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RESUMO 

 

O assédio moral no meio ambiente de trabalho corresponde a uma reiterada violência que afeta 
a saúde física e moral da vítima assediada, visto que repercute tanto em sua vida familiar como 
social, afeta a produtividade e, por vezes, provoca o afastamento do trabalho para tratamento, 
causando prejuízos aos direitos fundamentais e de personalidade do trabalhador. Além disso, o 
assédio moral também embaraça a economia nacional e o desenvolvimento financeiro do país.  
Apesar da importância do tema e da necessidade de preservação do assédio, a Reforma 
Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) nada dispôs sobre o assunto, sequer conceituou tal conduta, 
disciplinando apenas a reparação dos danos causados à vítima ao legislar sobre o dano 
extrapatrimonial de forma discriminatória, tratando-o de forma diversa quando ocorrido no 
ambiente laboral, limitando os atributos da personalidade passíveis de reparação e 
parametrizando as indenizações. Diante disso, por meio do método hipotético-dedutivo, 
baseado na revisão bibliográfica de obras, artigos, legislação, doutrina e jurisprudência, buscou-
se analisar as alterações trazidas pela Reforma Trabalhista em relação ao assédio moral e a 
tutela dos direitos da personalidade do trabalhador, verificando a aplicabilidade dos princípios 
constitucionais e do Direito do Trabalho para a garantia da dignidade do cidadão, bem como os 
contornos e os limites do poder empregatício, demonstrando a necessidade da convivência 
harmônica da liberdade empresarial com a valorização social do trabalho.  
 
Palavras-Chave: Assédio Moral. Direitos da Personalidade. Lei nº 13.467/2017. Meio 
Ambiente de Trabalho. Reforma Trabalhista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

The moral harassment in the workplace corresponds to a repeated violence that affects the 
physical health and morale of the victim, as it affects their family and social life and sometimes 
causes them to leave work for treatment, damage to the fundamental rights and personality of 
the worker. In addition, the moral harassment also embarrasses the national economy and the 
country's financial development. Despite the importance of the subject and the need to preserve 
harassment, the Labor Reform (Law nº 13.467/2017) offers nothing on the subject, only 
conceptualizes such conduct, disciplining only the reparation of damages caused by off-balance 
sheet laws discriminatory way, treatment differently when it occurs in the workplace, limiting 
the personality attributes that can be repaired and parameterizing as indemnities. Therefore, 
through the hypothetical-deductive method, based on the literature review of books, articles, 
legislation, doctrine and jurisprudence, this work aims to analyze the changes brought about by 
the Worked Reform in relation to bullying and the protection of workers' personality rights, 
verifying an application of constitutional principles and Labor Law to guarantee the dignity of 
the citizen, as well as the contours and limits of employer power, demonstrating the need for 
harmful coexistence of entrepreneurial freedom with social valorization of work. 

 

Keywords: Moral Harassment. Personality Rights. Law nº 13.467/2017. Work Environment. 
Labor Reform.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Reforma Trabalhista, concretizada por meio da Lei nº 13.467/2017, realizou 

consideráveis alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com o fundamento de 

adequar a legislação às novas relações de trabalho, primando pelo afastamento do 

intervencionismo do Estado no âmbito laboral e pelo clamor econômico patronal, em 

detrimento dos direitos da personalidade do trabalhador. 

Como reflexo das “conquistas” legislativas amplamente divulgadas pela mídia, a classe 

patronal acreditou reassumir o pretendido poder diretivo irrestrito, o que causou imenso temor 

ao trabalhador, que acompanha a desconstrução de seus direitos inerte, receoso com o 

desemprego e refém de empregadores empoderados, que ferem princípios e tratados 

internacionais, desconsiderando a sua dignidade humana. 

Dentre as condutas empregatícias decorrentes do abuso do exercício do poder diretivo, 

o assédio moral é responsável pela direta lesão à dignidade do trabalhador, visto que ocasiona 

reflexos não apenas na sua vida profissional, mas também na íntima e familiar, já que afeta a 

sua honra e imagem, repercutindo não apenas no cotidiano do indivíduo assediado, mas em 

toda a sociedade, que sofre as consequências do absenteísmo, dos afastamentos previdenciários 

e, consequentemente, do retrocesso econômico e social.  

Embora a Reforma Trabalhista não tenha disposto sobre o assédio moral, sequer o 

conceituando, disciplinou a reparação dos danos causados à vítima ao legislar sobre o dano 

extrapatrimonial de forma discriminatória, tratando-o de forma diversa quando ocorrido em 

ambiente laboral, limitando os atributos da personalidade passíveis de reparação e 

parametrizando as indenizações.  

Diante desta realidade, o presente estudo analisará o assédio moral frente às alterações 

trazidas pela Lei nº 13.467/2017, tendo por objetivo observar se a tutela dos direitos da 

personalidade do trabalhador no meio ambiente de trabalho foi preservada; se os princípios do 

Direito do Trabalho e os direitos fundamentais permaneceram intactos; se houve alteração na 

limitação e abrangência do poder diretivo e se a legislação repercutiu no tema assédio moral. 

O presente estudo justifica-se diante da necessidade de divulgação dos reais efeitos da 

Reforma Trabalhista, bem como da imprescindibilidade de combate à propagação das intenções 

liberalistas amplamente divulgadas pela mídia que trouxeram à população a ideia de ruptura do 

direito laboral e que fortaleceram atitudes nefastas de empregadores, que passaram a acreditar 

na ausência de limites do exercício do poder diretivo, conduta atentatória da dignidade do 
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trabalhador e do valor social do trabalho. Ademais, fundamental é difundir o conceito de assédio 

moral e demonstrar como tem sido o seu combate após a vigência da Lei nº 13.467/2017.    

Para tanto, o estudo em apreço foi realizado mediante a utilização do método hipotético-

dedutivo, baseado na revisão bibliográfica de artigos, legislação, doutrina e jurisprudência, a 

fim de demonstrar na prática os impactos da Reforma Trabalhista sobre as questões que 

envolvem o assédio moral no meio ambiente de trabalho.  

Visando fortalecer o combate ao assédio moral com base na defesa dos direitos da 

personalidade do trabalhador, na aplicação dos direitos fundamentais e dos princípios do 

Direitos do Trabalho, a pesquisa debruça-se, inicialmente, em seu primeiro capítulo, sobre a 

tutela dos direitos da personalidade no meio ambiente de trabalho, resgatando um breve 

histórico dos direitos da personalidade e do direito laboral, correlacionado o surgimento do 

Direito do Trabalho com a tutela da dignidade da pessoa humana e analisando de que forma a 

Reforma Trabalhista tratou dos direitos da personalidade.  

