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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o escopo de realizar uma análise sobre os direitos da personalidade no 

meio ambiente de trabalho sob a perspectiva dos Tribunais Trabalhistas, com um olhar especial 

para o meio ambiente de trabalho e a visão dos Tribunais, priorizando a proteção à saúde física, 

psíquica e social dos trabalhadores, para um ambiente saudável e equilibrado de labor. Para o 

estudo em questão, foram realizadas pesquisas em doutrinas, dissertações, artigos, legislações 

e jurisprudências vigentes, demonstrando, assim, as garantias existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro e o cenário atual a partir dos Tribunais do Trabalho. O método utilizado foi 

o indutivo, por partir de questões particulares para conclusões gerais, especialmente, com 

fundamento na pesquisa jurisprudencial. 

 

Palavras-chave: Ambiente de Trabalho. Direitos da Personalidade. Tribunais trabalhistas.  

 

 

TÍTULO DO ARTIGO  

 

ABSTRACT 

 

The present paper has the scope of perform an analysis on the rights of the personality in the work 

environment from the perspective of the labor courts, focusing on the work environment and the 

view of the courts, protection of physical health, psychological and social health of workers, for a 

healthy and balanced work environment. For the study, researches on juridical doctrines, 

dissertations, articles, legislation, and current jurisprudence were made, demonstrating the 

guarantees of Brazilian legal system and the current scenario from the labor courts. The method 

used was the inductive, because it goes from particular points to general conclusions, especially, 

based on jurisprudential research.  

 

Keywords: Work Environment. Personality Rights. Labor courts. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem o objetivo de abordar os direitos da personalidade do empregado 

e sua tutela nas relações de trabalho, sob o ponto de vista dos Tribunais Trabalhistas. 

 É fato e direito que o empregador deve oferecer um ambiente digno de trabalho para 

o empregado, por condições de saúde física, psicológica e moral. Os direitos da personalidade 

são inerentes à dignidade da pessoa humana e, por isso, devem ser incontestáveis e inatos, pois 

são essenciais para que o empregado tenha qualidade e desempenho em seu trabalho.  

Assim, diante do atual cenário do mercado de trabalho, nem sempre esses direitos são 

resguardados, seja por abuso de poder do empregador, ou pelos aceites do empregado por receio 

de perder seu emprego, pela alta competitividade ou, ainda, pelas metas absurdas. Os direitos 

da personalidade no meio ambiente de trabalho devem ser respeitados a fim de preservar 

relações de trabalho dignas e aplicar-se o princípio de proteção ao trabalhador e o princípio da 

dignidade humana. 

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição cidadã, garante 

a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e uma vida saudável, sendo dever do 

poder público zelar e garantir que isso ocorra para as próximas gerações, incluindo o meio 

ambiente de trabalho. Dessa forma, o presente artigo procura delinear os direitos de 

personalidade do trabalhador, que estão dispostos tanto na Constituição quanto na legislação 

infraconstitucional, demonstrando a importância de sua aplicabilidade nas relações de trabalho. 

Partindo disso, por meio da análise quantitativa e qualitativa de jurisprudências dos 

Tribunais Regionais do Trabalho, através de pesquisa nos 24 TRT’s, pretende-se verificar o que 

permeia o meio o ambiente de trabalho e o respeito à dignidade do trabalhador na atualidade, 

retratada na jurisprudência encontrada. 

 

   

2 DIRETOS DA PERSONALIDADE 

  

 Os direitos da personalidade são inerentes ao ser humano nascidos com vida, 

ressalvando os direitos do nascituro e buscam tutelar a vida e as relações do indivíduo, 

resguardando seus direitos essenciais para que esta vida seja digna, inclusive no ambiente 

laboral. Pautados pelo princípio da dignidade humana, versam sobre o aspecto físico, psíquico 

e moral do homem. Assim, são direitos subjetivos, que constantemente sofrem violações. 
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 Dessa forma, nesta pesquisa, os direitos da personalidade serão conceituados, bem como 

suas características e violações no âmbito do trabalho, sob análise dos Tribunais Regionais 

Trabalhistas. 

 

2.1 CONCEITO 

 

 Conforme dispõe o Artigo 2º do Código Civil, a personalidade começa com o 

nascimento com vida, visto que o indivíduo precisa de pelo menos uma respirada para adquirir 

essa característica. Isso não acontecia no Direito Romano e nas antigas civilizações, pois nem 

todos os seres vivos eram dotados de capacidade de tal tributo, diferente dos dias atuais, que é 

conceituado como atributo natural da pessoa humana.  

