor: Juiz Convocado Jose Eduardo de RC 

Junior)  

 

Neste caso, o assédio moral ocorreu para desestabilizar e isolar o empregado, na 

tentativa de cercear o direito à representação sindical e da CIPA. O empregado, comprometido 

com a defesa dos direitos trabalhistas, exigia providencias para oferecer mais segurança no 

trabalho.  

Em outro caso de condenação por assédio moral, ocorreu a discriminação e o descarte 

do trabalhador, após prestar serviços por mais de 30 anos, gerando lucro a uma determinada 

empresa. 

 

DANO MORAL DECORRENTE DE ASSÉDIO. CONFIGURAÇÃO.  

INDENIZAÇÃO DEVIDA. [...] Na tentativa de descartar o Autor, que não lhe era 

mais "rentável", o Réu passou a constrangê-lo com o estigma de que era "caro" 

e que poderia ser substituído a qualquer momento por alternativa menos 

onerosa, conduta reprovável que inequivocamente maculou não só a honra 

subjetiva do Autor, mas também a sua imagem frente aos demais empregados. É 

de se ressaltar que o Autor trabalhou por quase 30 anos na empresa, de maneira que a 

situação gerada com o assédio moral importou em profunda dor pelo desrespeito e 

descaso do empregador em face de ser colaborador de tão longa data. E, nesse 

contexto, evidente que a ofensa patronal, nesses termos, agravou ainda mais a 

repercussão negativa da conduta ora repugnada no patrimônio subjetivo do 

trabalhador. Destarte, impende confirmar a responsabilidade civil subjetiva do Réu 

pelo dano moral que provocou ao Autor em razão da sua conduta desmedida, não 

condizente com os princípios norteadores da relação de trabalho que primam, 

sobretudo, pela dignidade da pessoa humana e pelo valor social do trabalho, e 

reprimem, precipuamente, a discriminação no ambiente laboral. Assim, a reparação 

postulada pelo ofendido é medida que se impõe. TRT-PR-03200-2009-654-09-00-2-

ACO-30436-2011 Publicado no DEJT em 29-07-2011 Relatora: MÁRCIA 

DOMINGUES. 
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A conduta assediante ao trabalhador deve ser reparada devido ao dano à personalidade 

psicofísica da vítima, e pelo lapso temporal que prestou serviço para a empresa. Importante 

salientar que a Jurisprudência não tem seguido o critério biológico para aferir se houve assédio 

moral, caso adotasse este critério ocorreria uma isenção da responsabilidade da conduta do 

agressor.  

Outro exemplo de assédio moral ocorreu com uma operadora de telemarketing que não 

conseguia alcançar a meta estabelecida pela empresa, ela foi submetida diversas vezes à 

situações vexatórias, humilhantes e constrangedoras, gerando dano à sua honra e imagem. No 

depoimento das testemunhas restou comprovada a conduta degradante praticada pela empresa, 

conforme decisão proferida pela Terceira Turma do TST: 

 

A empresa “EDS colocava um caixão de papelão preto com um boneco dentro, 

denominado “erro fatal”, na entrada do local de trabalho, e que a reclamante, por 

aproximadamente dez a doze vezes no mês, quando não atingia as metas diárias 

estipuladas, teve seu nome colocado no dito boneco. [...]. Contudo, o conjunto da 

prova oral produzida deixa patente que a autora sofreu constrangimentos em virtude 

do abuso de poder cometido pela empresa no exercício do Poder de Direção que o 

nosso sistema normativo adjudica ao empregador. Em princípio, delimitar 

procedimentos nas atividades, fixar metas de produção, perseguir seu cumprimento e 

cobrar valores decorrentes de prejuízos causados pelo empregado em caso de não 

atendimento dessas regras se insere no legítimo exercício do Poder de Direção do 

empreendimento. [...]. Não é de boa ética, nem agradável, ver sempre o seu nome 

dentro de um caixão, ainda que de papelão, pois existem outros modos mais humanos 

e respeitáveis de se cobrar o cumprimento de metas, não ferindo a dignidade humana. 

Nem todo mundo se relaciona bem com a morte. PROCESSO Nº TST-AIRR-64400-

62.2008.5.05.0039 
  

Nos órgãos públicos ocorrem várias situações de assédio moral, pois nestes ambientes 

há métodos ultrapassados de gestão de pessoas com influência direta da política. Há muitos 

cargos comissionados, nas funções de chefia, distribuídos de acordo com as alianças antes das 

eleições, fator que reduz a autoridade e a seriedade de quem exerce a função diretiva e, que, 

muitas vezes, impõe a sua vontade por meio de condutas assediantes, perseguindo os 

trabalhadores que possuem convicções políticas diversas.  

Em muitos casos, com a troca do prefeito ou governador, assume um novo partido 

político que, ao ser empossado, promove a alteração dos cargos por convicções políticas, e não 

respeitam o plano de governo, nem dão continuidade às políticas públicas positivas, deixando 

o interesse público em segundo plano. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou o assédio moral sofrido pelo 

reclamante, que foi isolado do trabalho e do convívio social com os demais trabalhadores, por 

motivos de ideologia política. 



151 
 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSÉDIO MORAL 

SOFRIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. O assédio moral constitui-se no comportamento abusivo de 

alguém com relação a outrem, por perseguições, importunações ou ameaças 

repetitivas e persistentes. No ambiente de trabalho, para que reste configurado o 

assédio, deve haver comportamento sistemático do agente, de molde a prejudicar o 

desenvolvimento das atividades do trabalho. Hipótese em que restou claramente 

evidenciado o ato ilícito praticado pelos administradores do município que, motivados 

por divergências políticas, afastaram o autor das funções habitualmente exercidas, 

negando-lhe a realização de qualquer trabalho. Dano moral presumido, dispensando 

comprovação específica. Precedentes desta Corte. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 

julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem 

jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, 

contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às 

demais particularidades do caso concreto, conduz à manutenção do montante 

indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível n. 70052114055, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/01/2014). (TJ-RS - AC: 

70052114055 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 

30/01/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/02/2014). (RIO GRANDE DO SUL – Tribunal de Justiça, 2014). 
 

Na esfera pública, principalmente na esfera municipal, há uma propensão a ocorrer 

assédio moral no ambiente de trabalho, visto que o conflito da relação pode ser justificado pela 

eleição do superior hierárquico para um mandato de quatro anos, enquanto o subordinado tende 

a permanecer exercendo o cargo público por um período maior, e os desentendimentos e 

desafetos pessoais são levados para o ambiente profissional. 

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de continuar pesquisando sobre o tema, 

para melhorar o meio ambiente de trabalho. É importante que o judiciário aplique as leis aos 

casos concretos, seguindo os princípios trabalhistas em consonância com os princípios 

constitucionais e, desta forma, promover a dignidade do trabalhador no ambiente de trabalho. 

As reformas trabalhistas devem visar a evolução social dos direitos trabalhistas, vedando-se 

qualquer forma de retrocesso, pois estes incentivam a prática de assédio moral. 

 

 

4.5. O ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL DECORRENTE DA REFORMA 

TRABALHISTA 

 

A reforma trabalhista trouxe significativas alterações no direito do trabalho com 

impactos diretos no contrato de trabalho e que poderão tornar o ambiente de trabalho mais 

propício para a ocorrência de assédio moral. A flexibilização das leis trabalhistas, a prevalência 
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do negociado sobre o legislado, o contrato intermitente de trabalho, o regime de teletrabalho, a 

insalubridade de gestantes e lactantes, a prorrogação de jornadas e o dano moral tarifado são 

algumas alterações que impactaram diretamente nas condições de trabalho e poderão gerar um 

aumento de assédio moral individual e organizacional. 

A flexibilidade do contrato de trabalho com o enfraquecimento econômico dos 

sindicatos e dos órgãos de fiscalização e repressão são fatores que propiciam o assédio moral 

organizacional no ambiente de trabalho377. 

A tarifação do dano extrapatrimonial, previsto no título II-A da reforma trabalhista no 

art. 223, de A a G, é um fator permissivo de assédio moral, pois exclui, a princípio, o assédio 

moral por discriminação de raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, liberdade religiosa 

e a morte do trabalhador, o que pode levar a um aumento da prática destas condutas degradantes. 

Para não ser declarado inconstitucional, o advérbio “apenas” deve ser interpretado como um rol 

exemplificativo, dando a possibilidade de inserir outras violações que não foram expressamente 

previstas no rol do art. 223-C e 223-D da Lei n° 13.467/17.  

Na tarifação do dano moral, o legislador tentou restringir as possibilidades de proteção 

aos direitos da personalidade e tentou limitar o valor da indenização, reduzindo o efeito 

preventivo e punitivo da condenação. Por isso, a medida pode ser declarada inconstitucional, 

pois retroage na proteção dos direitos sociais trabalhistas e também porque exclui a 

possibilidade de reparar danos decorrentes de atos discriminatórios. Portanto, as alterações dão 

segurança jurídica ao ofensor e limitam sua responsabilidade, tornando o ambiente propício 

para incidência ou reincidência de condutas assediantes. 

Outra alteração está relacionada ao adicional de insalubridade, que permite o 

afastamento da atividade quando apresentar atestado médico. O afastamento do local insalubre, 

condicionado a atestado médico pode ser um fator para o empregador utilizar o poder diretivo 

e ameaçar a empregada de demissão, caso não queira continuar exercendo suas atividades em 

ambiente insalubre, inclusive assediando-a moralmente: 

 

Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de 

Insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:  

II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar 

atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o 

afastamento durante a gestação;  

                                            
377 ARAUJO, Adriane Reis de. Assédio Moral, Discriminação e Reforma Trabalhista. 2017. Disponível em: 

<http://ejud2.trtsp.jus.br/wp-content/uploads/2012/10/Adriane-reis-de-araujo.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2018. 
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III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado 

de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento 

durante a lactação.  

 

O contrato intermitente de trabalho, inserido pela Lei n° 13.467/17, está sendo utilizado 

para uma de cada quatro ocupações, o modelo de contrato já é utilizado em 642 das 2.469 

carreiras, e corresponde a 6% de postos de trabalho criados de abril a junho de 2018. Neste 

período, foram criados 162 mil postos de trabalho, sendo 9.720 vagas relacionadas ao contrato 

intermitente. As carreiras que mais contrataram por contrato intermitente foram 485 vagas para 

atendente de lojas e mercados; 461 para assistente de vendas; 447 para servente de obras; 367 

para vigilante; e 313 para recepcionista. Já as vagas criadas para contratos parciais foram 115 

vagas para operador de telemarketing técnico; 104 para operador de comércio varejista; 82 para 

operador de caixa e 78 para auxiliar de escritório378.  

O contrato de trabalho intermitente está previsto no art. 452-A da Lei n° 13.467/17, 

conforme segue:  

 

O Contrato de Trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter 

especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário 

do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que 

exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.  

 

O contrato intermitente visa adequar a necessidade de mão de obra do empregador, 

flexibilizando a contratação de empregados. O problema é que, na prática, o funcionário pode 

ser contratado para trabalhar um dia por semana. O empregado fica à disposição da empresa e 

recebe um salário proporcional à base da categoria de R$ 1.000,00 (um mil reais), poderá 

receber R$ 200,00 de salário mensal, valor proporcional a quantidade de horas trabalhadas, o 

que é um atentado contra a dignidade humana do trabalhador e precariza as condições de vida 

desse trabalhador. É impossível admitir um regime de trabalho em que não haja garantia mínima 

de remuneração. O fato cria um retrocesso na proteção dos direitos trabalhistas, além de ser 

contrário à Constituição Federal de 1988 no combate à pobreza e à desigualdade social.  

O caput do art. 452-A garante que o valor da hora não pode ser inferior ao valor da hora 

prevista com base de cálculo no salário mínimo, portanto, como no exemplo acima, o salário 

base é de R$ 1.000,00 reais, acima dos R$ 954,00, valor do salário mínimo nacional, embora 

seja legal a jornada intermitente, não garante que este trabalhador receba efetivamente uma 

                                            
378 FRAGA, Érica; QUINTINO, Larissa. Uma de cada quatro ocupações já utiliza o contrato intermitente. 

Folha.uol. 2018.São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/. Acesso em: 16 jul. 2018. 
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remuneração mensal acima do salário mínimo, nem que tenha equiparação com os direitos e 

vantagens dos trabalhadores contratados em tempo integral. Desta forma, a reforma trabalhista 

retrocede também neste ponto, pois ofende a igualdade de condições entre os empregados por 

contratado como intermitente e os de contratado por tempo integral.  

Outro quesito prejudicial ao trabalhador é o pagamento de multa pecuniária por não 

comparecer ao trabalho. Não parece justo descontar a multa do salário de um trabalhador que 

recebe um salário mínimo. O salário tem natureza alimentícia superior ao descumprimento do 

contrato pela falta, mesmo injustificada. Atualmente, a multa é prevista no contrato de trabalho 

dos atletas de alto rendimento que recebem altos salários e possuem assistência técnica e 

jurídica, além de autonomia para negociar as condições do contrato. Portanto, o contrato 

intermitente poderá contribuir para aumentar o assédio moral, pois o trabalhador é discriminado 

e terá que praticar horários excessivos para garantir uma remuneração mínima. 

A sobreposição do negociado sobre o legislado tenderá a prejudicar as condições sociais 

dos trabalhadores, visto que são hipossufientes perante o poder técnico e econômico do 

empregador. Também os sindicatos de categorias com pouca expressividade foram fragilizados 

economicamente com o fim da contribuição sindical obrigatória, prevista na reforma 

trabalhista. Portanto, o trabalhador que não é obrigado a contribuir com o sindicato, não poderia 

ser beneficiado pela negociação do mesmo. 

O modelo de unicidade sindical deveria ter sido revogado para possibilitar a abertura de 

novos sindicatos a fim de estabelecer uma concorrência entre sindicatos, pois, só assim, 

permaneceriam ativos os sindicatos de trabalhadores que buscassem a melhoria das condições 

sociais dos empregados; os demais, que não defendessem os interesses dos empregados, 

acabariam fechando. 

O fim da contribuição sindical obrigatória enfraquece economicamente os sindicatos 

fragilizando-os perante os empregadores assim, a reforma trabalhista assegura maior autonomia 

e participação para negociar acordos e convenções coletivas. Ocorre que um sindicato 

enfraquecido, provavelmente, não terá autonomia técnica ou financeira para permanecer isento, 

e não ceder aos retrocessos angariados pelos empregadores. O art. 611-A, da Lei n° 13.467/17 

traz um rol dos direitos que poderão ser negociados por acordo ou convenção coletiva.  

 

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência 

sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:  

XII - enquadramento do grau de Insalubridade;  

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo 

empregado, e remuneração por desempenho individual;  
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XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das 

autoridades competentes do Ministério do Trabalho;   

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em 

programas de incentivo;   

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. 
 

A Justiça do Trabalho analisará se o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva 

de trabalho estão em conformidade com os elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado 

o disposto no art. 104 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, podendo declarar a nulidade 

quando não forem observados os requisitos essenciais do negócio jurídico, que são agente 

capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em 

lei. 