Mantendo o foco na tutela da dignidade do trabalhador, o segundo capítulo versa sobre 

o poder diretivo, os seus contornos e limites, apresentando o conceito e as espécies de poderes 

conferidos ao empregador com fundamento na liberdade de empresa, ressaltando a importância 

do exercício do referido poder como fonte de manutenção econômica e da garantia de 

empregos, mas evidenciando a necessidade de manutenção do valor social do trabalho e 

enfatizando a essencial convivência harmônica entre o capital e o ser humano, sem  a qual não 

há dignidade da pessoa humana.  

Por derradeiro, o último capítulo dirige-se especificamente ao assédio moral, traçando 

o seu conceito e principais características, distinguindo-o de atitudes correlatas ao exercício do 

poder diretivo e da subordinação correlata ao vínculo empregatício, além de demonstrar a 

classificação e as consequências no que tange aos direitos da personalidade da vítima assediada, 

verificando os impactos da Reforma Trabalhista acerca do assédio moral. Ao final, apresenta-

se uma pesquisa jurisprudencial de julgados proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho 

(TRT) do Rio de Janeiro - 1ª Região [Região Sudeste]; do Pará e Amapá – 8ª Região [Região 

Norte]; do Paraná – 9ª Região [Região Sul]; do Piauí – 22ª Região [Região Nordeste] e do Mato 

Grosso – 23ª Região [Centro-Oeste] no primeiro ano de vigência da Reforma Trabalhista, de 

forma a apresentar propostas para o combate ao assédio moral.  

Como resultado, verificou-se que em que pese a grotesca tentativa legislativa, a 

recuperação econômica não pode ser justificativa para o retrocesso social, não cabendo ao Poder 

Legislativo afastar a aplicabilidade da Constituição Federal e dos demais diplomas legais da 

reparação dos danos ocorridos no meio ambiente de trabalho, não sendo certo romper com a 
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tutela consagrada pelo Direito do Trabalho e pela Constituição Federal sem estudos prévios e 

sem diálogo com a classe trabalhadora, apenas com expectativa de incremento econômico. 

 

 

2 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O meio ambiente de trabalho corresponde ao ambiente em que o ser humano exerce a 

sua atividade laboral, envolvendo não apenas o espaço físico, mas todos os elementos nele 

presentes. Tal ambiente necessita ser íntegro para garantir uma vida digna ao trabalhador, de 

forma a tutelar os atributos essenciais da pessoa humana, os quais foram reconhecidos 

juridicamente após uma contínua marcha de conquistas históricas, sendo progressivamente 

positivados para assegurar um mínimo patamar civilizatório de direitos e garantias jurídicas, 

capaz de preservar a todo ser humano a sua dignidade.   

Tais atributos assumem diversas denominações, sendo conhecidos como “direitos da 

personalidade”, “direitos personalíssimos”, “direitos à personalidade” ou “direitos essenciais”, 

“direitos fundamentais” e “direitos humanos”, sendo que maioria dos autores prefere o termo 

“direitos da personalidade”, dentre eles, cite-se: Adriano De Cupis; Anacleto de Oliveira Faria; 

Antônio Chaves; Limongi França; Orlando Gomes e Orozimbo Nonato. 

Esta diversidade de denominações deriva da mudança de plano de manifestação da 

dignidade humana. Em âmbito internacional, utiliza-se, majoritariamente, a expressão “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais” para referir-se aos direitos positivados em uma 

Constituição. Já o termo “direitos da personalidade” é utilizado no plano das relações privadas, 

não se restringindo, contudo, à legislação infraconstitucional, à fundamentação constitucional 

e à proteção da pessoa humana nos planos nacional e internacional. (SCHREIBER, 2014). 

Conforme leciona Beltrão:  

 
os direitos da personalidade distinguem-se dos direitos pessoais, pois a base 
dos direitos da personalidade é o fundamento ético da dignidade da pessoa 
humana, enquanto que os direitos pessoais são desprovidos deste fundamento, 
e acabam por significar um direito não patrimonial, em relação aos direitos 
susceptíveis de avaliação em dinheiro, com um campo muito mais vasto de 
incidência do que dos direitos da personalidade. (BELTRÃO, 2005, p. 50). 

 

Conceitualmente, os direitos da personalidade não possuem uma definição estanque, 

sendo tratados de maneira diversa por positivistas e naturalistas. Para a primeira corrente, 

defendida por doutrinadores como De Cupis e Tobeñas, o conceito se relaciona com os direitos 
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subjetivos, intimamente ligados à personalidade, e inatos, mas que assumem o caráter de 

essencialidade somente após o seu reconhecimento pelo Estado. Noutra vertente, os 

naturalistas, dentre os quais destacam-se Limongi França e Carlos Alberto Bittar, os consideram 

como os direitos inerentes à condição humana, correspondentes às faculdades exercidas 

naturalmente pelo ser humano, sem necessidade do reconhecimento estatal. (BITTAR, 2003).  

Ao analisar o posicionamento naturalista, Cantali (2009) demonstra preocupação na 

atribuição da tutela dos direitos da personalidade à consciência social, relembrando as 

conhecidas atrocidades ocorridas na história da humanidade, eis que, sob o pretexto de 

preservação de determinadas culturas sociais, algumas nações reconheceram rituais religiosos 

mulçumanos de mutilação de mulheres e de penas corporais, a escravidão e a pena de morte.  

A autora igualmente critica a concepção positivista pura, ressaltando a importância da 

dimensão valorativa dos direitos da personalidade, de forma que é necessário que exista uma 

incorporação de valores no texto constitucional, pois: 

 
em um ordenamento jurídico aberto, as normas positivadas não podem ser 
compreendidas como exaustivas em si mesma, na medida em que devem ser 
axiologicamente interpretadas, ou seja, devem ser compreendidas conforme a 
tábula de valores que forma a base do ordenamento. “A interpretação 
axiológica representa a superação histórica e cultural da interpretação literal”. 
[...] é, por sorte, pacífica a posição de que os direitos da personalidade são 
integrantes dos ordenamentos jurídicos de uma forma unitária, eis que a 
personalidade, indissociável da dignidade humana, é o próprio fundamento 
desses ordenamentos. É o valor fundante, o valor-guia. (CANTALI, 2009, p. 
76-77).  