 A proteção aos direitos personalíssimos envolve os aspectos psíquicos, como também a 

integridade física, moral e intelectual, advinda desde a concepção do indivíduo até, 

posteriormente, com a sua morte (TARTUCE, 2016). 

 Os direitos da personalidade se constituem em direitos mínimos que asseguram e 

resguardam a dignidade da pessoa humana e devem ser protegidos pelo ordenamento jurídico. 

Assim, Cupis (2004) explana que os direitos da personalidade são aqueles inerentes e essenciais 

à condição humana e define que:  

 
Essa designação é reservada àqueles direitos subjetivos, cuja função, relativamente à 

personalidade, é especial, constituindo o minimum necessário e imprescindível ao seu 

conteúdo. Por outras palavras, existem certos direitos sem os quais a personalidade 

restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor 

concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos perderiam todo o 

interesse para o indivíduo — o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a 

pessoa não existiria como tal (CUPIS, 2004, p. 23). 

 

        É direito da pessoa defender o que lhe é próprio como, por exemplo, a vida, a liberdade, a 

honra, a imagem, a intimidade, que é assegurado no caput do Artigo 5º da Constituição Federal 

de 1988, e isso engloba o direito à dignidade do trabalhador, pois em decorrência da 

transgressão de tais direitos, há a possibilidade de indenização por danos morais ou materiais. 

Assim, para Diniz (2000): 

 
São direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a sua 

integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo alheio, vivo 

ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto); a sua integridade intelectual 

(liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária) e sua integridade 

moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, imagem, identidade 

pessoal, familiar e social) (DINIZ, 200, p. 102) 
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 De cunho irrenunciável e intransmissível, deve ser propriedade de qualquer homem 

médio, ter direito de controle sobre aspectos constitutivos como seu corpo, seu nome, sua 

imagem, sua aparência e sua intimidade, ou seja, o que lhe convém. Nessa perspectiva, Olmos 

(2017) expõe que: 

 
A própria razão a existência dos Direitos do Homem é a satisfação de princípios 

simples e incontestáveis, a fim de conservação da felicidade geral, impondo-se, no 

aspecto, análise do que proporciona a felicidade a cada indivíduo, e , ainda, qual é o 

aspecto da personalidade merecedor de proteção generalizada, sem prejuízo de 

proteção específica de forma individual (OLMOS, 2017, p. 25).  

 

 

 

 Além disso, Rubens Limongi França ressalta que os “direitos da personalidade dizem-

se as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem 

assim da sua projeção essencial no mundo exterior.” (FRANÇA, 1999, p. 935) 

 

 Nessa mesma linha de raciocínio, o Código Civil de 2002, reservou um capítulo próprio 

para a tutela dos direitos da personalidade, disposto no Artigo 11, explicando que os direitos 

devem ser irrenunciáveis e intransmissíveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária. Além disso, no Artigo é postulado que em caso de ameaça ou de lesão ao direito da 

personalidade, há a possibilidade de reclamação por perdas e danos, a despeito de outras 

sanções previstas em lei. 

 A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, por sua vez, através da Lei 13.467/17, a 

denominada “Reforma Trabalhista”, reservou alguns artigos para tratar de direitos da 

personalidade, no entanto o fez numa tentativa de limitá-los (Artigos 223 ss3.).  

 
3 Art. 223-A.  Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de 

trabalho apenas os dispositivos deste Título.                        

Art. 223-B.  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. 

Art. 223-C.  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.                           

Art. 223-D.  A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens 

juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.   
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 Sobre o dano moral, a indenização pecuniária não restabelece o status quo ante e nem 

promove o ressarcimento integral, mas serve como lenitivo ao lesionado. Pelo direito civil ser 

subsidiário ao direito do trabalho, ele pode ser aplicado no ambiento do trabalho (SILVA, 2009). 

 A CLT, no art.223-G, parágrafo primeiro, parametrizou o dano moral, o que tornou 

injusta a indenização por danos morais e menos reparadora das ofensas a direitos da 

personalidade.  

 Acerca dos fundamentos jurídicos do direito da personalidade, existem duas correntes 

defendidas por grandes autores, sendo elas: a corrente positivista e a naturalista. Na primeira, 

Cupis e Tobeñas reconhecem que os direitos inatos são intimamente relacionados à 

personalidade, mas que assumem o caráter de essencialidade somente após o reconhecimento 

do estado, ou seja, apenas o estado daria a força jurídica. Na corrente naturalista, Bittar, Miranda 

e França reconhecem que os direitos são inerentes à condição humana, devendo o estado apenas 

reconhecê-los. São direitos que ultrapassam a esfera positiva, por emanarem da própria natureza 

do homem e representam algo que transcende ao direito positivo, portanto são inerentes à 

condição humana. No mesmo sentido, Bittar (2004) expõe que: 

 

[...] direitos inatos – como a maioria dos escritores ora atesta – cabendo ao Estado 

apenas reconhecê-los e sancioná-los em um outro plano do Direito positivo – a nível 

constitucional ou a nível de legislação ordinária – e dotando-os de proteção própria, 

conforme o tipo de relacionamento a que se volte, a saber: contra o arbítrio do poder 

público ou às incursões de particulares (BITTAR, 2004, p. 7). 