 Os acordos, as convenções coletivas ou os atos unilaterais que estabeleçam metas 

excessivas ou desvinculadas do objeto do contrato de trabalho, poderão ser declaradas nulas, 

por se tratar de objeto nulo. Os acordos e convenções coletivas não podem alterar as normas 

referentes à segurança e à saúde do empregado, mas com a flexibilização e o desconhecimento 

da legislação trabalhista, tenderão a ocorrer maiores abusos e excessos nos contratos de 

trabalho. Sem contar que a própria reforma aduz que as normas referentes à duração do trabalho 

não estão neste rol; o que se constitui em verdadeiro absurdo, pois poderá haver assédio moral 

por excesso de trabalho, e consequentemente, o dano existencial.  

A terceirização irrestrita, trazida pela reforma trabalhista, provoca a degradação das 

condições de trabalho, pois um terceiro participa do contrato entre empresa contratante e 

contratado, geralmente são empresas que dependem exclusivamente da fonte pagadora, sem 

patrimônio, capital e às vezes até sem o conhecimento técnico do serviço oferecido. A empresa, 

portanto, existe pelo contrato, no contrato e para o contrato,379 com isso, os tomadores de 

serviço podem terceirizar todas as atividades, tornando-se empresas ocas. 

A Lei n° 13.467/17 não veda a formação da quarteirização, empresas formadas com a 

finalidade de contratar empresas terceirizadas mais baratas, desse modo, quanto maior a 

distância entre o empregador e o colaborador terceirizado, mais difícil será responsabilizar a 

empresa contratante. 

Portanto, essas são algumas alterações previstas na Lei n° 13.467/17, que promoverão 

um retrocesso nos direitos e garantias dos trabalhadores, além de precarizar as condições de 

trabalho, promovendo a maior vulnerabilidade dos empregados em face do poder diretivo. As 

                                            
379 SILVA, Homero Batista Mateus da. E agora, Tarsila? Dilemas da reforma trabalhista e as condições do 

mundo do trabalho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 39. 
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alterações trazidas com a reforma podem impulsionar a existência do assédio moral, além de 

toda sorte de retrocessos, uma vez que quanto piores as condições de trabalho, mais propício 

será o ambiente, ao assédio moral. É importante ressaltar, para concluir, que os princípios de 

Direito do Trabalho, como o Princípio da Primazia da Realidade e do Não Retrocesso Social, 

não foram revogados, eles continuam vigentes e norteados pelos princípios constitucionais, 

sendo o principal deles a Dignidade Humana, desta feita, toda alteração legislativa pode ser 

objeto de ação de inconstitucionalidade. 
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5. O ASSÉDIO MORAL À LUZ DA REFORMA TRABALHISTA 

 

O assédio moral está inserido no ambiente laboral desde as primeiras formas de 

organização do trabalho, devido à gravidade dos danos gerados, pode ser equiparado ao 

acidente de trabalho. No Brasil, o artigo 21, II, “b” da Lei n° 8.213/91 aduz que se equipara ao 

acidente de trabalho, o acidente sofrido no local e no horário de trabalho em decorrência de [...] 

“b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao 

trabalho”.  

Na Espanha , o assédio moral é considerado também um acidente de trabalho, conforme 

previsto no art. 115, nº 1: “Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el 

trabajador sufra con acosión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 

ajena.”(Real Decreto Legislativo11/1994). Já no Brasil, somente em 2007, foram registrados 

mais de 700 mil acidentes de trabalhos, ao passo que, de 2012 a 2016, foram registrados 13,3 

mil mortes e 3,5 milhões de acidentes decorrentes do ambiente de trabalho. O alto número de 

acidentes no período 2012-2016 gera um custo de 22 bilhões de reais com benefícios 

acidentários (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente 

- sequelas)380. 

No período 2012-2016 foram perdidos 254.891.669 dias; 3.305.708 CAT's foram 

registradas; e 12.423 mortes acidentárias foram notificadas. No estado de Paraná, foram 

registrados 91.094 auxílios-doença por acidente do trabalho no período. O impacto 

previdenciário dos afastamentos da localidade foi de R$ 740.377.411,33, com a perda de 

17.502.363 dias de trabalho381. Os dados são referentes a 70% da População Economicamente 

Ativa (PEA), pois os trabalhadores não segurados pela previdência social, não entraram no 

cálculo. O custo com acidentes de trabalho no Brasil está próximo de 40 bilhões de reais382. 

                                            
380 SOUZA, Renato. Brasil tem 700 mil acidentes de trabalho por ano: De 2012 a 2016, foram 13,3 mil mortes 

no Brasil. Afastamentos por licença médica custaram R$ 22 bilhões aos cofres públicos. 05/06/2017. em. 

com.br. Disponível em 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/06/05/internas_economia,874113/brasil-tem-700-mil-

acidentes-de-trabalho-por-ano.shtml. Acesso 8 ago. 2018. 
381 OBSERVATÓRIO Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Número de acidentes registrados. MPT. 

2017. Disponível em: https://observatoriosst.mpt.mp.br/. Acesso em 27 fev. 2018. 
382 SOUZA, Renato. Brasil tem 700 mil acidentes de trabalho por ano: De 2012 a 2016, foram 13,3 mil mortes 

no Brasil. Afastamentos por licença médica custaram R$ 22 bilhões aos cofres públicos. 05/06/2017. em. 

com.br. Disponível em 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/06/05/internas_economia,874113/brasil-tem-700-mil-
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Os impactos econômicos dos acidentes de trabalho na sociedade, nas empresas e no 

Estado são altos. O meio ambiente de trabalho equilibrado reduz a incidência de acidentes 

preservando a saúde e a vida das pessoas.  

A reforma trabalhista permite alguns retrocessos sociais que, por sua vez, tendem a 

reduzir a responsabilidade do empregador e limitar o valor da indenização, contrariando o 

princípio da proporcionalidade previsto na Constituição Federal de 1988. 

 

5.1. A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E A RECOMPOSIÇÃO DA 

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

A responsabilidade é a situação pela qual a pessoa, física ou jurídica, arca com ato ou 

fato que gera um dano para outra pessoa, ou grupo de pessoas, para restaurar o equilíbrio social 

e trazer paz à sociedade383. 

Na relação de emprego, definida por Amauri Mascaro do Nascimento como uma relação 

jurídica de natureza contratual entre empregador e empregado tendo como objeto o trabalho em 

troca de salário, há a responsabilidade civil contratual384. Maurício Godinho Delgado 

complementa, afirmando, que na relação de emprego, o trabalho é um direito personalíssimo 

entre o trabalhador e o empregador385.  

O empregado fica subordinado ao empregador na relação de emprego em troca de 

remuneração, enquanto o empregador utiliza a mão de obra para a execução do serviço para a 

obtenção do lucro, ficando com o risco da atividade, além do empregador possuir o poder 

diretivo para cumprir e fazer os funcionários cumprir as normas trabalhistas vigentes. 

O art. 2º da CLT descreve como empregador aquele que “Considera-se empregador a 

empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 

assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. Há neste binômio, o empregador que assume 

o risco para obter lucro e o empregado que vende sua força de trabalho em troca de salário. O 

risco da reparação do dano material ou moral, decorrente da atividade econômica, é do 

empregador, denominada teoria do risco proveito. 

Raimundo Simão de Melo classifica quatro espécies da teoria do risco: a teoria do risco 

integral, dever de indenizar pela simples exposição à atividade, independente da investigação 

                                            
383 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 130. 
384 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito, relações 

individuais e coletivas do trabalho. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 498-500. 
385 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 284. 
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de culpa; a teoria do risco profissional decorrente da atividade profissional da vítima; o risco 

proveito, aquele que tira proveito do dano deve repará-lo; risco criado, aquele que exerce 

atividade lucrativa ou não, responde pelos danos386. 

O Código Civil, em harmonia com o art. 2° da CLT, preconiza a responsabilidade civil 

do acidente de trabalho de forma objetiva, pela adoção da teoria do risco do trabalho. A teoria 

da responsabilidade civil subjetiva não assegura a justiça nas diversas hipóteses de reparação 

que possam advir, a doutrina passa, então, a adotar a presunção juris tantum.  Na sequência, o 

legislativo, a doutrina e a jurisprudência passam a adotar a responsabilidade civil independente 

de culpa, surgindo assim a teoria objetiva387. Segundo o mesmo autor, no Estado Democrático 

Social de Direito, a vítima deve ser o centro e a prioridade de indenização; o dever de reparar 

os danos deve estar vinculado à teoria do risco, independente de dolo ou culpa do agente388. 

O solidarismo constitucional passa, desta feita, a tutelar a dignidade do trabalhador, 

considerado em sua plenitude de dignidade humana. A norma de defesa do trabalhador, no meio 

ambiente de trabalho seguro e adequado, se sobrepõe à teoria subjetiva389. 

Os arts, 3°, III e 170, III da Constituição Federal de 1988 reforçam a aplicação do 

solidarismo constitucional, para a ampliação da responsabilidade objetiva. Há situações que a 

responsabilidade é objetiva decorrente da relação contratual como nos casos de acidente de 

trabalho em razão de não cumprimento de normas de segurança ambiental. 

José Affonso Dallegrave leciona que o solidarismo constitucional está expresso nos 

seguintes arts.: art. 1º, inc. III – “dignidade da pessoa humana”, no art. 3º “construir uma 

sociedade, livre, justa e solidária, e no art. 170, inc. III – “função social da propriedade”, foram 

essenciais para responsabilizar o empregado que comete ato ilícito. A interpretação solidarista 

ao trabalhador tem por escopo a saúde para manutenção da integridade física e psicológica390. 

O art. 225, § 3º da Constituição Federal de 1988391 prevê “As condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados”. No tocante à reparação civil, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, complementa que: 

“[...] sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

                                            
386 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador. 5. ed. São Paulo: 

LTr, 2013, p. 272. 
387 DALLEGRANE NETO, Jose Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: 

LTr, 2015, p.70. 
388 Idem, ibidem, p.90. 
389 Idem, ibidem, p.130. 
390 Idem, ibidem, p.70. 
391 § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
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independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. Diante do exposto, decorre-se que a 

obrigação à reparação dos danos ao meio ambiente, classificado pela doutrina como um direito 

difuso e de terceiro392. 

André Araújo Molina afirma que, a  Constituição Federal de 1988 não prevê qual 

sistema de responsabilidade será adotado no Brasil, para tanto a teoria da responsabilidade 

objetiva prevaleceria no (art. 21, XXIII, alínea d), nos danos causados pelo Estado e seus 

serviços permitidos ou concedidos (art. 37, § 6º) e na ocorrência de danos ambientais -art. 225, 

§ 3º393. 

A responsabilidade civil objetiva do empregador decorrente do acidente de trabalho é 

uma forma de garantir o Direito Social na Justiça do Trabalho, e visa garantir a proteção ao 

meio ambiente, inserido o meio ambiente de trabalho neste contexto. 

O texto Constitucional prevê no art. 7º, XXII “redução dos riscos inerentes ao trabalho, 

por meio de normas de saúde, higiene e segurança;”. O empregador é responsável por adotar 

medidas que reduzam os riscos de acidente do trabalho, sendo responsabilidade do empregador 

fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção individual obrigatório, por força do 

art. 482 letra h da CLT. "Portanto, não pode debitar ao trabalhador a culpa do acidente pela 

não utilização dos equipamentos de proteção individual, eis que é dever do empregador 

garantir o uso contínuo e correto dos equipamentos de proteção".  O art. 157 da CLT 

complementa que as empresas são responsáveis por “cumprir e fazer cumprir as normas de 

segurança e medicina do trabalho”, enquanto aos empregados cabe observar as normas 

expedidas pelo empregador e colaborar com sua aplicação. É dever de o empregador fornecer 

o Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC), com certificação e aprovação 

do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme estabelece os arts. 166 e 167 da CLT. Portanto, 

a responsabilidade do empregador é objetiva, quando decorre de normas de segurança e saúde 

do meio ambiente de trabalho. 

A Convenção nº 161 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), relativa aos 

serviços de saúde do Trabalho, e promulgada pelo Brasil em 1991, prevê nos incisos I e II, da 

alínea a, do art. 1°: “os requisitos necessários para estabelecer e manter um ambiente de trabalho 

seguro e salubre, de molde a favorecer uma saúde física e mental ótima em relação com o 

trabalho; e o segundo prevê a “adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando 

                                            
392 MOLINA, André Araújo. Sistema de responsabilidade civil objetiva e os acidentes de trabalho. Revista do 

Tribunal Superior do Trabalho, Brasília/DF, vol. 79, n. 2, abr./jun. 2013, p.85. 
393 Idem, Ibidem, p.74. 
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em conta seu estado de sanidade física e mental”. Além de identificar, avaliar e informar a todos 

os trabalhadores sobre os riscos para a saúde decorrente do seu trabalho.  

O art. 193 da CLT estabelece os critérios para caracterização das atividades ou 

operações perigosas:  

São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação 

aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou 

métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente 

do trabalhador a: I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; II - Roubos ou outras 

espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial e no §4° São também consideradas perigosas as atividades exercida pelos 

motociclistas.  

A Portaria nº 518/2003, assevera no art. 1º: “Adotar como atividades de risco em 

potencial concernentes a radiações ionizantes ou substâncias radioativas, o Quadro de 

Atividades e Operações Perigosas, aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear”. Os 

trabalhadores submetidos a trabalhos perigosos recebem um adicional de periculosidade, 

pertinente ao risco da atividade, em caso de acidente de trabalho ambiental, a empresa 

responsável ressarcirá o dano independente do ato ilícito ou da culpa394. 

O Decreto n° 93.413, de 15 de outubro de 1986, promulgou a Convenção nº 148 da OIT, 

sobre a Proteção dos Trabalhadores Contra os Riscos Profissionais Devidos à Contaminação do 

Ar, ao Ruído e às Vibrações no Local de Trabalho, adequado com a NR-13, considera como 

acidente ambiental o causado por explosão de uma caldeira em frigorífico e a morte do operário 

pela descarga de energia elétrica de alta tensão. O empregador será responsabilizado pelo dano 

decorrente do acidente no ambiente de trabalho, exceto, se provar que foi decorrente força maior 

ou fato de terceiro, imprevisíveis, irresistíveis e exteriores, para afastar a conexão entre a 

atividade e o dano, pois nas atividades perigosas o risco é presumido e aquele que desenvolve 

atividade empresarial, assume os riscos395. 

Os acidentes de trabalho decorrem da responsabilidade objetiva e subjetiva do 

empregador, a primeira existente será adotada quando há nexo de causalidade com o dano ao 

meio ambiente; na segunda responsabilidade não há nexo com meio ambiente, a 

responsabilidade está relacionada à conduta do sujeito, e se agiu ou se houve omissão. Por 

exemplo, o trabalhador sofre uma queda de nível na empresa e sofre lesões à sua integridade 

física, nesta situação, o empregador estará obrigado a reparar o dano, mesmo se o local tinha 

condições de segurança, podendo ser responsabilizado por omissão, quando a empresa não 

                                            
394 MOLINA, André Araújo. Sistema de responsabilidade civil objetiva e os acidentes de trabalho. Revista do 

Tribunal Superior do Trabalho, Brasília/DF, v. 79, n. 2, abr./jun. 2013, p. 86. 
395 Idem, ibidem, p. 89. 
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fiscaliza a utilização de equipamento de segurança. A empresa tem o dever de fiscalização e 

pode aplicar punição, caso o empregado se recuse a usar os equipamentos de proteção 

individual e coletivo. 