 

Independentemente da positivação ou não dos direitos da personalidade, ambas as 

correntes corroboram com o entendimento de ser a dignidade da pessoa humana o fundamento 

maior dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e, por consequência, dos direitos da 

personalidade. Tendo por base o princípio fundamental da dignidade humana, “pode-se dizer 

que a pessoa é o bem supremo da ordem jurídica, o seu fundamento e o seu fim”. (BELTRÃO, 

2005, p. 23).  

Portanto, os direitos da personalidade são um conjunto de bens que garantem a 

manifestação da personalidade de cada sujeito, resguardando direitos físicos, psíquicos e 

morais, bem como tutelam a pessoa individualmente considerada, com o seu patrimônio físico 

e intelectual, a sua posição perante a sociedade, o seu modo de ser e a sua projeção perante a 

coletividade, de modo a garantir a todo indivíduo uma vida digna. 
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No entanto, como bem adverte De Cupis (2004, p. 21), “a personalidade não se identifica 

com os direitos e com as obrigações jurídicas, mas constitui precondição deles, ou seja, são o 

seu fundamento e pressuposto”. Desta forma, utilizar o conceito adotado pelo Direito Civil 

clássico para caracterizar os direitos da personalidade reduz a grandeza do conceito à mera 

capacidade de direito, sendo necessário reconhecer o seu valor objetivo, o seu interesse e o bem 

juridicamente tutelado.  

Logo, a personalidade transcende a capacidade e a perspectiva técnico-científica, 

considerando-a um “valor inerente à condição humana, cujo vínculo com a pessoa é orgânico, 

que traz encerrado em si um conjunto de atributos, como a vida, a honra, a liberdade, dentre 

outros”. (CANTALI, 2009, p. 65). Neste contexto, os direitos da personalidade são como “uma 

categoria de direitos subjetivos que, fundados na dignidade da pessoa humana, garantem o gozo 

e o respeito ao seu próprio ser, em todas as suas manifestações espirituais ou físicas”. 

(BELTRÃO, 2005, p. 25).  

Conforme Borges (2007), os direitos da personalidade correspondem às características 

mais importantes da pessoa, as suas projeções físicas e psíquicas. Para o autor, “os direitos da 

personalidade, cada vez mais desenvolvidos para uma proteção maior do ser humano, voltam-

se para a realização da dignidade da pessoa”. Por isso, “talvez um dia venham a ser chamados 

de direitos da dignidade”. (BORGES, 2007, p. 16). 

Em razão da essencialidade dos direitos da personalidade, o conjunto de atributos que 

garantem ao ser humano o exercício de uma vida digna deve ser resguardado a todo momento, 

em qualquer lugar, apesar de fatores econômicos ou sociais, visto que este garante a qualquer 

ser humano a sua dignidade, independentemente do sexo, cor, idade, profissão, renda ou 

orientação sexual, características humanas que devem ser respeitadas.  

Para tanto, levando-se em consideração que grande parte da vida humana se passa no 

ambiente laboral, é indispensável a tutela dos direitos da personalidade no meio ambiente de 

trabalho por meio do controle das condutas adotadas pelo mercado; do afastamento dos riscos 

e dos perigos existentes neste cenário; da imposição de limites ao poder diretivo e da proteção 

não apenas da integridade física, psíquica, moral e do bem-estar durante o horário de labor, mas 

também da qualidade de vida do trabalhador, eis que o que ocorre durante a jornada de trabalho 

repercute em seu contexto familiar e social. 

Assim, tendo em vista ser indispensável a proteção dos direitos da personalidade no 

ambiente de trabalho, fundamental é a análise da evolução histórica destes direitos, 

demonstrando o seu paulatino progresso e apontando a sua classificação, para, posteriormente, 

abordar-se a proteção da dignidade humana no meio ambiente de trabalho, de forma a vincular 
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os princípios do direito laboral à tutela dos direitos da personalidade e analisar as alterações 

trazidas pela Lei 13.467/2017 (denominada “Reforma Trabalhista”) sob tal enfoque.   

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Definir o marco inicial do surgimento dos direitos da personalidade não é tarefa fácil, 

sendo que a atual noção destes é fruto de uma contínua caminhada histórica de progresso na 

tutela de direitos fundamentais e de consagração da dignidade da pessoa humana, que se inicia 

com a evolução da tutela da pessoa até o seu efetivo surgimento doutrinário no século XIX. As 

origens mais remotas de tutela da personalidade humana são atribuídas aos gregos, desde os 

séculos IV e III a.C., momento em que as ideias centrais de proteção da personalidade eram 

exercidas através da hybris. (SZANIAWSKI, 2005). 

No entanto, a teoria tradicional considera os romanos como os precursores da teoria em 

decorrência da menção expressa à proteção na Lei das XII Tábuas no período antigo e, 

posteriormente, no período clássico, por meio da actio iniurariam, uma espécie de cláusula 

penal que protegia a personalidade do ser humano de forma incipiente, de modo muito diverso 

da apresentada a partir do século XIX. (CANTALI, 2009).  

O conceito moderno de pessoa humana teve as suas sementes na Idade Média, com o 

advento do cristianismo e o surgimento dos primeiros lampejos da dignidade humana, com a 

proclamação da existência do homem à imagem e semelhança de Deus, sendo este, segundo 

Silva e Pereira (2013), o primeiro degrau do desenvolvimento da noção de pessoa humana e 

dos direitos da personalidade. Sustenta Cantali que: 

 
foi com o Cristianismo, através das ideias de fraternidade universal, que 
implicam na igualdade de direitos e na inviolabilidade da pessoa, que o 
homem passa a ser inserido no campo da subjetividade, deixando de ser 
tratado apenas em perspectiva instrumental e passando a ser considerado 
sujeito portador de valores. (CANTALI, 2009, p. 32).  