 

 Portanto, no decorrer do tempo, os direitos da personalidade foram elencados no 

ordenamento jurídico, como no Código Civil de 2002 (Art. 11º a 21º) e na Constituição Federal 

de 1988 (Art. 5º, incisos V e X), vistos como direitos naturais dos homens, que visam proteger 

as suas vidas e tudo a elas atreladas, inclusive suas relações cotidianas, pois em sociedade, para 

atender às necessidades da vida, o homem realiza várias relações jurídicas e, assim, há a 

necessidade de amparo desse direito fundamental para a sua existência. Somente, a partir de 

2017, aparece na CLT, mas de forma a minimizá-los, pelo que, continua a aplicação subsidiária 

do Código Civil, pois tais direitos não podem ser limitados, sob pena de limitar-se a dignidade 

dos trabalhadores e diferenciá-los dos demais cidadãos. 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS 

 

 Os direitos da personalidade intrínsecos à pessoa humana são dotados de certas 

características. Essas características essenciais visam proteger e assegurar a dignidade da pessoa 
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humana, segundo Bittar (1995) os “direitos inatos (originários) são absolutos, 

extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e 

oponíveis erga omnes” (BITTAR, 1995, p. 11). 

 Assim, vamos conceituar os principais traços dos direitos inatos, que são eles: vitalícios, 

absolutos, ilimitados, indisponíveis, intransmissíveis e irrenunciáveis, extrapatrimoniais, 

imprescritíveis e impenhoráveis. 

 Sobre a vitaliciedade, significa dizer que o indivíduo é titular desse direito, ou seja, 

enquanto perdurar a sua vida, desde o nascimento, se extinguindo com sua morte.  

 São absolutos, pois devem ser garantidos pelo Estado, como, por exemplo, o direito á 

saúde, à educação, à igualdade, entre outros. Ao mesmo tempo, deve haver a abstenção do 

Estado, para ocorrer o equilíbrio de convivência e evitar a repressão de alguns direitos, ou seja, 

são direitos oponíveis contra todos, não só apenas aos indivíduos, mas também ao estado (erga 

omnes), impondo à coletividade o dever de respeitá-los. 

 O rol dos direitos da personalidade é exemplificativo, ou seja, há vários direitos que não 

estão catalogados na legislação, significa que são ilimitados.   

 Os direitos da personalidade também são indisponíveis, visto que nascem com o titular 

de direitos, são compreendidos desde o seu nascimento, ou seja, são inatos à pessoa humana. 

Além disso, não podem ser revogados, transferido ou renunciado. Há doutrinadores que 

defendem serem inatos desde a sua existência, independente do reconhecimento do estado 

(naturalistas) e a outra posição, que reconhece como inato somente após o reconhecimento do 

estado, para contemplar a força jurídica (positivistas). 

Como dizia o doutrinador Gonçalves (2014):   

 
O conceito de personalidade está umbilicalmente ligado ao de pessoa. Todo aquele 

que nasce com vida torna-se uma pessoa, ou seja, adquire personalidade. Esta é, 

portanto, qualidade ou atributo do ser humano. Pode ser definida como aptidão 

genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. É 

pressuposto para a inserção e atuação da pessoa na ordem jurídica (GONÇALVES, 

2014, p. 107) 

 

 Como elencado anteriormente, os direitos da personalidade não podem ser transmitidos 

em vida ou após a morte, pois o de cujus não é titular de direitos. Assim, observa-se, então, que 

são intransmissíveis. Esses direitos jamais desaparecem com o tempo e nunca se separam de 

seu titular. Todo indivíduo, querendo ou não, tem esse direito essencial e não pode renunciá-lo, 

pois isso refletiria na dignidade da pessoa humana. 

 Por outro lado, há exceções a essa regra, conforme dispõe o Art. 11º do Código Civil: 

“com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
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irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária” (BRASIL, 2002). Há 

situações em que esses direitos podem ser “cedidos’’, temporariamente, como em casos de 

direitos autorais, de imagem etc.  

 Como é impossível aferir valor econômico para os direitos lesados, que vai muito além 

do que podemos imaginar, fisicamente e moralmente, por mais que há a possibilidade de 

reparação de danos judicialmente falando, não é extraída a característica de serem 

extrapatrimoniais, pois esses direitos não comportam avaliação econômica. 