Segundo Jose Affonso Dallegrave a culpa do empregador no acidente de trabalho 

decorre da violação da lei ou da violação de uma norma geral de cautela, ou seja, se o 

empregado estava utilizando os equipamentos de proteção individual e coletivo e se o ambiente 

de trabalho estava adequado. O empregado se auto mutilar para receber indenização é um 

motivo moralmente reprovável, e se objetivo for receber o prêmio do seguro, estará configurado 

o crime de fraude para seguro, pois, feriu-se dolosamente para receber vantagem indevida. O 

autor ressalta que para a configuração do dano, precisa existir a violação da lei ou de cuidado396. 

A responsabilidade civil é configurada com a presença de três pressupostos: culpa, dano, 

e o nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano. A responsabilidade civil representa 

o dever de ressarcir ou de compensar fatos que provoque dano material ou moral a alguém. É, 

portanto, a obrigação de reparar o dano decorrente da ação ou omissão do agente responsável 

pelo dano. 

A omissão do empregador pode agravar a existência do dano moral, uma vez que os 

demais trabalhadores e testemunhas passam a tolerar as práticas degradantes e humilhantes, que 

ocorrem na empresa397. 

Sergio Pinto Martins leciona que a empresa possui a prerrogativa de fiscalizar seus 

empregados e, caso não fiscalize responde dolosamente quando pratica a ação, e culposamente 

quando se omite398. Diante desta afirmação, ocorrido um acidente de trabalho pela não 

utilização de EPI ou EPC estará configurado a responsabilidade do empregador por omissão de 

fiscalização. O mesmo, pode ser aplicado ao assédio moral no ambiente de trabalho, pois 

quando o empregador não toma as cautelas necessárias para evitar a conduta ou até mesmo 

implicitamente incentiva-a visando obter benefícios. 

A responsabilidade civil está fundada na prática do ato ilícito e na garantia do 

ressarcimento do dano sofrido, com o intuito de retornar o status quo ante, restaurando o 

equilíbrio patrimonial ou moral violado, ou quando não for possível a reparação deve buscar 

equalizar o valor da indenização com o dano; e o dano extrapatrimonial será estabelecido com 

um valor compensatório. Já a responsabilidade ambiental está no dano resultante para que o 

                                            
396 DALLEGRANE NETO, Jose Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 5. ed.: São Paulo: 
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397 RUFINO, Regina Célia Pezzuto. Assédio Moral no âmbito da empresa. 3. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 50. 
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causador indenize o prejuízo399. Diante do exposto, nos casos que não for possível retornar ao 

estado original por ser um bem infungível ou extra corporal, o autor será condenado a 

compensar o dano. 

Elimar Szaniawski leciona no mesmo sentido que a responsabilidade Civil visa proteger 

os interesses patrimoniais e personalíssimos do indivíduo, por meio da reparação por dano 

moral, cumulada ou não, com dano material. Sendo assim, a dignidade humana é protegida pelo 

dano moral quando não há como evitar o dano e a personalidade é violada, restando a esfera 

jurídica como forma de recompor a equidade do indivíduo na sociedade através da reparação 

extrapatrimonial400. 

A responsabilidade objetiva do empregador foi construída junto ao conceito da 

socialização da noção do risco ser suportado por uma pessoa diferente da que responderia pelo 

código civil401. 

José Affonso Dallegrave Neto afirma que a responsabilidade civil contratual é objetiva 

quando decorre da execução ordinária de contrato de trabalho, ou de forma culposa, quando 

executando uma obrigação secundária ao contratado402. O autor leciona que: com o advento do 

Estado Social, o estado passou a priorizar o ressarcimento do dano, sendo assim, a vítima passa 

a ser protegida de forma principal.  

Antônio Rodrigues de Freitas Junior corrobora tal entendimento, defendendo que as 

normas constitucionais e infraconstitucionais na defesa do meio ambiente de trabalho seguro e 

adequado, e relacionados a saúde do trabalhador, são casos de responsabilidade objetiva do 

empregador403. 

João Luís Vieira Teixeira afirma que a responsabilidade do empregador por danos 

morais é objetiva, basta que ocorra o assédio moral dentro da empresa para que haja a obrigação 

de reparar o dano. Este entendimento decorre da teoria do “risco da atividade econômica” 404. 

Fábio Ribeiro da Rocha leciona que responsabilidade é objetiva e aplicada aquele que 

exerce determinada atividade de risco, independente de culpa, em razão da teoria do risco. O 
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juiz pode aplicar a responsabilidade objetiva, quando a natureza da atividade provocar riscos 

aos operários e aos trabalhadores405.  

Sebastião Geraldo de Oliveira estabelece que a responsabilidade do empregado será 

subjetiva quando a conduta do trabalhador causar dano a terceiro por dolo ou culpa, já o 

empregador pela teoria do risco tem responsabilidade objetiva, ou seja basta que haja o dano e 

o nexo causal406. No caso do empregado cometer assédio moral, por comissão ou omissão, 

doloso ou culposo, o empregador poderá entrar com uma ação regressiva contra o funcionário 

e pleitear o ressarcimento dos danos conforme Código Civil, no artigo 934: “Aquele que 

ressarcir o dano causado por outrem, pode reaver o que houver pagado daquele por quem pagou 

(...)”. 

A responsabilidade do empregador pelos danos aos seus empregados decorrentes do 

meio ambiente de trabalho degradado é objetiva, conforme §1° do artigo 14, da Lei n° 6938/81 

com a interpretação sistemática e teológica dos arts. 225, §3° e 7°, inc. XXVIII da Constituição 

Federal de 1988 que impõe ao empregador fazer um “seguro contra acidentes de trabalho” sem 

excluir o direito à indenização quando agir com dolo ou culpa.  

A responsabilidade objetiva é consequência dos reflexos sociais decorrentes do elevado 

número de acidentes e doenças ocupacionais, tendo evoluído com os direitos ambientais  para 

proteger o meio ambiente trabalho, passando a ser uma forma de coerção dos empregadores, de 

modo a fazê-los adotar medidas preventivas de medicina e segurança do trabalho. Inclusive, a 

responsabilidade objetiva visa substituir técnicas de trabalho nocivas ao ser humano ou até 

mesmo extinguir determinadas atividades. Por fim, o meio ambiente é um direito de todos e 

dever do estado e da sociedade, a apuração e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho constituem um direito assegurado constitucionalmente aos trabalhadores.  

A responsabilidade civil e patrimonial do empregador é decorrente do contrato de 

trabalho, que possui dever geral previsto em lei, ou seja, nasce o dever de indenizar com o 

descumprimento de algum dever legal, com previsão nos arts. 186 a 188 e 927 do Código Civil, 

enquanto que, na responsabilidade civil contratual decorre do contrato de trabalho firmado entre 

as partes, previsto no artigo 339 e seguinte do Código Civil. 

O artigo 927, do Código Civil, obriga o agente que causar ato ilícito à repara-lo, 

independente de culpa, o parágrafo único complementa a obrigação de reparar o dano nas 
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situações previstas em lei ou quando a atividade desenvolvida for de risco. Dessa forma o 

Código Civil prevê a reparação dos danos causados a terceiro, ainda que não provado o dolo ou 

a culpa.  

Raimundo Simão de Melo esclarece que a responsabilidade objetiva pelo risco da 

atividade é aplicada para aquelas atividades nas quais é previsível ocorrerem eventos danosos 

para os trabalhadores ou a atividade desenvolvida é potencialmente perigosa. Para o autor, a 

responsabilidade civil seria: “uma resposta ao ato ilícito, pela reparação do direito lesado407. 

O art. 931, do Código Civil, estabelece a responsabilidade objetiva, confirma a posição 

adotada pelo art. 927, estabelecendo que “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade, 

normalmente, desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem". Dessa forma, ficou definitiva a presença da responsabilidade objetiva no 

ordenamento jurídico.  

A reponsabilidade objetiva passou a tutelar os riscos da atividade, impondo a 

responsabilização pelo risco da atividade, portanto se há nexo entre o dano e a ação ou omissão 

consequentemente há o dever de indenizar. 

 

A responsabilidade civil e, consequente reparação por dano moral, é necessário que 

estejam presentes os fatos geradores do dever de indenizar, desta forma, o nexo de 

causalidade entre o dano sofrido e a ação ou omissão do agente, que encontra subsídio 

legal na Constituição Federal em seu art. 5º, incisos V e X, bem como no Código Civil 

em seu art. 186, estabelecendo de forma genérica no que se refere à liquidação dos 

danos morais que a indenização mede se pela extensão do dano nos termos do art. 

944408.  

  

A doutrina majoritária entende que a classificação da culpa e do dolo é irrelevante para 

a reparação do dano, pois o art. 944 do Código Civil prevê: “A indenização mede-se pela 

extensão do dano”. O juiz decidirá a lide com o valor proporcionalmente à extensão do dano 

causado e o grau de culpa do sujeito, sendo atenuante a culpa levíssima, quando o empregador 

toma todas as precauções possíveis, mas por um pequeno descuido ocorre o dano. Para Sergio 

Cavalieri Filho, embora o empregador tenha a culpa levíssima há a obrigação de indenizar409. 
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Sílvio Rodrigues leciona que a culpa em matéria de responsabilidade é irrelevante, 

pois a obrigação de reparar decorre do elemento predominante, que é o prejuízo da vítima e não 

a culpa do agente410. 

Para Maria Aparecida Alkmin, na atual organização do trabalho, voltado para a saúde 

física e psicológica do trabalhador, a conduta abusiva do empregador caracteriza um ato ilícito, 

previsto no art. 187 do Código Civil. O empregado pode rescindir o contrato de trabalho 

conforme art. 483 da CLT ou pleitear a reparação pelo dano moral e pela violação ao direito da 

personalidade, art. 5°, X da Constituição Federal de 1988411.  

O art. 186 do Código Civil considera ato ilícito: “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Já o art. 187 do CC prevê que também comete o ato 

ilícito o titular de um direito que excede os limites impostos pela finalidade econômica, social, 

pela boa fé ou pelos bons costumes. 

De acordo com o Código Civil, e com os doutrinadores Sergio Pinto Martins e Maria 

Aparecida Alkmin; o empregado responde diretamente pelos danos decorrentes do assédio 

moral, sendo o empregador responsável pela reparação civil conforme art. 932, III412, pois, o 

empregador é responsável pelos atos dos empregados. A responsabilidade do empregador é 

objetiva independente de culpa conforme prevê o art. 933 do CC “As pessoas indicadas nos 

incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos 

atos praticados pelos terceiros ali referidos”, e no art. 942 parágrafo único do Código Civil 

estabelece a responsabilidade solidária para reparação dos danos. 

No contrato de trabalho, o operário vende a mão de obra e o empregador assume a 

responsabilidade de garantir o ambiente de trabalho equilibrado e a saúde do trabalhador. No 

acidente de trabalho, o contrato existente entre trabalhador e empregador estabelece o vínculo 

jurídico entre as partes e impõe a responsabilidade objetiva. As leis complementares que regem 

os direitos trabalhistas e as cláusulas expressas no contrato efetivam a proteção ao trabalhador. 

Na relação contratual, o obreiro só precisa demonstrar que ocorreu dano e o prejuízo, cabendo 

ao empregador o ônus da prova, para alegação de uma das excludentes de ilicitude.  

O indivíduo será isento de responsabilidade quando não houver nexo de causalidade 

entre o dano e a conduta ilícita, por exemplo: a culpa for exclusiva ou concorrente da vítima, 

                                            
410 RODRIGUES, Sílvio. Direito civil, parte geral, 28 ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 306. 
411 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na relação de emprego. Curitiba: Juruá, 2005, p. 57. 
412 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por seus empregados, 

serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 
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por fato de terceiro, por caso fortuito ou por força maior e a cláusula de não indenizar, esta 

última é vedada na Justiça do Trabalho, pois é uma questão de justiça social e estaria negociando 

direito indisponível. A presença desta cláusula no contrato de trabalho, pode ser considerada 

nula. 

São causas excludentes da responsabilidade de indenizar: a culpa exclusiva da vítima, o 

fato fortuito ou de força maior, o acaso imprevisível. Por outro lado, os fatos comuns ao 

exercício de atividade empresarial ou do modo de execução do trabalho, ainda que realizados 

por terceiros, não afastam o dever de indenizar413. Sendo assim, as excludentes de 

responsabilidade estão no nexo de causalidade e não na culpabilidade. 

A cláusula de não indenizar nos contratos de trabalho não possui validade, uma vez que 

o contrato de trabalho é considerado um contrato de adesão e o trabalhador é considerado 

hipossuficiente e vulnerável frente ao poder econômico do empregador. Há o princípio da 

irrenunciabilidade de direitos trabalhistas, que veda a possibilidade do empregado dispor de 

seus direitos414. 

O Código de Defesa do Consumidor prevê cláusulas que impossibilitam a exclusão da 

responsabilidade civil dos responsáveis pela fabricação e fornecimento dos produtos nos arts. 

24, “a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada 

a exoneração contratual do fornecedor”, e 25 “é vedada a estipulação contratual de cláusula que 

impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores” 

e 51415.  

                                            
413 ROCHA, Fábio Ribeiro da. Efetividade do Direito Fundamental ao Meio Ambiente de Trabalho Seguro 

e Adequado. São Paulo: Ltr, 2016, p.138. 
414 DALLEGRANE NETO, Jose Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: 

LTr, 2015, p. 217. 
415 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos 

e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer 

natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre  

o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; II - 

subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código; III - transfiram 

responsabilidades a terceiros; IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; V - (Vetado); VI - 

estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; VII - determinem a utilização compulsória de 

arbitragem; VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor; IX - 

deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor; X - permitam ao 

fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral; XI - autorizem o fornecedor a 

cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor; XII - obriguem o 

consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o 

fornecedor; XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após 

sua celebração; XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; XVI - possibilitem a renúncia do direito 

de indenização por benfeitorias necessárias. 
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As normas elencadas ratificam a necessidade da aplicação do diálogo das fontes para 

uma interpretação coexistente, que vise a preservação dos direitos da personalidade do 

trabalhador, garantindo assim, um ambiente de trabalho equilibrado e a responsabilização dos 

empregadores que não cumprem a legislação específica. No tocante à responsabilidade do 

empregador, observa-se que a Constituição Federal de 1988, o Código Civil, a CLT, o CDC e 

as demais leis, portarias e decretos foram norteadas pelo princípio da dignidade humana, e 

devem ser interpretados como unitárias no sistema jurídico nacional. O art. 7º do CDC traz 

expressamente a possibilidade da integração das normas para a solução das contradições, 

conforme segue: 

 

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de 

tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 

legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais 

do direito, analogia, costumes e equidade. 