 

Ainda assim, mesmo com a expansão do entendimento acerca da dignidade humana, 

não eram reconhecidos os direitos do ser humano como pessoa, sendo preciso uma 

convergência de outros fatores para o surgimento da teoria, dentre os quais, o humanismo, 

iluminismo e da Escola de Direito Natural. Nos séculos XVI e XVII, momento de transição do 

sistema feudal para os centros urbanos, o iluminismo, o humanismo e o antropocentrismo 
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galgaram reflexões sobre o ser humano, a forma de governo e do ideal de justiça, sempre tendo 

como pilares a liberdade, a igualdade, a propriedade privada, a tolerância, as liberdades 

filosófica e religiosa, que se converteram em ponto de partida para o florescimento dos direitos 

da personalidade. (FACHIN; SAMPAR, 2013). 

A Escola de Direito Natural, por meio do desenvolvimento do humanismo 

antropocentrista, contribuiu para o rompimento com a concepção de poder da Igreja Católica e 

das monarquias, firmando “a noção de direitos naturais ou inatos ao homem, correspondentes 

à natureza humana, a ela unidos indissoluvelmente e preexistentes ao reconhecimento do 

Estado”. (BITTAR, 2003, p. 19). Diante dessa nova mentalidade, conjugada à teoria do 

liberalismo, que surgiu na Inglaterra, no final do século XVII, apareceram os primeiros sinais 

de proteção da pessoa humana pelo Estado, com a publicação da Petição de Direitos, em 1628, 

da Lei do Habeas Corpus, datada de 1679, e da Declaração de Direitos (Bill of Rights), de 1689.  

Na Europa continental, com a queda da monarquia absolutista, diante da Revolução 

Francesa em 1789, os ideais filosóficos de Rousseau, Montesquieu e Voltaire deram origem à 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de1789, que foi responsável por positivar os 

hoje denominados “direitos fundamentais de primeira geração”. (SZANIAWSKI, 2005, p. 40).  

Toda a teoria difundida naquele período inspirou ideias revolucionárias de liberdade, 

igualdade e fraternidade, sob “a afirmação de existência de um direito inato ao homem, inserido 

no contexto histórico de contraposição ao Estado”. (BELTRÃO, 2005, p. 20). Defende Cantali 

(2009, p. 36) que “a doutrina de direitos inatos, portanto, inspirou a Revolução Francesa, 

contribuindo, assim, para a conformação do constitucionalismo moderno e do Estado de 

Direito” que, por sua vez, conceberam uma nova ordem, em que: 

 
o Direito passou a ser um sistema fechado e pleno, já que negava a existência 
de lacunas no sistema. Nesse sistema, as pessoas abstratamente consideradas 
passaram a ser um mero elemento das relações jurídicas, o que provocou uma 
“desumanização do jurídico”, cujas sequelas estão presentes até hoje. 
(CANTALI, 2009, p. 41). 

 

Dentre tais sequelas, a tão almejada liberdade trouxe reflexos malignos, passando o 

homem a tomar decisões prejudiciais a si mesmo, a ser escravo do capitalismo e o seu próprio 

carrasco. Com o desenvolvimento dos propósitos do liberalismo, tendo como estopim os 

reflexos da Revolução Industrial, o ser humano passou a ser seriamente explorado, em especial, 

em seu meio ambiente de trabalho, que gradativamente o submeteu a longas jornadas de labor, 

em condições insalubres, e pagas com ínfimos salários. Ainda, este contexto chancelou os 
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abusos econômicos por meio de livre acordo, diante da necessidade de subsistência do 

trabalhador. (CANTALI, 2009). 

Como resultado, os juristas perceberam não ser suficiente a proteção da liberdade 

humana contra o Estado, sendo que era preciso que se evitasse que o próprio ser humano 

renunciasse aos seus direitos pessoais. Logo, “fazia-se necessário e urgente erguer de barreiras 

contra o canibalismo da vontade” (SCHREIBER, 2014, p. 4), já que: 

 
em um cenário de desigualdade econômica e social, a liberdade dos mais 
fracos acabava inteiramente engolida pela liberdade dos mais fortes. Como 
resultado das revoluções liberais que haviam varrido o mundo, o próprio 
homem passara a substituir o soberano como titular do poder e autor das 
barbaridades. Ao criar um espaço de atuação a salvo de qualquer interferência 
do Estado, o liberalismo jurídico acabava por chancelar a submissão imposta 
pelas forças econômicas. Qualquer renúncia do homem aos seus direitos mais 
essenciais era vista como legítima, porque fundada na ‘livre manifestação de 
vontade’ do renunciante. (SCHREIBER, 2014, p. 4).  

 

Desta forma, passou-se a defender a necessidade de tutela dos direitos imprescindíveis 

ao ser humano, superiores à própria liberdade e que deveriam estar a salvo da vontade de seu 

titular, fato que deu início aos primeiros estudos quanto aos direitos da personalidade. Para 

Carlos Alberto Bittar, foi a jurisprudência francesa que instituiu a teoria dos direitos da 

personalidade, por meio da qual houve o reconhecimento do direito extrapatrimonial, os direitos 

morais de autor, vinculando-se a criação da teoria aos pretórios, uma vez que “a jurisprudência 

tem procurado deduzir os princípios e características comuns dos diferentes direitos, no sentido 

de assentá-los e possibilitar-se a sua sistematização”. (BITTAR, 2003, p. 33).  

Doutrinariamente, afirma Bittar (2003) que os escritores do século passado se 

restringiam aos estudos dos direitos da pessoa, fazendo referência ao pioneirismo de Edmond 

Picard e aos estudos de Pasquale Fiore; Robert Beaudant; Baudry Lacantineri; Marcel Planiol 

e Georges Ripert. Para o autor, somente neste século é que os autores versaram sobre direitos 

da personalidade, estudando o tema e propugnando a sua inscrição no preâmbulo e na parte 

especial dos diplomas legais. (BITTAR, 2003). 

Já Silvio Romero Beltrão, por sua vez, defende que a expressão direitos da 

personalidade pode ser atribuída à Gierke, que, no fim do século XIX, individualizou os 

aspectos pertinentes ao indivíduo, tais como a vida, a honra, a liberdade física e o nome. 

(BELTRÃO, 2005). De acordo com Schreiber (2014), o termo direitos da personalidade foi 

concebido por jusnaturalistas franceses e alemães e abrangia um núcleo de atributos necessários 
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à pessoa humana, tutelados não apenas contra os abusos do Estado, mas também de terceiros, 

na tentativa de evitar a exploração do homem pelo próprio homem.  