 Por serem direitos inatos, se extinguem apenas com a morte, como já foi citado 

anteriormente. Dessa forma, não prescrevem pelo não uso ou pela inércia em defendê-los, 

contudo o pedido de reparação dos direitos da personalidade prescreve em 3 anos no Código 

Civil de 2002 (Art. 206º, §3, V), e em 5 anos no Código de Defesa do Consumidor (Art. 27º). 

Pode-se observar que há diferença em falar sobre o pedido de reparação e sobre o pedido que 

tem por objetivo a proteção ou o reconhecimento ao direito da personalidade, visto que o 

segundo não prescreve a pretensão à reparação de danos, reconhecido pelo Superior Tribunal 

de Justiça, portanto, são imprescritíveis.  

 Esses direitos, não podem ser utilizados para o pagamento de obrigações, de qualquer 

natureza, isto é, são impenhoráveis em razão do caráter indisponível e, pela impossibilidade de 

transmissão de titularidade, são inseparáveis da pessoa humana. 

 

 

3 MEIO AMBIENTE GERAL E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

           O Meio Ambiente Geral vai muito além do conceito de espaço geográfico, ele se 

caracteriza tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno, ou seja, é tudo que nos cerca 

e onde desenvolvemos nosso meio de sobrevivência. O Meio Ambiente de Trabalho está 

interligado com o conceito de Meio Ambiente Geral, que envolve os meios naturais, artificiais, 

culturais e do trabalho.  

 O meio ambiente do trabalho é o local que o trabalhador exerce suas funções laborativas 

e passa grande parcela de sua vida, envolvendo, assim, fatores internos como o ambiente em si, 

as relações cotidianas, os instrumentos de trabalho e os afazeres e os fatores externos como o 

percurso de trabalho, sua saúde física, psíquica e moral, pois acompanham o empregado em sua 

qualidade de vida também fora do trabalho. Portanto, é necessário entender o Meio Ambiente 

Geral como um todo e, posteriormente, suas abrangências. 

 

3.1 CONCEITO 
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O Meio Ambiente do Trabalho está inserido no Meio Ambiente Geral pelo Direito 

Ambiental. Para compreendê-lo é necessário, primeiramente, analisar no que consiste o Meio 

Ambiente. Definido legalmente pela Lei 6938/81, em seu Artigo 3º: “I- meio ambiente, o 

conjunto de condições, leis, influencias e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. (BRASIL, 1981). Embora não encontre 

nenhuma específica definição na Constituição Federal de 1988, o Artigo 225º garante a todos 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o dever da coletividade de preservá-lo e 

garanti-lo para as próximas gerações. 

As condições laborais influenciam direta e indiretamente na qualidade de vida do 

trabalhador. Ademais, o tema é tão relevante que podemos acompanhar pelo respaldo 

constitucional, que dispõe sobre atividades nocivas à saúde do trabalhador. 

 

Art 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social:  

(...) 

XXII- redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 

e segurança; 

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres, ou perigosas 

na forma da lei (BRASIL, 1988). 

 

Nesse diapasão, podemos reconhecer por meio da proteção pela Carta Magna de 1988, 

a importância do meio ambiente em relação ao trabalho e à saúde. 

Há a conexão entre o Direito do Trabalho e o Direito Ambiental, porém há bens jurídicos 

diferentes a serem defendidos. Visto que o primeiro tem enfoque em proteger o trabalhador nas 

relações jurídicas, no âmbito contratual, e o segundo é em relação às questões ecológicas do 

meio ambiente como poluição e degradação, onde também há relações cotidianas. 

Assim, o meio ambiente do trabalho de acordo com Rocha (2002):  

 

Caracteriza-se, pois, como a soma das influencias que afetam diretamente o ser 

humano, desempenhando aspecto chave na prestação e performance do trabalho. 

Pode-se, simbolicamente, afirmar que o meio ambiente de trabalho, constitui o pano 

de fundo das complexas relações biológicas, psicológicas e sociais a que o trabalhador 

está submetido (ROCHA, 2002, p. 52 ) 

 

Os integrantes do meio ambiente de trabalho, como por exemplo, o empregador, em 

face do mercado econômico e por visar lucro, não raras vezes, em detrimento daqueles que 

laboram neste ambiente, acabam enxergando os empregados apenas como números, sem 

observar a dignidade do trabalhador. Com alta cobrança por parte destes empregadores, índices 
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de produtividade, metas inatingíveis, concorrência interna e externa, inovações tecnológicas e, 

até mesmo assédios, vêm cada vez mais sacrificando os direitos da personalidade dos 

empregados, pois acabam transformando este ambiente de labor, num ambiente de pressão e 

tensão, causando atrito de convívio que podem ser muito prejudiciais à saúde.  