 

A jurisprudência do STF reconhece e aplica a teoria do diálogo das fontes. No 

julgamento da ADIn 2.591, os Ministros votaram a favor da aplicação do CDC nos contratos 

bancários, alegando que não há uma exclusão formal entre as matérias, mas sim, influências 

recíprocas que permitem a integração das normas416. 

Portanto, partindo dos argumentos apresentados e do diálogo das fontes, como um 

sistema jurídico uno, o autor Jose Affonso Dallegrave afirma, acertadamente, defende a  

impossibilidade de exclusão da Responsabilidade do empregador. O autor ratifica que o 

princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, por efeito da hipossuficiência do 

trabalhador ou pelo contrato de adesão a que este será subordinado, restando vedada a exclusão 

de responsabilidade417. Os trabalhadores, por sua hipossuficiência, não podem renunciar 

direitos indisponíveis. 

O acidente de trabalho abrange o acidente e a doença ocupacional, sendo previstos no 

art. 20 da Lei nº 8.213/91, que divide em doença profissional decorrente do exercício do 

trabalho e as doenças do trabalho, que são adquiridas pelas condições do trabalho. O empregado 

que sofrer acidente de trabalho adquire a estabilidade provisória, conforme artigo 118, da 

referida Lei. 

                                            
416 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2591. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=68675 >. Acesso em: 13 nov. 2018. 
417 DALLEGRANE NETO, Jose Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: 

LTr, 2015, p. 165. 
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Orlando Gomes afirma que até o momento da demissão, o empregador é responsável 

pelo empregado e deve responder pela conduta abusiva de despedida injuriosa quando é 

acompanhada de palavras ofensivas. Neste caso, além das indenizações trabalhista é possível a 

reparação civil pelo dano civil. 

A matéria ambiental é de ordem pública, transindividual, coletiva, indisponível e 

imprescritível, a ação do dano individual prescreve no prazo de três anos, sob o art. 206, § 3º, 

V, do Código Civil. A indenização tem por escopo reparar o dano, para prevenir que atividades 

possam causar danos ao meio ambiente. 

A reparação proporcional do dano, prevista no inc. V do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988 e no art. 944 do Código Civil, torna inválida qualquer forma de tarifação, pois é 

contraria ao ordenamento jurídico. A responsabilidade civil busca a reparação efetiva dos 

danos, não podendo sofrer limitação418. A tarifação prevista na reforma trabalhista é um 

retrocesso social, que perde a função preventiva e punitiva da multa, passa a ser mera 

indenização de um dano não quantificado. 

O dano moral serve para reparar patrimonialmente um dano, além de proteger a 

dignidade e a personalidade do trabalhador, buscando assegurar sua dignidade419. 

A Lei nº 13.467/17, no que tange ao título do dano extrapatrimonial, é inconstitucional, 

pois contraria vários princípios e leis em vigor. O art. 223-G, VII, da referida lei, estabelece ao 

juiz apreciar “o grau de dolo ou culpa” no pedido do dano moral. 

Os requisitos de culpa e dolo estão relacionados para a apreciação do quantum 

indenizatório pelo juiz, e não como forma de restringir a responsabilidade civil do empregador. 

Jorge Luiz Souto Maior defende que a indenização exclusiva decorrente de dolo ou culpa é um 

retrocesso social, não há razões para negar a responsabilidade civil do empregador. O dolo e a 

culpa são retrocessos na construção histórica do direito social advinda de acidentes, “[...] o 

acidente é risco da atividade, isto é, das condições de trabalho que são impostas pelo 

empregador ao empregado”420. 

A vida e a integridade físico-psíquica são direitos fundamentais do trabalhador, o 

empregador tem o dever de adotar todas as medidas possíveis para prevenção de acidentes e de 

doenças ocupacionais, jamais poderá permitir que o trabalhador seja exposto a perigo, pois tal 

                                            
418 SEVERO, Sérgio. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 41. 
419MARANHÃO, Ney Stany Morais. Responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade: uma perspectiva 

civil-constitucional. São Paulo: Método, 2010, p. 177. 
420 MAIOR, Jorge Luiz Souto. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: LTr, 

2001, 560; 681-682. 
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conduta, ainda que culposa, caracterizaria em culpa grave. Por fim, o trabalhador pode pleitear 

no judiciário a reintegração ou a indenização quando foi assediado moralmente para pedir a 

demissão, o empregador pode escolher, pela faculdade do seu poder potestativo, entre reintegrar 

o trabalhador ou indenizar a vítima e demiti-la sem justa causa.  

 

5.2. DANO MORAL 

 

O dano moral é a lesão à personalidade decorrente do ato ilícito por ação ou omissão 

com a conduta culposa ou dolosa. A descrição da conduta do assédio moral evidencia que se 

trata de uma conduta abusiva por ato, palavra ou gesto de maneira repetida ou sistematizada, 

que provoca na vítima um dano físico, psicológico e emocional, que são espécie do gênero dano 

moral.  

O assédio moral viola os direitos da personalidade do trabalhador, mesmo quando 

realizada com permissão da vítima, por inocência ou incompreensão que o ato é ilícito421. A 

lesão à personalidade do trabalhador ocorre com a exposição humilhante da vítima no ambiente 

de trabalho, resultando em danos à integridade física e psicológica da vítima. 

O assédio moral ocorrido durante o contrato de trabalho gera responsabilidade de 

indenizar para o empregador, mesmo nos casos que o empregado toma ciência dos 

acontecimentos após ser demitido da empresa, desde que a ação praticada era humilhante e 

reiterada com o objetivo de fazer o empregado pedir demissão422. Após a demissão, e observado 

a prescrição bienal a vítima poderá ingressar com a ação para ter seus danos reparados. 

O empregador e o empregado que praticam assédio moral podem ser responsabilizados 

por dano moral decorrente da relação de trabalho. Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho afirma 

que a condição de miserabilidade e hipossuficiência do empregado não o isenta de 

responsabilidade423. Caio Mário Silva Pereira complementa que a culpa e o dolo são os 

requisitos para a ação de regresso do empregador contra o empregado que praticou o assédio 

moral424. 

                                            
421 FERREIRA, Hádassa. Dolores Bonilha. Assédio moral nas relações de trabalho. São Paulo: Russell, 2004, 

p.116. 
422 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-Estar no Trabalho: Redefinindo o Assédio Moral. Trad. Rejane 

Janowitzer. 9. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2017, p. 31. 
423 PAMPLONA FILHO, Rodolfo Mário Veiga. O Assédio Sexual na Relação de Emprego. Tese de 

Doutorado em Direito do Trabalho apresentada à Pontifícia Universidade Católica sob orientação do Prof. 

Amauri Mascaro Nascimento. São Paulo, 2000, p. 83. 
424 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 418. 
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O assédio moral é uma espécie do gênero do dano moral, no qual um assédio moral 

implica na ocorrência de um dano moral, que resulta lesões à personalidade física, psicológica 

e estética do trabalhador, pois os danos morais e materiais estão sujeitos a reparação patrimonial 

e extrapatrimonial. O “dano” não se limita à diminuição material ou patrimonial, mas à saúde 

física e psíquica, resguardado a dignidade do trabalhador425. 

Os direitos da personalidade são extrapatrimoniais e intransmissíveis, quando é lesado 

por uma conduta ilícita, nasce o direito a indenização por dano moral. O estado juiz na prolação 

da sentença por meio do juiz togado vai estabelecer o quantum indenizatório para ressarcir a 

vítima, pois nestes casos não há como retornar ao status a quo. Há que ressalvar os direitos da 

personalidade que podem ser objeto de negócio jurídico, e dessa forma podem ser disponíveis 

dentro dos limites legais, mesmo assim, não perde sua característica de intransmissibilidade 

nem é possível renunciá-los426. Verifica-se que a prolação do quantum é competência do 

Estado, por meio do Juiz togado, dessa forma, qualquer lei que tente mudar alterando as 

prerrogativas dos juízes para limitar o exercício da jurisdição será ilegítima.  

Os direitos da personalidade e o respeito à dignidade do trabalhador são tutelados pela 

legislação trabalhista e decorrente da relação contratual para responsabilizar e limitar o 

empregador no exercício do poder de direção até o momento da sua extinção427. 

A Lei nº 5.250 de 1967, Lei de Imprensa, foi julgada inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, na ADPF 130, no dia 30 de abril de 2009428, por que a lei tarifava o valor do 

dano moral indenizatório, contrariando o disposto no art. 5º, inc. V - “é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”, 

descrito na Constituição Federal de 1988. A tarifação da indenização não pode reduzir as 

                                            
425 LOMBREGAT, Marcus Vinicius. Dano Moral nas Relações Individuais do Trabalho. São Paulo: LTr, 

2001, p. 24. 
426 MATTOS NETO, Antônio José de. Direitos patrimoniais disponíveis e indisponíveis à luz da Lei de 

Arbitragem. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 27, n.106, abr./jul. 2002, p. 230. 
427 LOMBREGAT, Marcus Vinicius. Dano Moral nas Relações Individuais do Trabalho. São Paulo: LTr, 

2001, p. 86. 
428 PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade  indenizatória é, em si mesma, poderoso fator 

de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de 

proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber 

(quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta 

situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por 

órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de 

expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de 

contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido 

em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente 

público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de 

legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento 

antijurídico francamente sindicável  pelos cidadãos. 
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situações previstas que podem ser abarcadas pela lei, nem limitar a reparação dos danos 

desproporcional com a conduta.  

As pessoas sofrem um dano diferente com consequências físicas, psicológicas e sociais 

diversas. Diante de distintas circunstâncias, estabelecer valores tarifados e limitados em 50 

salários do trabalhador, para indenizar o dano psicofísico, é inconstitucional, pois não há como 

medir a intensidade da dor, do sofrimento, da angustia, nem mensurar o valor do dano à 

imagem. Os valores aviltantes são um prêmio para o agressor e não uma punição pedagógica. 

Diante do exposto, a aplicação do instituto seria banalizada e serviria apenas como caráter 

limitado e reparador. 

O jurista Ives Gandra Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, afirmou que 

a tarifação é necessária, pois caso as indenizações sejam altas, os empregados poderiam se 

mutilar para receber indenização, “se você começa a admitir indenizações muito elevadas, o 

trabalhador pode acabar provocando um acidente ou deixando que aconteça porque para ele vai 

ser melhor”. Denota-se que o posicionamento do ministro destoa da previsão constitucional do 

art. 5°. 

O art. 5° da Constituição Federal de 1988 prevê a indenização por dano material e moral 

no inc. V – “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem”; e no inc. X – “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano material 

ou moral decorrente de sua violação”. Observa-se na CF/88 a previsão de que o dano gera 

direito ao ressarcimento na mesma proporção do agravo, ou seja, qualquer tentativa de tarifar o 

dano extrapatrimonial viola o texto Constitucional. A reparação deve ser proporcional, 

congruente e equivalente ao dano. 

O ato ilícito decorrente do assédio moral ofende os direitos da personalidade e assegura 

o direito à reparação do dano. Os arts. 11 a 21 do Código Civil preveem normas aplicáveis aos 

direitos da personalidade não sendo crível separar ou aplicar de modo diverso na seara 

trabalhista. O Direito do Trabalho é um direito social coletivo visa proteger os direitos da 

personalidade do trabalhador. O art. 8º, parágrafo primeiro, da Consolidação das Leis do 

Trabalho aduz que, “o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho”. O que o 

Código Civil pode e deve continuar sendo aplicado de forma subsidiária da legislação 

trabalhista quando for mais favorável ao trabalhador. 

O juiz pode “humanizar o processo”, termo adotado pela doutrina estrangeira para 

referir-se às partes como indivíduos dotados de dignidade e não apenas como objetos sem 
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personalidade429. A construção doutrinária vem numa corrente humanista influenciando a 

postura dos juízes para tratar as partes do processo como seres humanos. Valoração da pessoa 

em consequência do desenvolvimento dos direitos da personalidade. 

O dano moral é uma das formas de indenizar as lesões aos direitos da personalidade, as 

quais são agrupadas pela doutrina em direitos físicos, psíquicos e direitos morais do indivíduo. 

A conduta abusiva ou excessiva do empregador, no desenvolvimento da atividade empresarial, 

pode ofender a saúde física e psíquica do empregado. O empresário deve utilizar o poder 

diretivo dentro da normalidade para alcançar o lucro, sem exceder-se no autoritarismo e no 

poder de comando.  

A discriminação e a violência no ambiente de trabalho ofendem os direitos da 

personalidade e causam desequilíbrio, podendo ainda, gerar danos materiais e imateriais ao 

trabalhador. O empregador é o responsável pelo dano por ação ou omissão dos trabalhadores 

que praticam a conduta ilícita, pois responde objetivamente pela escolha e vigilância do 

empregado. 

O dano material compõe-se de prejuízos a bens corpóreos e incorpóreos que pertencem 

ao indivíduo. O assédio moral resulta doenças físicas que precisam de tratamento médico e de 

outros procedimentos que podem não ser cobertos pelo SUS, motivo para o empregado solicitar 

o ressarcimento com as despesas pagas no decorrer do tratamento430. Nos casos comprovados 

de suicídio decorrente de assédio moral na empresa, o empregador e deverá pagar as despesas 

relacionadas com o funeral, cabendo o direito de regresso contra o funcionário que praticou a 

conduta. 

O dano psicofísico do assédio moral é consequência da humilhação prolongada, do 

menosprezo e da indiferença no trabalho. Na maioria das vezes, mesmo estando adoecido o 

empregado continua trabalhando, pois depende economicamente da empresa para o sustento 

familiar. Em alguns casos a pessoa demora em perceber que está sofrendo assédio moral de 

maneira sutil, e quando percebe está na fase da agressão perversa com danos irreversíveis. 

O dano psíquico não está positivado no ordenamento jurídico brasileiro, porém, a 

doutrina e a jurisprudência centram no reconhecimento do dano psíquico pela conduta 

humilhante que denigre a imagem e a honra da pessoa. O desequilíbrio no ambiente de trabalho 

é outro fator que gera lesões a integridade psíquica do trabalhador431. 

                                            
429 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Poderes éticos do juiz: a igualdade das partes a repressão ao abuso no 

processo. Porto Alegre: Fabris. 1987, p. 114. 
430 PRATA, Marcelo Rodrigues. Anatomia do Assédio Moral no Trabalho. São Paulo: LTr, 2008, p. 330. 
431 MUÇOUÇAH, Renato de Almeida Oliveira. O assédio moral coletivo nas relações de trabalho. São Paulo: 

LTr, 2011, p. 159. 
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Hernán Daray define o dano psicológico como uma perturbação ilícita permanente ou 

transitória, que gera direito a indenização432. O dano psíquico é reconhecido como uma espécie 

do gênero dano moral, assim aplica-se o instituto do dano moral quando ocorrer dano psíquico. 

Carlos Eduardo de Abreu Boucalt, afirma que o dano psíquico não pode ser 

normatizado, pois não cabe ao ordenamento jurídico colocar normas que delimitem a saúde 

mental do sujeito, pois o conceito de normalidade psíquica cabe à psiquiatria. A personalidade 

foi estudada no plano individual, sendo pouco conhecidos os efeitos sobre as relações sociais 

no ambiente de trabalho, sobretudo no âmbito da psiquiatria. A formação psíquica do indivíduo, 

no direito da personalidade, forma personalidades “normais” e “patológicas”, rotulando as 

pessoas pela aptidão ou inaptidão para o trabalho433. 