No entanto, em decorrência do forte posicionamento liberal, os direitos da personalidade 

encontraram resistência no mundo jurídico, especialmente no Direito Privado, chegando a ser 

negada a sua validade científica por importantes juristas, entre eles, Savigny, Von Thur e 

Enneccerus. Uma das principais objeções da teorização dos direitos da personalidade foi 

realizada por Savigny, que desconsiderava “a hipótese de um sujeito de direito ser, ao mesmo 

tempo, sujeito e objeto de seu próprio direito. No raciocínio de Savigny, admitir essa 

possibilidade implicaria na legitimação do suicídio”. (BORGES, 2007, p. 20). Felizmente, aos 

poucos, as referidas críticas foram sendo superadas e os direitos da personalidade foram 

incorporados aos sistemas civilistas ao redor do mundo, que tiveram o seu apogeu na segunda 

metade do século XX, após os massacres avassaladores ocorridos por ocasião das duas guerras 

mundiais e das atrocidades do Holocausto. (SCHREIBER, 2014).  

De fato, somente com o término da Segunda Guerra Mundial e com a promulgação da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, em  1948, é que a dignidade humana foi 

consagrada como fundamento da liberdade, introduzindo os direitos humanos nas sociedades 

modernas e influenciando a sua positivação constitucional, de forma a assumir caráter de 

direitos fundamentais, tutelando a liberdade, os direitos políticos e sociais do indivíduo, 

“ligados essencialmente aos valores da dignidade, liberdade e igualdade, decorrentes da sua 

própria existência, com fundamento na dignidade da pessoa humana”. (SANVITO, 2011, p. 7). 

A transformação do Estado Liberal em Estado Social, o fim dos regimes totalitários e o 

surgimento de uma nova ordem econômico-social representaram o esgotamento do Direito 

Civil clássico, que cedeu lugar ao constitucionalismo e à principiologia, que passaram a ditar 

regras no intuito de regular as relações sociais, o que culminou em uma “descodificação do 

direito”, que outorgou ao jurista o poder de aplicar princípios e valores não apenas às relações 

entre o Estado e o indivíduo, mas também entre os particulares. (SZANIAWSKI, 2005). 

Defende Szaniawski (2005, p. 57) que:  

 
o total desrespeito pela vida humana e pela liberdade do homem, que 
predominava ao tempo em que dominavam na Europa os regimes totalitários, 
despertou os povos para uma nova realidade: a de proteger, sob todos os 
aspectos, os valores da personalidade e a importância do indivíduo como ser 
humano [...]. A valorização da pessoa como ser humano e a salvaguarda de 
sua dignidade recoloca o indivíduo como ponto nuclear, como primeiro e 
principal destinatário da ordem jurídica, sendo o fenômeno denominado como 
repersonalização do direito.  
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No Brasil, anteriormente à promulgação da Constituição de 1988, pouco se falava sobre 

os direitos da personalidade. Esparsamente, noticiava-se a existência de um “direito geral de 

personalidade, ou de uma tutela geral, no intuito de proteger a pessoa enquanto ser dotado de 

dignidade” (CANTALI, 2009, p. 84), sendo tal direito a base da noção personalista do direito, 

relacionando à própria natureza humana.  

Atribui Carlos Alberto Bittar (2003) o pioneirismo doutrinário brasileiro à Teixeira de 

Freitas, mencionando ainda o trabalho de Eduadro Espíndola; Filadelfo Azevedo; Limongi 

França; Pontes de Miranda e Milton Fernandes. Porém, o autor ressalta a extraordinária obra de 

Orlando Gomes, que, “além dos textos doutrinários, como o capítulo especial em sua Introdução 

ao Direito Civil, apresentou o Anteprojeto de Código Civil, com a inserção desses direitos”. 

(BITTAR, 2003, p. 37).  

Com o término da ditadura militar e o advento da  redemocratização, a Constituição de 

1988 trouxe em seu texto uma nova ordem jurídica, em que, por meio de valores e princípios, 

elegeu a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado (art. 1º, III, CF/88), 

alcançando “todos os setores da ordem jurídica, fato que traz em si a dificuldade de se 

estabelecer limites e o alcance de tal princípio”. (CANTALI, 2009, p. 86).  

 Infraconstitucionalmente, leis esparsas passaram a dispor sobre os direitos da pessoa, 

protegendo os atributos essenciais do ser humano sem, contudo, denominá-los como direitos da 

personalidade. O reconhecimento dos direitos da personalidade também ocorreu de forma sutil 

com o Código Civil de 2002, o qual destinou um tímido capítulo à proteção dos direitos à 

integridade física e moral, ao nome, ao pseudônimo, à imagem, à honra, à privacidade e à vida 

privada (Capítulo II, arts. 11 a 21). (BRASIL, 2002).  

Para Bittar (2003, p. 46), mesmo de forma genérica, o Código Civil abordou “as 

principais categorias dos direitos da personalidade”, por meio de “disposições abrangentes, que 

ainda rementem boa parte da matéria à compreensão da doutrina, da jurisprudência, bem como 

da legislação especial”. Contudo, Szaniawski (2005, p. 178-179) lamenta que o novo Código 

Civil, em matéria de direitos de personalidade, “é casuísta, contrariando a moderna doutrina 

que admite, ao lado da cláusula geral, direitos especiais de personalidade que se revelam em 

forma de cláusulas gerais menores”.  

De fato, enumerar os direitos da personalidade não é algo fácil ou adequado, eis que, 

em se tratando de direitos capazes de resguardar a dignidade da pessoa humana, estes não 

podem fazem parte de um rol taxativo. Por este motivo, adverte Fernanda Borghetti Cantali 

que: 
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a proteção especial destinada aos direitos da personalidade expressos, seja na 
própria Constituição, seja no Código Civil ou em outras leis esparsas, deve ser 
entendida e operacionalizada em conjunto com a cláusula geral de tutela e 
promoção da personalidade. Uma e outra se complementam; onde não houve 
previsão específica, o operador do direito deve levar em consideração a 
proteção genérica garantida através do princípio da dignidade humana. 
(CANTALI, 2009, p. 100).   

 

Lamentavelmente, quinze anos após a publicação do Código Civil de 2002, o legislador 

nacional novamente cometeu o equívoco de pontuar os direitos da personalidade, em uma 

grotesca tentativa de limitar os atributos da personalidade tutelados no âmbito do ambiente de 

trabalho, por meio do artigo 223-C da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o que 

significou grande retrocesso no que concerne à tutela da dignidade da pessoa humana.  