Assim, se busca o equilíbrio do meio ambiente, não só para as esferas do trabalho, mas 

também para o convívio harmonioso em todos os âmbitos da vida, no qual é imposto à 

coletividade o dever de preservá-lo e garanti-lo para as próximas gerações. 

 

3.2 MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

É imprescindível olhar com a devida importância sobre o tema aqui exposto, pois é no 

ambiente laboral que a maioria das pessoas passa grande parte de seu dia e que, além disso, 

muitas vezes, convive mais com os colegas de trabalho do que com os próprios familiares.  

O Artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal, ao dispor sobre a ordem econômica, 

prescreve a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, bem como assegurar a todos 

uma existência digna como molde da justiça social.  

Para Delgado (2009) “a Constituição Federal em vigor proclama o trabalho como 

sinônimo de princípio, fundamento, valor e direito social, haja vista ser o garantidor da 

sobrevivência humana, no âmbito individual, familiar e social” (DELGADO, 2009, p. 169). 

Assim, a esfera de trabalho transcende e interfere em outros aspectos de qualidade da 

vida. Por esses motivos, não só o ambiente deve ser saudável, mas também as relações dentro 

dele. Assim, os direitos inerentes tão recorrentes devem ser reconhecidos e respeitados no dia 

a dia.  

Assim, afirma Fiorillo (2013), expondo que o Meio Ambiente de Trabalho é: 

 

O local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas 

ou não, cujo equilíbrio, está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes 

que comprometem a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, 

independentemente da condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou 

menores de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos, etc.) (FIORILLO, 2013, 

p. 19). 

 

Os direitos ao meio ambiente e ao meio ambiente de trabalho estão estritamente ligados 

pelo princípio da dignidade humana. A respeito disso, Nascimento (2004) afirma que: 

 

A personalidade e a atividade criativa são valores protegidos pela lei, tão importantes 

como outros direitos trabalhistas. Essas garantias dizem respeito a todo ser humano, 
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sendo confundidas com direitos fundamentais, outras com os direitos da 

personalidade, todas com características peculiares em função do pressuposto que as 

justifica, ou seja, a relação de emprego. Portanto, os direitos de personalidade e as 

relações de trabalho destacam-se pelo seu significado e tem em vista a defesa da 

dignidade do trabalhador (NASCIMENTO, 2004, p. 32). 

 

O trabalhador não é instrumento de produção e, assim, o ambiente de trabalho deve ser 

observado para que seja saudável, com a finalidade do trabalho ser almejado pelo empregador, 

tanto para suas condições psicológicas quanto para a qualidade de serviço. 

Nesse entendimento, esclarece Silva (2008):  

 
Deve-se compreender como meio ambiente do trabalho, não só o local onde o 

trabalhador presta o serviço, mas também como parte do meio ambiente do trabalho, 

todos os fatores internos ou externos que possam interagir com o trabalho, e 

influenciar de alguma forma o esse meio ambiente, contribuindo para seu equilíbrio 

ou desequilíbrio (SILVA, 2008, p. 107). 

 

O meio ambiente laboral deve garantir, aos trabalhadores, condições plenas para o 

desempenho de trabalho e, além disso, tudo o que possa envolver direta ou indiretamente, 

resguardados direitos em caso de insalubridade ou periculosidade. 

Nesse sentido, Nascimento (1999) explana que:  

 
[...] meio ambiente de trabalho, é exatamente o complexo de máquina de trabalho; as 

edificações, do estabelecimento, equipamentos de proteção individual, iluminação, 

conforto térmico, instalações elétricas, condições de salubridade ou insalubridade, de 

periculosidade ou não, meios de prevenção à fadiga, outras medidas de proteção ao 

trabalhador, jornadas de trabalho e horas extras, intervalos, descanso, férias, 

movimentação, armazenagem e manuseio de materiais que forma o conjunto de 

condições de trabalho etc (NASCIMENTO, 1999, p. 584). 