A lesão à integridade psíquica é indefinida, assim como, o dano moral que é utilizado 

para alterar a personalidade do empregado, por meio de lesões sutis até as lesões gravíssimas. 

A alteração psíquica é patológica, pois altera a percepção individual de mundo do empregado. 

Os danos emocionais atingem a vida particular, a convivência familiar e social do 

trabalhador, pois o ser humano se identifica com o trabalho, há um significado cultural de 

reconhecimento social e realização pessoal pelo cargo que ocupa, ou pelo trabalho realizado434. 

 

5.3. A TARIFAÇÃO DO DANO MORAL E OUTRAS QUESTÕES SOBRE O DANO 

MORAL NA REFORMA TRABALHISTA 

 

A Lei nº 13.467/17 prevê a tarifação do dano extrapatrimonial em leve, médio, grave e 

gravíssimo, como forma de quantificar ou medir metricamente valores para reparar o dano 

extrapatrimonial, pois a dor e o sofrimento humano possuem intensidades diferentes em pessoas 

diferentes. O valor da indenização deve levar em consideração a dor sofrida pela vítima, com 

base na sua personalidade, sensibilidade e na projeção que o dano toma para o futuro, a 

gravidade e a repercussão a outros bens jurídicos como o nome, a imagem, a honra e a boa fama 

da vítima.  

                                            
432 DARAY, Hermán. Daño psicológico. 2. Ed. Buenos Aires: Astrea, 2000, p. 16. 
433 BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu. A integridade psíquica e sua disciplina dentre os direitos de 

personalidade no sistema legal brasileiro. Revista de Direito Privado, São Paulo, v.4, n.14, p. 162-175, abr./jun. 

2003, p. 162. 
434 GUEDES, Márcia Novaes. Assédio Moral e responsabilidade das organizações com os direitos fundamentais 

dos trabalhadores. Revista da Anamatra II. São Paulo, 2003, p. 94. 
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Há quesitos para verificar o dano à personalidade do trabalhador, dentre estes, a idade 

da vítima, quantos filhos possui, o estado civil, se a vítima era o responsável pelo sustento da 

família, entre outros critérios que são analisados na justiça comum.  

O direito a igualdade entre todos pode ter contribuído significativamente para a 

precarização das condições de trabalho e do retrocesso social previsto na Reforma trabalhista 

de 2017, quando todos os trabalhadores passaram a ser vistos apenas como custo do processo 

produtivo e que podem ser facilmente substituídos por outras, ocorre um processo de descarte 

de trabalhadores, com isso, reduz a sua condição humana. O argumento de pessoa com 

dignidade, única e insubstituível, passa a ser massificado e coisificado como elemento 

integrante das máquinas no processo produtivo em massa.   

A previsão constitucional de igualdade formal prevista no art. 5° da Constituição Federal 

de 1988 não pode ser confundida com a igualdade material. Da mesma forma, “a igualdade não 

deve ser confundida com homogeneidade” 435, pois, a norma aplicada de forma homogênea para 

todos torna-se injusta. As pessoas possuem capacidades físicas, psicológicas, e econômicas 

diferentes, não seria coerente aplicar o mesmo valar de multa para a microempresas, para as 

pequenas empresas e grandes empresas. A classificação da empresa é motivo relevante para 

que seja aplicado a multa pelo dano moral equivalente à sua capacidade econômica: “Se houver 

uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então o tratamento desigual é 

obrigatório” 436. 

A Lei n° 13.467/17 não pode contrariar a Constituição Federal de 1988 nem os Tratados 

e as Declarações Internacionais de proteção dos direitos humanos, pois isto equivaleria a 

contrariar o princípio da vedação do retrocesso social. No texto da reforma trabalhista o Título 

II-A na Consolidação das Leis Trabalhistas visa estabelecer as regras para quantificação do 

dano extrapatrimonial. No art. 223-A da CLT: “Aplicam-se à reparação de danos de natureza 

extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título”. 

Observa-se que a expressão “apenas” reduz a fundamentação judicial na CLT, tentando 

restringir a interpretação da norma constitucional e da norma comum prevista no Código Civil 

e no Código de Processo Civil os quais não preveem elementos objetivos para restringir a 

atuação do Estado Juiz. 

A tentativa de limitar a aplicação do Código Civil, está equivocada, pois a reforma não 

trata de temas importantes relacionados à proteção a responsabilidade civil objetiva, subjetiva 

                                            
435 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Método, 2010, p. 392. 
436 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.410. 
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nem a decorrente de atos de terceiros ou ainda do ato ilícito. Portanto, a inserção dos direitos 

da personalidade na CLT deve ser interpretada aplicando subsidiariamente o Código Comum.  

O art. 8º, § 1º da mesma Consolidação das Leis Trabalhista assegura ao direito comum 

ser fonte subsidiária do direito do trabalho, enquanto que a expressão “apenas” tenta impedir a 

aplicação de normas subsidiárias, o que poderia limitar a aplicação ou trazer uma lacuna para a 

legislação trabalhista. 

Hans Kelsen leciona que, com o ordenamento é disposto de forma hierárquica, como 

uma pirâmide, e que é possível de haver conflitos entre leis inferiores e superiores. No momento 

que ocorre o conflito das normas nas decisões judiciais, Kelsen afirma que a decisão só será 

anulada pelo próprio tribunal que proferiu a sentença, ou pelo tribunal superior competente de 

onde foi julgada a ação. A lei que for contrária a Constituição Federal de 1988, será vigente até 

a declaração de inconstitucionalidade, podendo ter os efeitos modulados pelos ministros do 

Supremo Tribunal Federal, “guardião da Constituição”, para reduzir os impactos da sentença. 

Kelsen afirma que "enquanto, porém, não for revogada, tem de ser considerada como valida; e 

enquanto for válida, não pode ser inconstitucional” 437. Portanto, a Reforma Trabalhista deve 

ter alguns artigos declarados inconstitucional, como o caso do art. 223-G, que tarifa o dano 

moral, pois contraria expressamente os incisos V e X, do art. 5° da CF/88. 

O art. 223-B da Consolidação das Leis Trabalhistas prevê: “Causa dano de natureza 

extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física 

ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação”, este artigo afronta o 

princípio garantidor do acesso à justiça; ao estabelecer como titular exclusivo da ação o sujeito 

que sofreu o dano moral.  

O legislador reformista adota a teoria da intransmissibilidade da sucessão do polo ativo 

da ação, em contradição com o art. 943 do Código Civil: “[...] o direito de exigir reparação e a 

obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança”. Essa teoria da intransmissibilidade é um 

benefício para o empregador ou preposto que comete assédio moral com grave dano ao 

trabalhador quando resultar a incapacidade permanente ou a morte, pois estaria isento de reparar 

o dano. Ora, pela letra da lei, quando o autor da ação morrer não transmitirá aos herdeiros o 

direito de receber os créditos trabalhistas decorrente da lesão a personalidade, aplicação 

contrária à Constituição Federal de 1988, por que há uma ampliação dos direitos sociais e o 

reconhecimento dos direitos da personalidade, não há vedação legal que proíba a transferência 

do crédito pelo evento morte, portanto a aplicação dessa teoria estaria equivocada. A 

                                            
437 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998, p. 287. 
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competência para julgar as ações trabalhistas decorrentes de dano moral e patrimonial, 

conforme súmula vinculante 22 é da Justiça do Trabalho e art. 114 da Constituição Federal de 

1988, independente da vítima ser o trabalhador, a viúva ou os herdeiros.  

O art. 223-E da CLT, estabelece que: “São responsáveis pelo dano extrapatrimonial 

todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação 

ou da omissão”. A responsabilidade do empregador pelos empregados decorre do inc. III, do 

art. 932438 do Código Civil, aplica-se a responsabilidade objetiva do empregador, pois o 

trabalhador foi contratado e está sob vigilância e subordinação hierárquica. Diante do exposto, 

fica evidente que o empregador responderá pelo assédio moral cometido pelo empregado no 

ambiente de trabalho, podendo entrar com uma ação regressiva contra quem praticou o assédio. 

Na sequência, o art. 223-F prevê a possibilidade do pedido cumulado do dano material, 

consoante ao já estabelecido no art. 5º, inc. V, da Constituição Federal de 1988. 

O art. 223-G da Consolidação das Leis Trabalhistas traz um rol com doze incisos 

estabelecendo alguns requisitos para o Juiz fundamentar a sentença, o excesso de requisitos 

torna o processo mais moroso e passível de ser contestado, pois o juiz precisará fundamentar 

todos os requisitos, para só depois julgar o valor da ação de forma tarifada e limitada. A análise 

dos requisitos abaixo deve ser realizada desde que o valor não seja tarifado, podendo aumentar 

e diminuir com a análise dos quesitos subjetivos. Ao fixar o limite máximo de indenização, os 

doze incisos serão contestados para reduzir a condenação e não para estabelecer um valor 

proporcional.  

 

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: 

I – a natureza do bem jurídico tutelado; 

II – a intensidade do sofrimento ou da humilhação;  

III – a possibilidade de superação física ou psicológica; 

IV – os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; 

V – a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;  

VI – as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral; 

VII – o grau de dolo ou culpa; 

VIII – a ocorrência de retratação espontânea;  

IX – o esforço efetivo para minimizar a ofensa;  

X – o perdão, tácito ou expresso; 

XI – a situação social e econômica das partes envolvidas; 

XII – o grau de publicidade da ofensa. 

 

                                            
438 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 

autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas 

condições; III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho 

que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 

albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V - os que 

gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. 
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O juiz passará a analisar a natureza do bem jurídico tutelado: a vida, a imagem, a honra, 

a dignidade, dentre outros bem jurídicos. Neste estudo, a indenização decorrente de assédio 

moral ofende vários direitos fundamentais. O requisito previsto no inc. II – “a intensidade do 

sofrimento ou da humilhação”, é relevante na análise de assédio moral, pois a vítima é 

submetida a práticas humilhantes reiteradamente, causando-lhe dor e sofrimento físico, porém 

não há limites para o sofrimento humano, bem como proporcionalmente não haveria a limitação 

da indenização.  

O inc. III – a possibilidade de superação física ou psicológica, como visto o assédio 

moral segue duas correntes a primeira que só admite a reparação do dano moral em caso de 

dano comprovado e a segunda que admite o dano moral em decorrência da conduta ilícita, desta 

forma a análise do inciso propõe que a vítima que consegue superar os danos terá direito a uma 

indenização menor, ou até mesmo não ser indenizada. A conduta ilícita nesta hipótese não seria 

punida, não haveria mais efeito preventivo e punitivo pela conduta, apenas pelo resultado, dessa 

forma estaria criando um direito que tolera a conduta ilícita e só ressarce o dano. 

O inc. IV do art. 223-G, da Lei n° 13.467/17  prevê “os reflexos pessoais e sociais da 

ação ou da omissão”, analisado na conduta do assédio moral, procura isolar a vítima do convívio 

social no meio ambiente de trabalho para ficar sem credibilidade, sem exercer função, 

permanece como inútil na empresa até que a situação fique insuportável e ela peça demissão. 

O inc. V trata da extensão e da duração dos efeitos da ofensa, ou seja, analisar a 

proporção do prejuízo moral é relevante, pois o requisito previsto no texto constitucional, e no 

assédio moral, a reiteração de conduta torna ainda maior o dano. O problema é o inciso 

estabelecer uma análise na extensão do dano e na mesma lei limitar o valor da indenização.  

Por sua vez, o inc. VII trata do grau de dolo ou culpa do empregador para reparação do 

dano, tema que foi estudado no título referente à responsabilidade civil do empregador que 

responde por dolo ou culpa, por ação ou omissão, pela teoria da responsabilidade objetiva e 

pelo risco da atividade. 

O inc. VIII tem por tema a retratação espontânea, tida como requisito para redução da 

indenização para o agressor que se arrepende da conduta abusiva e se retrata, mas é preciso 

destacar que a decisão será espontânea quando ocorrer antes da citação do réu, pois após, se 

dará com interesse na redução do valor indenizatório.  

No inc. IX tem-se a questão do esforço para minimizar a ofensa, ora, se a conduta do 

assédio moral tem por objetivo causar sofrimento à vítima, é possível que reconheça as condutas 

benéficas, que tentam minimizar os danos. O assédio moral tem o objetivo de destruir a 
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personalidade da vítima por ação reiterada, logo é impossível permanecer praticando a conduta 

e alegar que procurou efetivamente reduzir a ofensa. 

O inc. X trata do perdão tácito ou expresso, o qual reduzirá e poderá até isentar a 

responsabilidade do empregador de pagar o dano moral pela aceitação do perdão tácito, ou seja, 

se o trabalhador sofrer assédio moral na empresa durante vários anos, suportando física e 

psicologicamente as agressões, por medo de perder o emprego. A previsão do perdão tácito é 

uma ofensa à dignidade humana do trabalhador, pois cerceia o direito do trabalhador de reparar 

o dano caso permaneça trabalhando na empresa, por dependência econômica ou por medo do 

desemprego e não conseguir suprir as necessidades básicas de subsistência familiar. Portanto, 

o perdão deve ser considerado como requisito de análise subjetivo, mas não como um requisito 

para eximir a responsabilidade do agressor.  

No inc. XI apresenta-se a situação social e econômica das partes envolvidas, o que 

contraria os incisos do art. 223-G, pois a situação econômica e social de uma empresa de 

pequeno porte, de uma empresa de médio porte e de uma grande empresa são diferentes, devem 

ser analisados com indenizações diferentes, o que não pode é todas terem o mesmo limite fixado 

por lei para ressarcimento do dano. E, por último, no inc. XII, tem-se o grau de publicidade da 

ofensa, a conduta ocorreu entre colegas de departamento, ou no ambiente interno e externo da 

empresa, levando as humilhações sofridas até o conhecimento de terceiros. 

Os incisos destacados têm o objetivo de auxiliar no valor da indenização proporcional 

ao dano, ocorre que com o limite máximo estabelecido no §1°, do art. 223-G, os incisos tornam 

os quesitos apenas para minimizar o valor indenizatório que possui limite máximo de cinquenta 

vezes o último salário contratual do ofendido. A reforma trabalhista alterou a CLT que garantia 

proteção ao empregado, parte vulnerável da relação de trabalho, para trazer limitação da 

responsabilidade dos empregadores.  

O §1°, do art. 223-G, da Lei n° 13.46717, tarifa o dano extrapatrimonial em leve, média, 

grave e gravíssima, criando limite objetivo para indenizar uma enorme variedade de condutas 

ilícitas subjetivas. A lei reformista discrimina o trabalhador, reduz a garantia dos seus direitos 

à personalidade com as demais pessoas, como se todos os indivíduos não fossem dotados da 

mesma dignidade, inclusive discrimina a vida do trabalhador frente ao evento morte. 