De maneira abruta, desprezando todo o progresso e a dimensão do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) 

afastou a aplicação da Constituição, das normas de direitos humanos vigentes no Brasil e da 

legislação infraconstitucional, a exemplo do próprio Código Civil, restringindo a aplicação do 

disposto no Título II-A, na CLT, aos danos extrapatrimoniais ocorridos no ambiente de 

trabalho, de forma a descaracterizar o avanço cultural e jurídico dos direitos da personalidade.   

Tal mudança, de acordo com Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado 

expôs a tentativa do legislador de isolar o direito laboral do conjunto jurídico global que envolve 

os direitos da personalidade, de forma que advertem que:  

 
a interpretação lógico-racional, sistemática e teleológica do preceito legal 
demonstra, às escancaras, que há um conjunto normativo geral mais forte, 
superior, dado pela Constituição de 1988 e pelas normas internacionais de 
direitos humanos vigorantes no Brasil, que incide, sem dúvida, na regulação 
da matéria abrangida por esse título especial agora componente da 
Consolidação. (DELGADO; DELGADO, 2018, p. 147).  

 

Nesta ótica, abordando inicialmente estes dois dispositivos incorporados à Consolidação 

das Leis do Trabalho por meio da Reforma Trabalhista de 2017, nota-se que o legislador não 

teve por objetivo primordial a proteção da dignidade da pessoa humana, o que demonstra o 

desprezo deste pelo ser humano no meio ambiente de trabalho e o retrocesso na paulatina 

ascensão dos direitos da personalidade.  

Na contramão do texto constitucional, a Lei nº 13.467/2017 procurou enumerar os 

atributos da personalidade dignos de reparação, excluindo elementos indispensáveis à 

manutenção da dignidade do trabalhador, dispondo de forma discriminatória e nitidamente 
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inconstitucional, como se a lei pudesse contrariar a própria constituição ou o capital pudesse se 

sobrepor à dignidade da pessoa humana.  

 

 

2.2 A CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE  

 

Somente após o extremo declínio humano no pós-Guerra e diante do Holocausto é que 

foi despertado internacionalmente o desejo pela proteção da condição humana e pela 

preservação da humanidade, reconhecendo-se, a partir de então, um direito destinado a tutelar 

a integridade física, psíquica e moral da pessoa humana, tanto no plano individual quanto social. 

Diante disso, a teoria referente aos direitos da personalidade, oriunda do século XIX, 

doutrinariamente dividiu-se em duas vertentes, a primeira, abordando um direito único, que 

emana da personalidade humana, e a segunda, tipificando os atributos da personalidade que 

seriam dignos de proteção. (SZANIAWSKI, 2005).  

Face à grande diversidade de atributos fundamentais à tutela da estrutura humana, 

variadas são as formas de classificação das espécies de direitos da personalidade, que podem 

seguir os mais variados critérios e sistemas de classificação. Neste contexto, a clássica 

dicotomia do direito costuma dividi-los em dois grandes grupos: os direitos da personalidade 

públicos e os direitos da personalidade privados, havendo, ainda, autores que citam a existência 

de uma terceira vertente, por eles denominada “direitos da personalidade sociais”.  

Assim, os direitos da personalidade públicos teriam por escopo a defesa do indivíduo 

contra os atentados praticados pelo Estado, encontrando-se previstos em convenções 

internacionais, entre elas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). Enquanto 

os direitos da personalidade privados seriam os mesmos direitos públicos, abordados na órbita 

privada, nas relações entre os particulares. (BITTAR, 2003).  

Para alguns autores, os direitos da personalidade sociais seriam fruto da evolução de 

determinados direitos humanos de categoria social e econômica, tais como o direito à saúde, ao 

trabalho, à informação e ao silêncio. No entanto, tal classificação não é unânime, sendo tratada 

por Kayser como “falsos direitos da personalidade”, por não terem as características e a noção 

dos típicos direitos da personalidade. (SZANIAWSKI, 2005). Contudo:  

 
alguns dos direitos da personalidade tipificados como direitos sociais, que 
efetivamente, correspondam à exata noção da categoria, podem ser 
enquadrados tanto entre os direitos da personalidade públicos como entre os 
privados, de acordo com a espécie. Por este motivo, preferem os civilistas 
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mais conservadores apenas dividir os direitos de personalidade entre públicos 
e privados. (SZANIAWSKI, 2005, p. 88). 

 

Ainda, os autores que apresentam a clássica divisão entre direitos públicos e privados, 

classificam estes últimos de acordo com as características peculiares de algumas tipificações, 

abordando, assim, classificações segundo critérios e sistemas variados.  

De Cupis (2004), ao apresentar a sua classificação dos direitos da personalidade, traça 

importantes características, dentre as quais, tratarem-se eles de campo do Direito Privado, não 

patrimonial e absoluto, uma vez que possuem por objetivo tutelar um modo de ser físico ou 

moral da pessoa, que abrange: a) o direito à vida e à integridade física; b) o direito sobre as 

partes destacadas do corpo e sobre o cadáver; c) o direito à liberdade; d) o direito ao resguardo 

(direito à honra e ao segredo); e) o direito de identidade pessoal (direito ao nome, ao título, ao 

sinal pessoal) e f) o direito moral do autor.  

Já Carlos Aberto Bittar (2003), defende que os direitos da personalidade devem ser 

classificados em razão dos bens integrantes, primeiramente da pessoa, como ser individual, 

corpóreo e físico, envolvendo, segundo ele, elementos extrínsecos da personalidade. Quanto 

aos intrínsecos, estes se voltam para o interior do indivíduo: a sua inteligência e os seus 

sentimentos, que compreendem o ser social, a sua valoração na sociedade e apreciação pela 

coletividade.  

Neste contexto, Bittar classifica os direitos da personalidade em: direitos físicos (vida, 

integridade física, corpo, partes do corpo, cadáver, imagem e voz); direitos psíquicos (liberdade, 

intimidade, integridade psíquica e segredo) e direitos morais (identidade, honra e respeito), 

ressaltando que a referida enumeração: 

 
não esgota o rol dos direitos da personalidade, eis que outros existem e muitos 
virão, ainda, a ser detectados, com a evolução do pensamento jurídico, em sua 
constante luta para manter sob controle o avanço da técnica, em razão da 
defesa dos valores fundamentas da estrutura humana. (BITTAR, 2003, p. 69). 