 

Acontece que, na maioria das vezes, os trabalhadores são rendidos pelo temor do 

desemprego e, por isso, aceitam coisas que vão ao contrário do caminho de sua dignidade como 

funções incompatíveis com seu cargo, descumprimento contratual do contrato de trabalho, 

jornadas de trabalho excedidas e não pagas, assédios por parte do empregador, discriminações 

entre várias outras situações vexatórias. Assim, conforme o exposto, Olmos (2017) entende 

que:  

 

A inserção do empregado no ambiente de trabalho não lhe retira dos direitos da 

personalidade, dos quais o direito à intimidade constitui uma espécie. O empregado, 

ao ser submetido ao poder diretivo do empregador, por certo sofre algumas limitações 

em seu direito à intimidade. É inadmissível, entretanto, que a ação do empregador 

amplie a ponto de ferir a dignidade da pessoa humana. Como se vê, não é fato de o 

empregado subordinar-se ao empregador ou de deter este último o poder diretivo que 

irá justificar a tutela à intimidade no local de trabalho, do contrário, haveria uma 

degeneração da subordinação jurídica em um estado de sujeição do empregado 

(OLMOS, 2017, p. 51). 
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Portanto, esses direitos fundamentais visam proteger a dignidade do trabalhador, para 

que desfrute de um ambiente sadio, o qual é benéfico para ambas as partes, ou seja, o empregado 

e o empregador. A seguir, apresenta-se um retrato do meio ambiente de trabalho, a partir da 

jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, brasileiro. 

 

4 PESQUISA DE CAMPO: JURISPRUDÊNCIAS DOS TRT’S 

 

Na análise jurisprudencial, foram coletados julgados dos 24 Tribunais Regionais do 

Trabalho, que vislumbrassem os direitos de personalidade do empregado e a dignidade no 

ambiente laboral, bem como a violação desses sob o ponto de vista dos Tribunais, de uma forma 

geral. 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

            Por partir de argumentos particulares para argumentos gerais (MEZZABORA; 

MONTEIRO, 2009), o método utilizado para esta pesquisa é indutivo, fundamentando-se nas 

jurisprudências pesquisadas para conclusões gerais.  

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

Conforme exposto anteriormente, a finalidade dessa pesquisa é observar a dignidade da 

pessoa humana por meio dos direitos da personalidade e o desrespeito aos mesmos, através da 

pesquisa de julgados dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho.  

Foram analisadas 119 (cento e dezenove) jurisprudências dos Tribunais em questão, em 

cada respectivo site oficial, do mês de março de 2018 ao mês de agosto de 2020, considerados 

pertinentes, com os termos de pesquisa “Direitos da Personalidade”, “Danos morais”, “Assédio 

Moral” e “Assédio Sexual”, para refinar a busca, com a realização da leitura, a fim de entender 

o posicionamento dos Tribunais aos referidos temas. 

 

4.3 TRATAMENTO DE DADOS 

 

 Da análise, verificou-se que as violações de direito da personalidade levadas a Juízo 

mais corriqueiras são: Dano moral; Cobrança excessiva de metas; Direito de Imagem; Assédio 

Moral; Assédio Sexual; Revista Íntima; Doença Ocupacional e Horas extras. Embora a ausência 
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de pagamento de salário e falta de quitação de verbas trabalhistas, não seja diretamente 

considerada uma lesão a direitos da personalidade, poderia levar a lesionar o direito à vida, pela 

falta de condições de sobrevivência do trabalhador e, pelo desrespeito que isso representa, 

aborda-se, também, na presente pesquisa.  

       

 4.3.1 Análise quantitativa 

 

 Nota-se com a da Reforma Trabalhista que o número de ações sobre lesões dos direitos 

da personalidade sofreu grande queda, pois com a incorporação dos honorários de sucumbência, 

por mais que o trabalhador se sinta ofendido em sua dignidade, fica com receio de ingressar em 

juízo. Com base nas jurisprudências recentes, do mês de março de 2018 ao mês de agosto 2020, 

foi selecionado para a pesquisa um total de 119 julgados, com a busca sobre: Direitos de 

Personalidade; Danos Morais; Assédio Moral e Assédio Sexual, consideradas ideais ao estudo 

em questão.  

 Além da inserção dos honorários de sucumbência, o Tribunal tem endurecido o 

entendimento, pois como o ônus probatório é exclusivamente do autor do processo, apenas 

alegar a lesão moral não basta para caracterizar a ofensa, ou seja, é necessário prová-la.  

 Esses requisitos levam a grande quantidade de recursos não providos, tanto a título de 

indenização moral quanto a “punição” da Justiça para quem foi lesado. Do ponto de vista do 

autor, sobre o pedido de Danos Morais, 85 não foram providos, 21 foram providos, e 13 

parcialmente providos, como mostra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 – Análise Geral da quantidade de Recursos providos, improvidos e parcialmente 

providos do número total da pesquisa. 
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  Fonte: a autora 

 

 Logo abaixo, para uma conferência mais minuciosa, há os diversos temas encontrados 

explanados pelos direitos da personalidade. 

 

Gráfico 2 – Temas recorrentes levados à Juízo encontrados na pesquisa. 