Para estabelecer o quantum indenizatório o juiz deve analisar o caso concreto e 

estabelecer um valor que seja justo, para reparar proporcionalmente o dano sofrido com a 

conduta ilícita praticada. O juiz é um ser humano com consciência e dignidade, deve avaliar o 

caso concreto, Kant leciona neste sentido de que:  
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No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 

um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma 

coisa está cima de todo o preço, e, portanto, não permite equivalente, então tem ela 

dignidade439. 
 

Para Immanuel Kant, o ser humano é dotado de dignidade que não pode ter preço, ou 

seja, não há como quantificar o preço da dignidade humana, pois é indisponível, absoluta, não 

pode ser alienada, reduzida ou emprestada.  

Verifica-se, que a tarifação do dano moral promove uma discriminação do trabalhador, 

reduzindo a dignidade, desta forma considerando-o como um sub- sujeito de direito, como uma 

subclasse de pessoas por ser trabalhador. O dano pela legislação comum é proporcional 

enquanto o adotado para os trabalhadores é tarifado da seguinte forma: 

 
§ 1o Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um 

dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:    . 

I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do 

ofendido;                      

II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do 

ofendido;                       

III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do 

ofendido;               

IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do 

ofendido.                   

§ 2o Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos 

mesmos parâmetros estabelecidos no § 1o deste artigo, mas em relação ao salário 

contratual do ofensor.                .  

§ 3o Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da 

indenização.  . 

 

O legislador rebaixa a condição humana do trabalhador comparado com os demais seres 

humanos na aplicação das leis comuns, a legislação trabalhista passa de protetora dos direitos 

trabalhadores vulneráveis para protetora do empregador. 

A fixação do quantum indenizatório dá segurança jurídica e protege os empresários 

estabelecendo um valor máximo para indenização em caso de dano extrapatrimonial. O art. 

223-G da CLT não respeita a vida e a dignidade do trabalhador, a vida humana fica num 

segundo plano de relevância.  

O trabalhador é desumanizado em relação aos demais seres humanos, pois em nenhuma 

outra lei admite a tarifação do ser humano. O trabalhador passa a ser explicitamente considerado 

como um ser descartável e substituível, como previsto por Hannah Arendt no livro “As origens 

do totalitarismo”.  

                                            
439 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 

2007, p. 77. 
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Hannah Arendt argumenta sobre a “Igualdade de condições como requisito básico da 

justiça, é uma das maiores dúvidas da humanidade”. Qual a igualdade entre empregadores e 

empregados?  Pois quanto mais tende as condições de igualdade mais difícil é explicar os 

motivos das desigualdades técnica, intelectual e econômica. “Nos EUA, a igualdade de 

condições foi naturalmente aceita. Igualdade concedeu aos judeus ricos e educados a igualdade 

dos demais judeus” 440. No Brasil, a desigualdade econômica é fator garantia de privilégios para 

uns por transmissão hereditária de bens, enquanto, serve de mecanismo de assegurar a 

exploração para a maioria dos trabalhadores que necessitam de salário para a sobrevivência.  

 

5.4. CONSEQUÊNCIAS DA TARIFAÇÃO DO DANO MORAL 

 

Na crise econômica, a insegurança e o medo de perder o emprego aumentam, este 

cenário se torna propício para realizar reformas trabalhistas, demissões em massa, precarizações 

das condições de trabalho. O mercado empregador oscila e contrata menos trabalhadores e exige 

cada vez mais qualificação dos trabalhadores em troca de um salário mínimo da categoria. Os 

princípios e garantias conquistados nas últimas décadas são revogados, o retrocesso social é 

vedado, mas torna-se evidente nas novas leis promulgadas. A dignidade passa a ser um 

entendida como um mínimo existencial para a subsistência e o lucro justifica todo retrocesso 

de direitos. 

Por outro lado, é preciso destacar que a economia precisa voltar a crescer para produzir 

riquezas e voltar a empregar a mão de obra ociosa com vasta oferta de empregos. Portanto, 

podem ocorrer reformas e alterações na lei, desde que não sejam contrárias aos princípios 

constitucionais e trabalhistas, como o ocorrido na tarifação do dano extrapatrimonial. O 

presente estudo não visa admitir uma tarifação ilimitada ou inconsequente em todas as 

situações, mas busca analisar e afirmar a inconstitucionalidade de uma tarifação que limita a 

indenização em consequências gravíssimas, como no evento morte. 

A reforma trabalhista tarifou o dano extrapatrimonial em quatro níveis: leve, médio, 

grave e gravíssimo limita o valor indenizatório, que será julgado de uma forma para os 

trabalhadores na Justiça do Trabalho e de outra forma no ordenamento jurídico comum.  

A tarifação máxima foi limitada a cinquenta vezes o último salário contratual do 

ofendido, para o grande empregador, nos casos de lesões gravíssimas é injusta e ineficiente, 

não analisa a condição sócio econômica do empregador que possui faturamentos acima de 4,8 

                                            
440 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Trad. de Roberto Raposo. São Paulo: Cia das Letras, 1989, p. 
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milhões anuais. A multa terá efeito pedagógico e preventivo para as microempresas, pois 

possuem faturamento de até 480 mil reais, e para as empresas com faturamento de 480 a 4,8 

milhões de reis, denominadas de empresas de pequeno porte.  

O teto de a cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido para reparação dano 

extrapatrimonial coíbe o ato ilícito cometido pelo microempresário e pelo pequeno empresário, 

mas se torna benéfico ao grande empresário estimulando a reiteração da conduta, pois agora há 

uma segurança jurídica máxima que limita os valores indenizatórios. Os níveis de reparação 

ferem o princípio da igualdade material, pois estabelece o mesmo valor para o proprietário de 

um mini comercio com um empregado e o empregador proprietário de uma instituição 

financeira com 90 mil empregados. A lei estabelece um tratamento homogêneo para as pessoas 

jurídicas sem distingui-las por porte econômico. 

Nesta hipótese em estudo, a maior instituição privada do país, teve um lucro no ano de 

2017 de 24 bilhões441, comparando com uma microempresa que fatura no máximo de 480 mil 

reais, ou ainda a empresa de pequeno porte que tem o faturamento entre 480 mil e 4,8 milhões 

de reais, a aplicação do mesmo limite máximo tarifado é injusto e contrário a igualdade 

material. 

Caso um técnico bancário, da instituição financeira citada, no salário médio da categoria 

de R$ 2.900,00, sofra assédio moral, durante o período que prestou serviço haverá um limite 

máximo de condenação em cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido, ou seja 

aproximado de R$ 150.000,00, valor que representaria 0,00058% do lucro líquido anual. Há 

uma possibilidade enorme de a empresa voltar a cometer assédio moral com outros 

funcionários, pois a multa é irrisória, não altera o patrimônio do agressor. 

Na mesma hipótese uma microempresa com faturamento máximo de 480 mil reais é 

condenada a pagar o teto da tarifação de cinquenta vezes o último salário contratual do 

ofendido, tendo por base o mesmo salário de R$ 2.900,00, a condenação será aproximadamente 

os mesmo R$ 150.000,00, porém para a microempresa o valor representará 41,66% do seu 

faturamento e não do lucro como no exemplo anterior. A multa provavelmente tornará a 

microempresa insolvente e terá que extinguir suas atividades, contrariando o princípio da 

função social da empresa de gerar empregos.  

A tarifação estabelece para um trabalhador que recebe R$ 1.000,00 mensais, uma 

indenização máxima de R$ 50.000,00 pela incapacidade permanente, por outro lado um gerente 

                                            
441 TREVISAN, Karina. Lucro do Itaú cresce 10% em 2017 e atinge R$ 24 bilhões. G1.Globo. 2018. Disponível em: < 

https://g1.globo.com/economia/noticia/itau-fecha-2017-com-crescimento-de-mais-de-10-no-lucro.ghtml>. 

Acesso em: 9 abr. 2018. 
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de uma empresa com salário de R$ 3.000,00 mensais terá R$ 150.000,00 de indenização, 

portanto a vida do trabalhador passa a ser discriminada e limitada em razão do salário recebido 

e não em razão da conduta ilícita, nem proporcional à extensão do dano. 

Outra situação hipotética envolve a incapacidade permanente, que configura a lesão 

gravíssima em duas pessoas, sendo que um indivíduo é funcionário da empresa e o outro é um 

pedestre que passava pelo local no momento do acidente. A aplicação do artigo 223-G, §1° da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) prevê a indenização máxima cinquenta vezes o 

último salário contratual do ofendido para o empregado, enquanto o terceiro será ressarcido 

pela legislação comum. 

Um terceiro passa pelo local e sofre o mesmo acidente e tem a mesma incapacidade do 

trabalhador citado acima poderá pedir uma indenização na justiça comum, conforme previsto 

no art. 100, V “a”, do Código Civil.  A responsabilidade civil da empresa provavelmente será 

de R$ 500.000,00 a R$ 1.000.000,00s, valores praticados Superior Tribunal de Justiça em casos 

de incapacidade permanente ou morte. Neste último caso a pessoa terá direito a uma 

indenização proporcional à lesão sofrida.  

Nestas hipóteses levantadas fica evidente o flagrante de inconstitucionalidade por 

discriminação do trabalhador e por contrariar o texto constitucional. Não é possível admitir no 

ordenamento jurídico que uma indenização seja limitada a 50 mil reais na seara trabalhista e o 

mesmo evento tenha uma indenização de 1 milhão de reais.  

À vida à integridade, à saúde, à dignidade do indivíduo não tem preço, a reparação do 

dano pelo ato ilícito previsto nos arts. 186 e 187, concomitante, e do art. 927, § único, do Código 

Civil, garante a reparação do dano por ação ou omissão da empresa pelo ato ilícito provocado, 

e este é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça condenou em 130 salários mínimos 

(aproximadamente R$ 122 mil) o indivíduo que publicou fotos íntimas de uma menor na 

Internet.  Os ministros decidiram que o valor deveria ter o caráter preventivo e pedagógico para 

reprimir novas condutas. O número do processo não é divulgado por segredo judicial. Outro 

caso de reparação por dano moral a imagem, o jornal foi condenado em primeiro grau em 90 

mil reais por ter sido erroneamente exposto como homossexual. 

 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REPORTAGEM 

DE JORNAL A RESPEITO DE BARES FREQÜENTADOS POR 

HOMOSSEXUAIS, ILUSTRADA POR FOTO DE DUAS PESSOAS EM VIA 

PÚBLICA. A homossexualidade, encarada como curiosidade, tem 

conotação discriminatória, e é ofensiva aos próprios homossexuais; nesse contexto, 

a matéria jornalística, que identifica como homossexual quem não é, agride a 
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imagem deste, causando-lhe dano moral. Recurso especial conhecido e provido em 

parte. STJ – Resp. 1063304 SP2007/0236532-9, Relator: Ministro ARI 

PARGENDLER, Data de Julgamento 26/8/2008, T3 – Terceira Turma, Data de 

publicação DJe 13/10/2008. 

 

A comparação desta decisão com a hipótese acima levantada, faz concluir que o 

trabalhador passa é sub classificado e um produto de descarte, que após a incapacidade 

permanente não merece ser ressarcido. O dano à imagem vale 90 mil ou 122 mil reais nos 

julgados citados, o dano à integridade de uma pessoa comum vale 1 milhão de reais e a lesão 

do trabalhador é tarifada na primeira hipótese levantada em 50 mil reis. Esta é a triste realidade 

que o trabalhador brasileiro foi submetido com a tarifação do dano extrapatrimonial na reforma 

trabalhista.  

A tarifação do dano moral na justiça do trabalho é inconstitucional, pois viola os incisos 

V e X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, além de contrariar a igualdade material em 

razão da condição sócio econômica da empresa e do empregador, e de discriminar o trabalhador 

impondo limites tarifados, enquanto o terceiro que será julgado na justiça comum pelo mesmo 

fato terá o valor estabelecido proporcionalmente ao agravo.  

Os direitos personalíssimos do indivíduo como à vida, à integridade física e mental será 

reparado no âmbito moral e material, seja pela incapacidade de trabalhar ou pelos efeitos 

psicológicos sofridos em decorrência do ato ilícito442. A tarifação da lesão gravíssima em 

cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido, faz com que a teoria do desestímulo 

não tenha efetividade na prevenção de condutas ilícitas, favorecendo a reincidência nas grandes 

empresas pela sensação de impunidade, ou pela punição irrisória e limitada443.  

A indenização tem o aspecto indenizatório de reparar o dano ao trabalhador que teve 

sua integridade física, psíquica e emocional violada, devendo ser uma pena ao agressor, com a 

finalidade de inibir a reiteração de conduta ilícita. O quantum indenizatório e pedagógico deve 

atender ao binômio ressarcimento e prevenção444.  

O dano extrapatrimonial deve ter natureza compensatória e punitiva com finalidades 

interligadas, de modo que não acaba com o sofrimento, mas estabelece um grau de conforto 

e um sentimento de justiça, ao ter a pena aplicada de modo a prevenir e reparar o dano pela 

multa445.  

                                            
442 SILVA, Américo Luís Martins da. O dano moral e a sua reparação civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1999, p. 39 
443 RESEDÁ, Salomão. A Função Social do Dano Moral. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009, p.260. 
444 REIS, Clayton. Dano Moral. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 101. 
445 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano Moral e Indenização Punitiva: os punitive damages na 

experiência da Common Law e na perspectiva do direito brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 

237. 
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O Estado Juiz que analisa o caso concreto é o sujeito habilitado para analisar as 

circunstâncias do dano e arbitrar valores de acordo com gravidade das lesões446.  A indenização 

deve ser fixada pelo juiz por meio de seu arbitrium judicis447. O autor defende ainda, que cada 

processo possui especificações e peculiaridade que devem ser levados em consideração na 

apreciação do dano moral, pois a dor de ter um cheque devolvido erroneamente na conta 

corrente é diferente do sofrimento de uma mãe que perde o filho, e do sofrimento do trabalhador 

que teve lesões permanentes, incuráveis que comprometem os atos básicos da vida pessoal e 

social448. Diante do exposto, cabe afirmar que o empregado submetido ao assédio moral deve 

ter seu dano reparado de acordo com a gravidade das lesões, a duração do assédio, a reiteração 

de condutas e as consequências físicas e psicológicas. 

O assédio moral é uma conduta que causa diferentes danos psicofísicos e emocionais ao 

trabalhador, de acordo com as características pessoais de resistência um indivíduo consegue 

suportar mais que outro as condutas assediantes e depreciativas no trabalho. A tarifação do dano 

limita a dor e o sofrimento humano sem adentrar à sua complexidade, pois cada caso possui 

particularidades e variáveis subjetivas específicas do ser humano. 

O valor deve ser retributivo e preventivo ao mesmo tempo449. O comportamento ilícito 

degrada o meio ambiente de trabalho equilibrado, gerando com o tempo o dano moral coletivo 

em todos trabalhadores que prestam serviço na empresa. A reparação deve ser o suficiente para 

extinguir esta conduta da empresa, mas que não extingue a atividade empresarial. 

O dano moral coletivo estará caracterizado, quando o ilícito atingir uma determinada 

coletividade, independentemente do número de pessoas. No julgamento do recurso 0163600-

46.2009.5.03.0109 na esfera trabalhista, o dano moral coletivo é aceito.  