 

Enquanto que Kayser classifica os direitos da personalidade em dois grandes grupos: os 

direitos da personalidade comparáveis aos direitos reais (direitos ao nome e ao próprio corpo, 

vivo ou despojos mortais) e direitos da personalidade comparáveis aos direitos de crédito 

(direitos à vida privada, à resposta, à moral do autor e do inventor). (SZANIAWSKI, 2005).   

A referida classificação, no entanto, vem sendo muito combatida com o  fundamento de 

que o próprio autor da classificação concorda que “não pode existir uma obrigação de fazer 
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como ônus de uma ou mais pessoas, enquanto o dever jurídico de não se imiscuir nem divulgar 

a vida alheia existe como um ônus para todos”. (SZANIASWSKI, 2005).  

Ainda, Silvio Romero Beltrão (2005) apresenta a classificação alemã derivada da 

tripartição de Hubmann, segundo a qual os direitos da personalidade, dotados de valores morais, 

são fundidos em três elementos característicos e classificatórios: (i) a dignidade humana, (ii) a 

individualidade e (iii) a pessoalidade. Na categoria da dignidade humana, enquadraram-se os 

direitos da personalidade voltados à garantia da dignidade, tutelando-se a vida, a integridade 

física, a locomoção, a saúde e, até mesmo, os direitos complementares que conservam a vida, 

como a legítima defesa. (BELTRÃO, 2005).  

Na classe da individualidade, estão os atributos adquiridos pelo indivíduo mediante o 

seu autodesenvolvimento e referentes ao seu modo de ser e valores íntimos, assegurando-lhe 

autonomia e a tutela dos direitos ao nome, à imagem, à honra, à palavra escrita e falada, à 

intimidade, à ação e às expressões e pensamentos. (BELTRÃO, 2005). Por fim, no grupo da 

pessoalidade estaria o direito ao desenvolvimento da própria personalidade, garantindo um 

espaço para atuação da pessoa, compreendendo, aqui, grande parte das liberdades, dentre as 

quais, a liberdade de associação e de expressão, mas não a liberdade de atitude ou religiosa, que 

se enquadrariam nas duas outras categorias. (BELTRÃO, 2005).  

Tal classificação, assim como as classificações de Gangi e Martin Ballestero, fraciona 

e tipifica os direitos da personalidade com a constituição de direitos subjetivos, dentre os quais 

as próprias liberdades públicas. (SZANIAWSKI, 2005). De fato, tais autores tratam das 

liberdades públicas, a exemplo da liberdade de trabalho, como direitos da personalidade, o que 

demonstra a tendência de ampliação do rol dos direitos da personalidade, visto que evoluem 

com o tempo e estão em constante transformação e aprimoramento.  

No presente estudo, seguindo a doutrina clássica de Carlos Alberto Bittar, adota-se a 

classificação por ele apresentada, portanto, parte-se da tutela dos atributos físicos (a vida, a 

integridade física, o corpo, as partes do corpo, o cadáver, a imagem e a voz); psíquicos (a 

liberdade, a intimidade, a integridade psíquica e o segredo) e morais (a identidade, a honra e o 

respeito), para que se possa analisar a sua aplicabilidade no meio ambiente de trabalho em face 

das alterações trazidas pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017).  

A adoção de um método de classificação dos direitos da personalidade não demonstra a 

possibilidade de sua taxatividade como pretendeu a Lei nº 13.467/2017, mas a necessidade de 

tutela de todos os elementos que resguardam a dignidade da pessoa humana, sejam eles físicos, 

psíquicos e/ou morais, classificando-os apenas de forma didática, jamais exclusiva.    
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2.3 DIREITOS DA PERSONALIDADE NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO  

 

Traçadas as considerações iniciais com relação aos direitos da personalidade, 

demonstrando seu progresso histórico e a sua íntima relação com o princípio da dignidade 

humana e com a garantia do exercício de uma vida digna, passar-se-á à análise de sua 

aplicabilidade no meio ambiente de trabalho.  

Primordialmente, esclarece-se que o termo meio ambiente de trabalho corresponde a 

uma classificação doutrinária na qual se subdivide o meio ambiente unitário, de forma didática, 

com a finalidade de identificação da atividade degradante e do bem agredido. Assim, embora 

exista um único meio ambiente digno de tutela e de proteção, visando a identificação de um 

local específico, igualmente tutelado, adota-se o termo meio ambiente de trabalho.  

A definição deste apresentada pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente é ampla, 

correspondendo ao “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” (BRASIL, 

1981, art. 3º, inciso I), abrangendo, assim, todas as formas de meio ambiente, seja ele natural 

ou artificial, nele incluído, portanto, o meio ambiente do trabalho. 

Tratando-se de um conceito jurídico aberto, já que a definição legal possui plena 

harmonia com a Constituição Federal de 1988, a qual, salienta-se, foi a primeira a elevar à nível 

constitucional a tutela ambiental, dedicando um capítulo específico para a proteção do meio 

ambiente (PADILHA, 2006), dispondo, em seu artigo 225, caput, que todos têm direito ao meio 

ambiente “ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

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

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 1988). 

Com a referida previsão constitucional, o meio ambiente equilibrado passou a ser um 

direito fundamental do cidadão, tutelando-se a qualidade deste em todos os aspectos e esferas 

da vida humana, visto ser: 

 
pressuposto de exercício lógico dos demais direitos do homem, vez que, sendo 
o direito à vida o objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuírem 
vida, e, mais ainda, vida com qualidade e saúde, é que terão condições de 
exercitarem os demais direito humanos, nestes compreendidos os direitos 
sociais, da personalidade e políticos do ser humano. (FIORILLO; 
RODRIGUES, 1997, p. 27-28).  

 

Ante a forte gama de direitos diretamente envolvidos com o meio ambiente equilibrado, 

a sua tutela deve ser realizada não apenas pelo Poder Público, mas por toda coletividade, sendo 
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de todos o dever de defendê-lo, devendo em toda e qualquer atividade humana haver o respeito 

ecológico, garantindo-se, assim, a preservação dos direitos fundamentais e a sadia qualidade de 

vida para todas as gerações. Para a efetiva defesa do meio ambiente e, consequentemente, dos 

direitos da personalidade, todos os seus elementos devem ser preservados, sejam naturais, como 

a água, o solo, a fauna, a flora ou decorrentes da ação humana, como o meio ambiente laboral.  