 

Fonte: a autora 
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           Para que haja uma melhor demonstração da pesquisa, foram divididos os 24 Tribunais 

Regionais do Trabalho, em região Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul. Contendo na 

Região Norte: Roraima e Amazonas, Pará e Amapá, Acre e Rondônia. Na região Nordeste: 

Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e Piauí. 

Na região Centro-oeste: Distrito Federal e Tocantins (por pertencer à sede), Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Goiás. Na região Sudeste: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, São Paulo 

interior e Espírito Santo. Na região Sul: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

 Assim, a tabela a seguir expõe, para melhor esclarecimento, a comparação de julgados 

providos por Região, do número total da pesquisa.  

                                                   

Tabela 1: Comparação de julgados providos por Região 

Trt por região  Ocorrências Ocorrências providas 

Norte 21 5 

Nordeste 16 6 

Centro-Oeste 9 1 

Sudeste 47 8 

Sul 26 5 

Fonte: a autora 

 

 Por conseguinte, à vista disso, percebe-se a pequena quantidade de recursos providos 

dos números gerais. 

 

4.3.2 Análise qualitativa 

 

           Com a leitura do estudo através das jurisprudências, do total de 119 julgados, como os 

mais recorrentes, 47 (quarenta e sete) são sobre assédio moral, 22 (vinte e dois) são sobre a 

ausência ou o atraso de pagamentos ou verbas trabalhistas e 23 (vinte e três) são sobre dano 

moral decorrentes das lesões sofridas sobre os direitos da personalidade do âmbito do trabalho.  

 O assédio moral é um vício das relações empregatícias e se configura com condutas 

desrespeitosas, que ofendem o orgulho da vítima. São atitudes abusivas continuadas, de cunho 

maléfico, realizadas, em sua maioria, por superiores ou por de colegas de trabalho, mas podem 

ser organizacionais (como técnica de gestão da empresa) ou até por inferiores hierárquicos. 

Estas práticas, consistem em humilhar, debochar e perseguir o assediado. Dessa forma, é 

notável que pode acarretar grandes riscos à saúde psíquica do ofendido. 
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 Alegar estas atitudes vexatórias e o abalo moral não são suficientes para o 

reconhecimento de lesão dos direitos da personalidade e o pleito de indenização de danos 

morais. As provas mais admitidas estão sendo as provas orais e as conversas pelo aplicativo 

WhatsApp. Quando provido os pedidos, o valor da indenização tem variado de R$ 2.000,00 a 

R$ 5.000,00, com base na totalidade da pesquisa encontrada. Inexistindo provas nos autos 

alegadas pelo reclamante, não há identificação da violação dos seus direitos, onde há grande 

complexidade em demonstrar, pois, às vezes, apenas testemunhas não bastam, o que resulta em 

não reparação de danos e em honorários de sucumbência. Assim, é motivo de receio e angústia 

por parte do empregado assediado, em ingressar à Juízo para buscar o reconhecimento de seus 

direitos, pois a prova é difícil, já que o assédio é muitas vezes velado.  

 Destes 47 julgados de assédio moral, 33 foram improvidos, 4 parcialmente providos e 

10 providos. Assim é disposto:  

 

RECURSO ORDINÁRIO. ASSÉDIO MORAL. NÃO PROVADO. O assédio moral 

tem substância mais grave, seja pela natureza da conduta, o modo como ocorre a lesão, 

seja em razão das possíveis repercussões psicológicas da vítima, da gravidade do 

dano, pelo que nem toda forma de agressão psicológica à pessoa, configura assédio 

moral. É do autor o ônus de provar a prática de ato ilícito do empregador, além do 

dano por ele suportado - comprovação da existência da lesão - e, consequentemente, 

o nexo causal entre esses dois elementos (art. 373, I do CPC). A despeito das alegações 

ofertadas na petição inicial, não vislumbro a ocorrência de nenhum ato atentatório à 

dignidade da reclamante ou com aptidão para causar dor pessoal e sofrimento íntimo, 

suficiente para caracterizar os danos morais alegados na petição inicial. Recurso 

obreiro a que se nega provimento. (BRASIL,TRT6, 2020). 

 

 

          Desse modo, vislumbra-se que na carência do nexo de causalidade entre a lesão e a 

conduta ilícita do empregador, não é considerado ato de violação dos direitos da personalidade, 

tampouco indenização por danos morais. 