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA DE PESQUISA DE OPINIÃO. SERVIÇOS 

DE ENTREVISTA/COLETA DE DADOS PARA PESQUISA, REVISÃO E 

DIGITAÇÃO DE DADOS. CONTRATAÇÃO DE FREE LANCERS. DANO 

MORAL COLETIVO. O procedimento adotado pelas rés, de contratar trabalhadores, 

na condição de autônomos, para o exercício de funções inerentes à sua atividade-fim 

(entrevista/coleta de dados para pesquisa, revisão e digitação de dados), impondo-lhes 

a observância de diretivas acerca da prestação de serviços, revela-se antijurídico e 

autoriza a reparação por danos morais coletivos. O dano moral coletivo "corresponde 

à lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade 

(considerada em seu todo ou em qualquer de suas expressões - grupos, classes ou 

categorias de pessoas), os quais possuem natureza extrapatrimonial, refletindo valores 

e bens fundamentais para a sociedade" (Xisto Tiago de Medeiros Neto, Dano Moral 

                                            
446 REIS, Clayton. Avaliação do Dano Moral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 64. 
447 REIS, Clayton. Dano Moral. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 208. 
448 Idem, ibidem, p. 101. 
449 MORAES, Maria Celina Bodin de. A responsabilidade e a reparação civil: Tratado de Direito das 

Famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 223. 
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Coletivo. São Paulo: LTr, 2.ed., p. 137). O reconhecimento do dano moral coletivo (e 

a possibilidade de sua reparação) tem respaldo constitucional (art. 5º, X, da 

Constituição Federal) e é tutelado pela Lei. (0163600-46.2009.5.03.0109 RO, 7ª 

Turma, Rel. Aline Monteiro de Barros, 20/03/2011)”. 

 

 

O dano moral coletivo não foi abarcado pela reforma trabalhista, sob pena de tornar 

sem efeito o instituto que possui normativa própria, portanto, não pode ser submetido à 

tarifação de 50 salários do trabalhador, exceto se considerar a somatória do salário de todos 

os operários da empresa, uma vez que todos sofreram o dano moral.  

O dano não é indenizável, mas compensável; o quantum indenizatório fixado 

irrisoriamente não pune o empregador, mas torna um incentivo à reiteração da conduta. O 

Estado juiz na análise de cada caso deve ter a percepção para estabelecer um valor justo, pois 

a sensação de impunidade e ineficiência do Estado pode gerar um sentimento de vingança no 

ofendido e desestabilizaria a harmonia social com a pretensão da autotutela.  

Portanto, a sentença de dano extrapatrimonial deve indenizar proporcionalmente o 

sofrimento e o dano à vítima com valores proporcionais que visam a punição e a prevenção de 

novos danos. O valor estabelecido na condenação deve causar uma redução patrimonial para o 

agressor que seja suficiente para punir e ter efeito pedagógico de não reiterar na conduta abusiva 

e degradante, independente de gerar um dano individual ou coletivo. 

 

5.5. PROPOSTAS PARA O COMBATE DO ASSÉDIO MORAL APESAR DA LEI N° 

13.467/17 

 

O assédio moral pode ser prevenido principalmente pela orientação e informação aos 

trabalhadores de como a prática ocorre no meio ambiente de trabalho, quais as suas 

características, consequências, danos e responsabilidades para quem pratica a ação e para quem 

se omite. Outras formas de coibir o assédio moral são: pela fiscalização do ambiente de trabalho 

pelo Ministério Público do Trabalho; pelos representantes dos trabalhadores; pela atuação 

sindical; pela adoção de treinamentos; pela atuação da CIPA nas empresas; pela promulgação 

de Leis; pela greve ambiental450 e por fim, pela demissão indireta por justa causa. 

                                            
450 Greve ambiental é um instrumento constitucional de autodefesa conferido ao empregado, a fim de que possa 

reclamar a salubridade do seu meio ambiente do trabalho e, portanto, garantir o direito à saúde. PACHECO, 

Celso Antonio. Curso de Direito Ambiental brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 396.  

A greve ambiental é a paralisação coletiva ou individual, temporária, parcial ou total da prestação de trabalho a 

um tomador de serviços, qualquer que seja a relação de trabalho, com a finalidade de preservar e defender o 

meio ambiente do trabalho de quaisquer agressões que possam prejudicar a segurança, a saúde e a integridade 

física e psíquica dos trabalhadores. MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do trabalho e a saúde do 
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O Ministério Público do Trabalho (MPT) detém legitimidade para atuar na fiscalização 

das normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como prevenir danos à integridade 

física e psicológica do trabalhador451. O MPT é legitimado para propor ação civil pública com 

previsão nos arts. 127 e 129 e 170 da Constituição Federal de 1988, e no art. 83, III da Lei 

Complementar n° 75/93.  

O Ministério Público do Trabalho (MPT) é competente para atuar na defesa da lei e do 

regime democrático nos interesses sociais e individuais indisponíveis, para o bem comum. O 

art. 129, III da Constituição Federal de 1988 reserva ao MPT por meio do Inquérito civil, ato 

administrativo inquisitivo, apurar lesão aos direitos coletivos e indisponíveis.     

O Termo de Ajuste de Conduta (TAC) é um título executivo extrajudicial importante 

para atuação do Ministério Público do Trabalho, a fim de preservar o ambiente de trabalho e a 

saúde do trabalhador. O Ministério Público pode estabelecer o TAC ou mesmo uma ação por 

assédio moral coletivo, para resolver problemas que afetam a saúde do trabalhador e que 

degradam o meio ambiente de trabalho.  

A representação da classe operária está prevista no art. 9° da Constituição Federal de 

1988, e independe de ser representado por sindicato, embora possa ser auxiliada por eles, para 

juntos controlar o poder diretivo do empregador com a valorização da função social da empresa 

e da dignidade humana452.  

Atuação dos sindicatos na proteção do meio ambiente de trabalho, defendendo os 

interesses coletivos e individuais para a preservação da vida e da categoria, com previsão 

constitucional no artigo 8°, III. Os sindicatos possuem competência para negociar condições de 

melhorias de segurança e medicina no trabalho, além de poder ser substituto processual e 

representar os associados, inclusive propor ação civil pública. Os sindicatos possuem 

legitimidade para realizar a substituição processual nos casos de direitos de interesses coletivos 

e individuais da categoria, podem, ainda, em situações de assédio moral com grave violação de 

direitos, representar o empregado na ação, a fim de não permitir que o empregado continue 

exposto a situações vexatórias e humilhantes453. 

                                            
trabalhador: responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda 

de uma chance, prescrição. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. 
451 FONSECA, Rodrigo. Assédio Moral: breves notas. Revista LTr, São Paulo, v.71, n. 1, p. 34-45, jan. 2007, p. 

44. 
452 RONDELI, Cristiane Montenegro. Assédio Moral na Relação de Emprego e Responsabilidade Civil do 

Empregador. Dissertação de Mestrado em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo sob orientação do Professor 

Dr. Gézio Duarte Medrado. 2008, p. 155. 
453 SUSSEKIND, Arnaldo.  Direito Internacional do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr. 1987, p. 369. 
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Os sindicatos podem atuar ainda nos Acordos e Convenções Coletivas, defendendo o 

interesse dos trabalhadores, prevenindo situações de assédio moral e sexual. Enoque Ribeiro 

dos Santos afirma que o Direito Coletivo do Trabalho participa, efetivamente, das decisões para 

garantir os direitos de quarta geração dos trabalhadores, como o direito à democracia ou à 

pluralidade de participação na gestão. O sindicato, hoje, deve atuar além dos objetivos primários 

de surgimento, que era o de garantir o mínimo existencial e o aumento salarial. 

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) tem por objetivo atuar na 

prevenção e na redução de acidentes dentro da empresa e na melhoria das condições de trabalho, 

dessa forma a CIPA pode atuar na ocorrência de assédio moral, pois é uma prática que degrada 

o meio ambiente de trabalho e provoca o aumento do número de acidentes de trabalho e de 

doenças psicossomáticas. 

Espera-se que os sindicatos promovam o desenvolvimento de programas de assédio 

moral nas empresas, a adoção de estatutos ou códigos de éticas que vedem condutas abusivas, 

e a possibilidade de benefícios tributários com base na redução de acidentes. Os estatutos e 

códigos de éticas precisam ser elaborados em parceria entre o empregador e os empregados 

para que haja o reconhecimento de que representa os funcionários. Já Marcia Novaes Guedes 

defende a sanção econômica para a empresa fiscalizar a ocorrência de assédio moral nas 

dependências da empresa454. Uma empresa organizada e ciente das suas responsabilidades deve 

prevenir a ocorrência de assédio moral.  

O treinamento e os workshops, sejam internos ou externos, são fundamentais para 

melhorar a convivência e a harmonia na empresa. Todos os trabalhadores devem participar das 

atividades previstas para valorizar o trabalhador. Para José Osmir Fiorelli, somente a formação 

é capaz de fazer o indivíduo reconhecer sua responsabilidade na sociedade, e ser inserido como 

um sujeito consciente da construção de um futuro cívico e humano. O autor criou a tabela dos 

valores que favorecem o assédio moral e os valores fundamentais desejáveis455. O treinamento 

constante e a mudança de valores favorecem a melhoria das relações sociais entre 

empregadores, diretores e empregados. 

O ministério do trabalho, através dos fiscais e políticas públicas governamentais, 

também podem prevenir as condutas de assédio moral no meio ambiente de trabalho. 

A melhor forma de proteção contra o assédio moral seria a tipificação criminal da 

conduta no ordenamento jurídico, com a previsão de medidas alternativas para o cumprimento 

                                            
454 GUEDES, Márcia Novaes.  Assédio moral e straining. Revista da Associação dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho da 15ª Região. Campinas: LTr, n.1. 2008, p. 149. 
455 FIORELLI, José Osnir. Assédio Moral: uma visão multidisciplinar.  São Paulo: LTr 2007, p. 195. 
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da pena. Há projetos de lei em andamento que tenta inserir a conduta na esfera criminal, como 

o projeto n° 4.742/01, porém não parece ser razoável criar mais um tipo penal para encarcerar 

o empregador, em casos decorrentes de assédio moral, pois não é uma pessoa que precisa ser 

ressocializado.  

Por outro lado, Carvalho et al defendem a criação de um tipo penal incriminador do 

assédio moral no Código Penal. Atualmente, algumas condutas assediantes podem ser 

enquadradas em tipos penais existentes, como injúria, difamação, ameaça, lesões corporais, 

constrangimento ilegal, assédio sexual, importunação sexual, crimes contra a organização do 

trabalho e induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. As autoras lecionam que “a gravidade, 

habitualidade e intensidade dessa prática no ambiente laboral, tanto público como privado, 

destaca a imperiosa necessidade de intervenção jurídica no Direito do Trabalho quanto do 

Direito Penal”.456. 

José Affonso Dallegrave Neto, defende a possibilidade de coerção positiva para a 

empresa cumprir as normas de saúde e segurança, a fim de dar um tratamento digno aos 

funcionários457. 

Em que pese a falta de regulamentação do assédio moral na esfera penal, ou ainda nas 

leis federais, alguns estados e municípios legislaram sobre o tema, como, Paraíba - LC nº 

63/2004; São Paulo - Lei nº 12.250/2006; Rio de Janeiro - Lei nº 4.205/2006 e Rio Grande do 

Sul - LC nº 12.561/2006. No âmbito municipal: Lei nº 1.163/2000 Iracemápolis; Lei nº 

2.120/2000 Ubatuba; Lei nº 358/2001 - Guarulhos; Lei nº 3.243/2001 - Cascavel; Lei nº 

1.078/2001 Sidrolândia; Lei nº 189/2002 - Natal; Lei nº 13.288/2002 - São Paulo; Lei nº 

3.671/2002 - Americana; Lei nº 11.409/2002 - Campinas; Lei nº 511/2003 - São Gabriel do 

Oeste; LC nº 498/2003 - Porto Alegre, Lei nº 9.736/2003 - Ribeirão Preto; Lei nº 2.377/2003 - 

Presidente Vesceslau; Lei nº 8.629/2004 - Santo André; Lei nº 8.629/2004 e Lei nº 1.103/2017 

Maringá. 

A responsabilidade para prevenção do assédio moral é de toda a sociedade e o Estado 

tem o dever de criar políticas públicas e adotar normas que protejam a saúde e a integridade 

física dos empregados. A Norma Regulamentadora  nº. 9 estabelece a implantação do Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para antecipação, reconhecimento, avaliação e 

controle dos riscos ambientais existentes na empresa, sob a responsabilidade do empregador. 

                                            
456 CARVALHO, Gisele Mendes de et al. Assédio Moral no Ambiente de Trabalho: uma proposta de 

criminalização. Curitiba: JM Livraria Jurídica e Editora, 2013, p. 105. 
457 DALLEGRANE NETO, Jose Affonso. Responsabilidade civil no direito do trabalho, 5. ed. São Paulo: 

LTr, 2015, p. 269. 
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A greve ambiental é prevista como instrumento para implementar condições adequadas 

de trabalho, com o escopo de preservar a vida e a saúde dos trabalhadores. Neste sentido, a 

Convenção 155 da OIT, permite a paralização do trabalho quando perigo eminente ou 

representar risco grave para a vida do operário. 

O empregado pode solicitar a demissão por justa causa indireta, quando trabalhando em 

ambiente degradado, que cause danos à sua saúde psicofísica, pois visa a proteger a dignidade 

a liberdade do trabalhador. Wagner Giglio, defende o direito de o empregado solicitar a justa 

causa indireta, pois reconhece o trabalhador como um sujeito de direitos dotado de 

personalidade.  

Portanto, o dever da empresa de cumprir sua função social garantindo aos empregados 

um meio ambiente de trabalho equilibrado, para a proteção da integridade física psíquica e 

emocional dos trabalhadores decorre da proteção a dignidade humana do trabalhador previsto 

como princípio axiológico máximo da Constituição Federal de 1988.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender o direito do trabalhador a um meio ambiente de trabalho equilibrado, 

pressupõe que o tema seja visto sob o prisma dos direitos fundamentais; o que implica, ainda, 

na identificação deste direito com a garantia da dignidade do obreiro por meio da proteção plena 

da sua personalidade. O estudo apresentado demostrou que o valor e o significado do trabalho 

têm sido alterados no decorrer da história, passando do labor de subsistência para a exploração 

da mão de obra pelo capital para a geração de lucro. 

Em tal contexto, a proteção à saúde e à segurança do trabalhador assume um sobrevalor, 

pois permite que fatores internos e externos possam ser fiscalizados para assegurar a qualidade 

de vida do ser humano por trás da máscara do trabalhador. 

As mudanças ocorridas após a Revolução Industrial; sobretudo na forma de gestão do 

trabalho, criaram uma cultura do individualismo, na qual a busca pelo reconhecimento para a 

promoção no trabalho, galgando cargos e conquistas cada vez mais elevados, não conhece 

limites. O sucesso profissional passa a ser atrelado à transcendência individual perante os 

demais. A concorrência entre os pares transforma o trabalhador em ser egocêntrico, trazendo à 

tona seu lado mais hostil, o que o faz perder a capacidade de sentir-se solidário em face de outro 

ser humano, principalmente se este estiver em uma posição menos privilegiada. A vida se 

resume ao trabalho em tempo integral. A busca pelo sucesso profissional desafia os limites 

humanos e faz a jornada de trabalho ser estendida ao período de folga, tudo em nome de um 

possível destaque perante os demais ou mesmo por necessidade de sustento próprio e/ou de sua 

família. O excesso de trabalho tem causado o rompimento das relações sociais entre os 

indivíduos contribuindo para o aumento do individualismo e facilitando o exercício desmedido 

do poder de direção, e por fim causa o dano existencial. 

As relações de trabalho têm enfrentado diversos conflitos internos de interesses, de um 

lado, o trabalhador teve seus direitos sociais, relativamente, assegurados ao longo do tempo 

apesar e, muitas vezes, pelo conflito entre as classes; o apoio dos sindicatos e das associações 

também foi importante para abranger o portfólio de direitos. Atualmente, o empregador tem 

enfrentado um cenário econômico de crise, com redução dos lucros e aumento dos custos, o 

que, em tese, justificaria, como única alternativa, a reforma da legislação trabalhista, com a 

criação de mecanismos de precarização, que acabam por priorizar o negociado pelo legislado. 

Contudo, entre a sanha por arrecadação do Estado e o empresário submetido por impostos 

escorchantes; encontra-se o empregado: vulnerável, que precisa técnica e economicamente do 

empregador para receber o salário, tanto para percepção do salário, mas também para se 
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identificar como membro da sociedade do capital. O empregador não percebe que a 

precarização retorna para si e piora a economia, que mais deficiente, coloca o seu 

empreendimento em risco. Por outro lado, o empregado é, a um só tempo, produtor e 

consumidor, sendo estimulado a consumir e com isso, torna-se cada vez mais dependente do 

salário e do atual sistema para continuar satisfazendo as necessidades e os desejos. 

A subordinação do empregado prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas efetiva--

se pelo aspecto financeiro, mas toma vulto no contexto da sociedade capitalista de produção em 

larga escala. O empregado precisa receber o salário e ter ferramentas para produzir, mas esta 

mesma situação acaba por ampliar sua vulnerabilização frente a um exército de desempregados; 

logo, evidencia-se um catalizador de assédio moral, pois o mercado dispõe de várias pessoas 

procurando emprego, e esta concorrência tende a precarizar as condições de trabalho e a reduzir 

os salários. 

As leis servem de mecanismos de controle do Estado, cabendo ao legislativo normatizar 

os fatos sociais e impor regras mínimas e máximas, para que não ocorra um retrocesso social e 

o trabalho acabe equiparado à escravidão. O mercado de trabalho deve ser livre o suficiente 

para permitir o desenvolvimento econômico pela atividade comercial num cenário de alta 

competitividade, mas deve estar submetido à normatização estatal a fim de garantir a dignidade 

do trabalhador.  

É evidente que a empresa tem como meta obter lucro, mas se verifica que pelo 

Constitucionalismo social, ela deve atingir a sua finalidade social de gerar emprego e renda 

para os trabalhadores, e assim promover o desenvolvimento econômico e a erradicação da 

miséria no País. 

O empregador tem o direito organizar os meios de produção de forma que lhe sejam 

entregues os melhores resultados, buscando a máxima eficiência e até com a redução de custos; 

mas não à custa do bem-estar dos subordinados e até da vida. O poder diretivo pode ser utilizado 

como mecanismo de vigilância e controle dos trabalhadores, desde que, não haja a fiscalização 

nem a exposição excessiva nem humilhante que resulte dano ao obreiro. Assim, o poder diretivo 

do empregador não pode exceder o limite da razoabilidade, deve ser dosado de forma natural 

nas empresas, evitando situação que degradem o ambiente ou que causem danos aos 

empregados. O dano, também, se voltará contra o empregador, em acidentes de trabalho, 

doenças e outros afastamentos dos empregados. 

A cultura do descarte, originada no holocausto dos judeus, baseava-se na eliminação 

dos trabalhadores que não conseguiam mais trabalhar. Eles eram enviados para as câmaras de 

gás, pois não eram mais considerados úteis à produção. Atualmente, a cultura do descarte dos 
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trabalhadores tem deixado muitos deles doentes, inválidos e estes acabam descartados nas ruas, 

cabendo ao Estado a responsabilidade destes indivíduos. A fragmentação da produção e a fácil 

reposição de mão de obra, como produto comercial, coisifica o trabalhador como se fosse uma 

máquina produtiva que possui um tempo de vida útil, sendo descartada após este período. 

Observa-se que ao precificar o trabalhador, reduz-se o sentido da dignidade, o que acaba por 

desumanizá-lo. O ambiente degradado e desumano torna-se, desse modo, uma incubadora para 

o surgimento do assédio moral, pois as relações sociais e humanas têm sido reduzidas e 

estimulada a concorrência entre os indivíduos. 

Da análise dos argumentos apresentados no estudo, é possível afirmar que, embora seja 

uma conduta extremamente reprovável, que causa dor e sofrimento à vítima, o assédio moral 

está presente no mundo com diferentes denominações, sempre com o mesmo objetivo de causar 

sofrimento à vítima, seja para aumentar a produção ou para forçar o pedido de demissão. 

O assédio moral tende a iniciar de forma sutil nas empresas, buscando reduzir a 

autoestima da vítima até que ela seja excluída socialmente por todos os empregados, e assim, 

quase sempre, venha a solicitar a rescisão contratual, reduzindo os custos com o término do 

vínculo, fato que, na prática, tem sido equivocado e causador de maiores prejuízos ao 

empregador.  

Na gestão por injúria, o assédio ocorre para aumentar a produção mediante agressões 

físicas ou verbais. O estímulo da produção por remuneração ou premiações deve seguir os 

parâmetros da quantidade produzida por um homem médio, pois estabelecer metas inatingíveis 

leva o trabalhador à exaustão, à perda da autoestima e ao adoecimento. 

O assédio moral ganha força nas organizações nos momentos de crise econômica, seja 

pelo aumento do controle e da fiscalização dos funcionários, ou pela busca pelo lucro no 

mercado competitivo. O estabelecimento de metas maiores e a necessidade de eliminar os 

empregados menos produtivos são motivações necessária para cometer abusos sem considerar 

o sofrimento alheio. O assédio moral direcionado a aumentar a produção tem o efeito inverso 

e, com o decorrer do tempo, tende a reduzir a produção, pois desenvolvem o medo e a 

insegurança nos demais trabalhadores, sem considerar que o ambiente digno e equilibrado que 

promova o bem-estar dos funcionários é mais benéfico para motivar o aumento da produção. 

O presente estudo possibilitou verificar a incidência de assédio moral em três profissões, 

sendo descritas mais pormenorizadamente as profissões: bancário, docente e  policial militar. 

Pode-se constatar que os bancários têm altas metas para ser cumpridas, com a venda de produtos 

e serviços para gerar cada vez mais lucro e atender os objetivos dos empresários e dos 

acionistas. Na atividade docente do ensino superior, ocorre uma corrida interna entre os 
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professores para aumentar a produção científica e manter o salário razoável, o que tem levado 

muitos profissionais a uma exaustão e ao afastamento. Este é o sistema perverso de 

produtividade, muitas vezes desmedida e com consequências na saúde do docente. 

Por fim, na atividade policial, a hierarquia e a disciplina rígida promovem um ambiente 

favorável para a propagação de assédio moral, principalmente quando se objetiva a promoção 

pessoal e não o bem da coletividade. O fato dos militares terem vários direitos suprimidos 

impede que haja uma proteção integral, ou ainda, que ocorra a publicidade do fato e a 

responsabilização do agressor. 

O direito deve atuar como mecanismo eficiente no combate ao assédio moral, portanto, 

aqui se propugna pela criação de uma norma específica para prevenir e reprimir o assédio moral, 

uma sanção penal proporcional à conduta, a fim de, evitar as lesões à integridade física e 

psicológica, à personalidade e a vida da vítima. A adoção de medidas preventivas para coibir 

as práticas ilícitas nas empresas, deve vir acompanhada da fiscalização externa, para minimizar 

a possibilidade de ocorrência do dano; promovendo, assim, a dignidade e o equilíbrio no 

ambiente de trabalho. Importante destacar que alguns estados e municípios já legislaram sobre 

a matéria, visando à prevenção de novos casos pelo poder público. Portanto, seja no ambiente 

público ou privado, nefasto é o assédio moral. 

O assédio moral degrada o ambiente de trabalho e causa dano à personalidade 

psicofísica do trabalhador, atingindo a vida pessoal, social e profissional. A conduta do agente 

agressor pode causar traumas pós-estresse, lesões permanentes, quadros com diversos níveis de 

depressão, doenças psicofísicas e patologias psicológicas. O dano moral tem a função de reparar 

a lesão e prevenir que ocorra a reiteração da conduta, porém o dano à personalidade da vítima 

não tem como ser efetivamente reparado. 

O estudo constata alguns pontos de retrocesso social no Direito do Trabalho, 

promovidos pela reforma trabalhista, que poderão aumentar o assédio moral, dentre eles a 

tarifação do dano moral, que perde a função pedagógica e punitiva. O retrocesso de direitos é 

impedido pela Constituição Federal de 1988 e pelo princípio da dignidade humana, uma vez 

que a possibilidade de alteração, de reformas ou modernização das Leis Trabalhistas não pode 

servir como requisito para precarizar as condições de trabalho, tampouco para criar normas 

contrárias ao texto constitucional, como ocorreu com a tarifação do dano moral do art. 223-G 

da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Foi fundamental nesta dissertação a análise da tarifação do dano moral e a verificação 

de sua inconstitucionalidade, por contrariar o disposto no texto Constitucional de 1988, no art. 

5° incisos V e X, os quais preveem a responsabilização proporcional pelo dano sofrido. O 
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Supremo Tribunal Federal já se posicionou na lei de imprensa pela inconstitucionalidade da 

tarifação do dano moral. A tarifação implicitamente autoriza a prática de assédio moral 

mediante o pagamento de uma multa máxima pré-estabelecida e limitada a 50 salários do 

trabalhador. A indenização não pode ser alta para promover o enriquecimento ilícito do 

trabalhador, nem insignificante para a empresa, tornando-se inexpressiva e irrelevante, como 

medida, quer seja preventiva, quer seja punitiva. 

A reforma trabalhista beneficia o empregador pela redução do número de processos por 

dificultar o acesso à justiça, ao prever a teoria da intransmissibilidade do dano moral e pela 

fixação do teto da lesão gravíssima em 50 salários do trabalhador. Evidencia-se, com isso, que 

a reforma trabalhista é um retrocesso social na condenação extrapatrimonial, pelo excesso de 

requisitos a serem motivados pelo juiz, servindo de aparato legal para o empregador recorrer 

da decisão e ter o valor da causa reduzido.  

A reforma faz uma limitação à dor e ao sofrimento humano, retira a dignidade e o caráter 

personalíssimo do ser humano em detrimento da segurança jurídica das grandes empresas. O 

trabalhador é reificado e seu sofrimento fracionado de forma objetiva em leve, médio, grave e 

gravíssimo, como se fosse possível mensurar o sofrimento e o dano da vítima. 

O quantum máximo indenizatório, de 50 salários do trabalhador, privilegia as empresas 

de grande porte, pois previamente se sabe qual é o limite que poderão ser condenadas a 

indenizar a vítima. Assim, para ser efetiva a aplicação de multa do dano extrapatrimonial, esta 

não pode ser limitada e deve atender a dois requisitos de natureza compensatória: a punição 

e a prevenção. A punição no sentido de o empregador ter uma sanção quando praticar a 

conduta ilícita, ainda que seja por omissão ou por permitir que o trabalhador sofra o assédio 

moral. A natureza preventiva tem o condão educativo, na qual o empregador recebe uma 

multa e adota as cautelas necessárias para evitar que ocorram novos fatos ilícitos dentro da 

empresa. 

A indenização, classificada em leve, média, grave e gravíssima e limitada 

respectivamente em 3, 5, 20 e 50 vezes o salário do trabalhador, perde o caráter preventivo e 

educativo, como foi dito, e a multa passa a ser um benefício para o empregador que aduz lucro 

com a exploração e com o assédio do trabalhador, mantendo-o sob pressão e com ameaça de 

demissão. Nas hipóteses levantadas neste artigo, mesmo nos casos que caracterizam assédio 

moral gravíssimo, cujas indenizações são de no máximo 50 vezes o salário do trabalhador, a 

condenação para uma empresa de grande porte não terá efeito. 

A quantificação máxima do dano extrapatrimonial desestimula a prática de ilícito 

quando praticado pelo microempresário e pelo pequeno empresário, o qual terá que pagar um 
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valor que causa uma redução perceptível no seu patrimônio. O Juiz é competente no caso 

concreto para determinar o valor da reparação, ao fazer a adequada subsunção do fato à norma. 

O magistrado não pode ser limitado por uma norma que fixa parâmetros fixos para todos os 

casos.  

A Constituição Federal de 1988 prevê no artigo 5°, incisos V e X, que a reparação deve 

ser proporcional ao dano; dessa forma, a tarifação do dano moral prevista no art. 223-G, §1° 

tende a ser declarada inconstitucional. 

A responsabilidade do empregador é decorrente do risco da atividade, portanto os 

acidentes de trabalho ocorridos no ambiente de trabalho independentemente de dolo ou culpa 

do empregador, deverão ser indenizados, gerando responsabilização e reparação de danos. 

Neste contexto, o assédio moral é considerado uma forma de acidente, portanto é abarcado pela 

seguridade social seguindo a previsão normativa constitucional no art. 201, I. 

O estudo procurou abordar possíveis formas de prevenção do assédio moral, para ter 

uma aplicação social, podendo ser uma fonte de consulta, pois a divulgação da informação 

auxilia na identificação de práticas assediantes que normalmente ocorrem no ambiente de 

trabalho. 

Ao Ministério Público do Trabalho compete fiscalizar o meio ambiente de trabalho, e 

adotar as medidas administrativas e judiciais visando coibir o trabalho degradante, seja por 

meio do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ou Ação Civil Pública, ou ainda pela ação 

individual. Outra proposta é a propagação da informação pelos sindicatos dos trabalhadores 

com a distribuição de panfletos e com palestras sobre o tema. A CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) pode participar orientando os trabalhadores dos seus trabalhadores e 

a procurar auxílio profissional técnico de um advogado. O próprio Estado, pela mão do 

Ministério do Trabalho e de políticas públicas, também. 

Por fim, a normatização penal da conduta seria uma forma de aplicar uma sanção a quem 

pratica o assédio e assim reduzir a prática do ato degradante ou humilhante. A responsabilidade 

para prevenção do assédio moral é de toda a sociedade e o Estado deve regular as condutas 

graves de modo a, efetivamente, reduzir os prejuízos dela decorrente, pois, no fim, toda a 

sociedade financia a seguridade social que atenderá as vítimas do assédio moral, quando a 

dignidade do trabalhador é ferida. O mesmo vale para o empregador. 
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