 Sobre a ausência de pagamentos e verbas trabalhistas, os tribunais do país têm 

entendimento que o simples inadimplemento de pagamento de salário e verbas trabalhistas não 

gera reparação pecuniária, pois não há caracterização de abalo moral e ofensa aos direitos da 

personalidade enquanto a isso, a não ser que se alegue e comprove. Desse entendimento, tem-

se que 19 pedidos foram improvidos, 3 parcialmente providos, e zero providos, encontrados 

nos julgados selecionados, conforme o exposto: 

 

DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO DANO. A indenização por dano moral decorre, entre outros 

fatores, de ofensa à personalidade, atributo próprio da pessoa humana, que se desgasta 

ante o tratamento recebido, arranhando sua dignidade. O dano caracterizado pelo 

inadimplemento de verbas rescisórias, não revela a violação de tal direito da pessoa a 

ponto de justificar a condenação em indenização por danos morais. Recurso não 
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provido (BRASIL, TRT1, 2020). 

        

           Assim, nota-se que o dano moral não decorre, por si só, de mero inadimplemento 

contratual ou da falta de pagamento das verbas resilitórias pelo empregador, a não ser que seja 

comprovado nos autos um abalo moral significativo, a ponto de uma condenação por 

indenização de danos morais. 

           Para a caracterização de dano moral, pressupõe lesão à honra, à imagem, e a outros 

elementos imateriais que afetem os direitos da personalidade. Além disso, devem estar 

presentes o nexo de causalidade, o dano psíquico causado pela conduta e a prática de ato ilícito 

pelo empregador. Só são devidas se ficar verificado a conduta comissiva ou omissa do 

empregador. Observa-se que, caso esses três elementos não estejam presentes e comprovado 

nos autos, é difícil se falar em indenização por danos morais, deixando o trabalhador 

desamparado. Desses julgados, em ações que pleitearam danos morais, 18 foram improvidos, 3 

parcialmente providos, e 2 providos, em relação ao número total da pesquisa. 

 Assim, o gráfico a seguir expõe as quantidades elencadas anteriormente para melhor 

compreensão. 

 

Gráfico 3 – Pedidos de danos morais 

 

Fonte: a autora  
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 A partir da análise do gráfico, constata-se que entre os três temas com mais frequência, 

o ingresso à Juízo pelo Assédio Moral é o mais assíduo e que a maioria são os recursos 

improvidos de Assédio Moral, Ausência de pagamento e verbas trabalhistas e Danos morais.  

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou o exame dos direitos de 

personalidade e sua dignidade enquanto o trabalhador labora.  

Concluiu-se que o meio de ambiente de trabalho é o local em que o trabalhador realiza 

suas funções designadas, seja tanto no ambiente empresarial, ambiente de home office, ou em 

curso do mesmo, em outras palavras, não se limita a um espaço geográfico fixo, mas, também, 

tudo que interage com este ambiente. Neste ambiente, não pode carecer a assistência dos 

direitos da personalidade, como o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, dentre 

outros, que dignificam a vida humana.  

Assim, a necessidade de um ambiente saudável, para a psique humana, é obrigação do 

empregador, para que haja um trabalho de qualidade para ambos, além da produtividade e de 

um crescimento profissional.  

Infelizmente, em grande parte das empresas ou repartições, esse direito acaba sendo 

ceifado, resultando em condições de trabalho degradantes, doenças ocupacionais, tratamentos 

humilhantes e vexatórios e assédios morais e sexuais por parte do empregador, por não saber 

respeitar o seu papel sem um abuso de poder. 

Após a reforma trabalhista, foi analisada a brusca queda de ações trabalhistas 

envolvendo os direitos da personalidade. Pela inserção dos honorários de sucumbência, o 

trabalhador pensa duas vezes ao pleitear seus direitos em Juízo e, na maioria das vezes que 

entra, seus pedidos são improcedentes, por faltar provas nos autos que atentem sua dignidade. 

Assim, foi verificada grande dificuldade do trabalhador em caso de lesões dos direitos 

da personalidade, pois, já tendo sofrido de condutas desagradáveis no ambiente de trabalho ou 

pelo empregador, a sua dor não vale sem provas no Tribunal. Muitas vezes, os empregados da 

empresa têm receio de testemunhar pelo seu emprego e, infelizmente, provas materiais, muitas 

vezes, não são possíveis no momento do abuso, porque a ocorrência se dá de forma velada. 

Portanto, é muito significativo resguardar os direitos da personalidade, tanto pela saúde 

do empregado quanto pela saúde da empresa. O reconhecimento dos direitos da personalidade 

dos empregados, no meio ambiente de trabalho, são valores a serem considerados para um país 
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melhor, em que todos nós somos humanos e, assim, merecemos um tratamento com dignidade. 

O lucro não pode se sobrepor a vida e é necessário que haja esta consciência entre aqueles que 

trabalham e, especialmente, aquele que tem o poder diretivo, como é o caso do empregador.  
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