Neste contexto, levando-se em consideração que aproximadamente dois terços do dia o 

ser humano permanece em seu local de trabalho, passando, assim, mais da metade de sua vida 

trabalhando, falar em meio ambiente necessariamente remete ao meio ambiente laboral, sendo 

cogente a manutenção do seu equilíbrio, para que “promova o bem-estar e que resguarde a 

integridade física e psíquica do empregado no ambiente de trabalho”. (ALVARENGA, 2013, 

p. 229). Tratando-se da incidência do trabalho na vida do trabalhador, Pires e Silva (2017) 

sustentam que: 

 
o equilíbrio do meio ambiente do trabalho é indispensável na garantia da 
qualidade de vida do trabalhador e de sua dignidade no exercício laboral, 
devendo, portanto, priorizar a proteção à saúde física, psíquica e social dos 
trabalhadores, sendo salubre, saudável, digno e integro. (PIRES; SILVA, 
2017, p. 221). 

 

Importante salientar que o meio ambiente laboral não corresponde apenas ao espaço 

físico em que o trabalho é executado, mas em todas as suas interações, ferramentas, 

instrumentos de trabalho, formas de execução de tarefas e de tratamento, enfim, todos os 

elementos que influenciam diretamente a sua atividade. E mais, não se restringe o meio 

ambiente apenas para o trabalhador com carteira de trabalho assinada, mas para os que 

desempenhe qualquer atividade, remunerada ou não, celetista, servidor público ou autônomo, 

sendo direito de todos a proteção constitucional ao meio ambiente de trabalho adequado e 

seguro. (MELO, 2013).  

Dada a importância do tema, o direito ao meio ambiente laboral sadio não se trata de 

simples direito trabalhista vinculado às normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, mas 

de um direito fundamental, compreendendo a tutela dos direitos da personalidade do 

trabalhador, essenciais ao pleno desenvolvimento do indivíduo. Neste aspecto, precioso é o 

ensinamento de Norma Sueli Padilha (2011, p. 232): 

 

[...] o meio ambiente do trabalho estende sua abrangência para além da seara 
do Direito do Trabalho, uma vez que está inserido dentro do contexto de um 
dos maiores e mais grave problemas da atual sociedade globalizada e de alta 
tecnologia, qual seja, a questão ambiental. Os problemas ambientais 



24 
 

suscitados pela atual sociedade de risco global não se limitam às agressões e 
degradação sistemática do meio ambiente natural, mas atinge o ser humano 
em todos os seus ambientes artificialmente construídos, desde o espaço urbano 
das cidades até o espaço laboral das atividades produtivas [...].  
 
O ambiente do trabalho encontra-se atualmente inserido em um mercado 
econômico altamente agressivo e centrado na busca de altas taxas de 
produtividade por meio de constantes inovações tecnológicas, na qual a 
finalidade primordial, a busca pelo lucro, se dá, senão em detrimento da 
qualidade de vida do ser humano trabalhador e de sua dignidade, com certeza 
desconsiderando tais valores de forma prioritária [...].  
 
Nesse sentido, a extensão da problemática ambiental suscitada na atualidade 
demanda uma nova maneira de conceber a tutela do trabalhador no seu meio 
ambiente de trabalho, ampliada sobremaneira em seus limites e contornos, 
pela proteção constitucional, geradora da real concepção do “meio ambiente 
do trabalho”, não mais abrangida na sua ampla e complexa dimensão, pela 
previsão legal mínima da Consolidação das Leis do Trabalho, mas referida a 
realidade qualitativa e quantitativamente extremamente diversa, cuja 
adequada proteção exige novos mecanismos de tutela jurídica, mais 
abrangentes e complexos, em busca de uma concreta efetividade. 

 

Como dito, um meio ambiente de trabalho sadio não se restringe à tutela laboral, uma 

vez que vai além da Consolidação das Leis do Trabalho, da Reforma Trabalhista e das doutrinas 

laborais. Envolve o Direito Ambiental, o Direito Constitucional e todo e qualquer estudo que 

envolva a proteção dos direitos fundamentais do ser humano.  

Cabe lembrar que diante do capitalismo e dos valores da economia de mercado, o Brasil 

prioriza os valores do trabalho humano, sendo fundamento da República Federativa do Brasil 

a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV da CF), 

fundamentando a ordem econômica na valoração do trabalho humano, tendo como princípio, 

dentre outros, a defesa do meio ambiente (art. 170, VI da CF), abrangendo, portanto, o meio 

ambiente laboral, sendo responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) colaborar com a 

sua proteção. (art. 200, VIII, da CF).  

A valorização do trabalho humano vai além da necessidade da movimentação 

econômica e de subsistência do ser, visto que envolve a sua personalidade, o desenvolvimento 

de habilidades e o aperfeiçoamento do indivíduo, pois “pelo trabalho, o ser humano se constitui 

a si mesmo” (LIMA FILHO, 2017, p. 47), servido, portanto, de afirmação dos valores da 

cidadania e de tutela no Estado Democrático de Direito.  

Por se tratar de uma faculdade essencial ao ser humano, o trabalho se insere no mundo 

do “ser”, podendo revelar em si o valor da dignidade, desde que seja prestado em condições 

dignas, sem sujeição pessoal, reconhecendo-se no sistema capitalista a possiblidade de 



25 
 

exploração do labor alheio como um direito, uma vantagem protegida juridicamente. (LEMOS, 

2018). Assim, com a finalidade de que a ordem econômica seja voltada efetivamente, a justiça 

social, a livre concorrência e a defesa do meio ambiente laboral devem caminhar lado a lado, 

agindo conjuntamente para a manutenção de uma economia estável e para a garantia da 

dignidade do ser humano. Conforme Delgado: 

 
o universo social, econômico e cultural dos Direitos Humanos passa, de modo 
lógico e necessário, pelo ramo jurídico trabalhista, à medida que este regula a 
principal modalidade de inserção dos indivíduos no sistema socioeconômico 
capitalista, cumprindo o papel de lhes assegurar um patamar civilizatório de 
direitos e garantias jurídicas, que, regra geral, por sua própria força e/ou 
habilidades isoladas, não alcançariam. (DELGADO, 2017, p. 78).  

 

Neste aspecto, enfatiza Melo (2013, p. 69) que o fundamento para determinar o valor 

social do trabalho “não pode ser o trabalho em si, mas o fato de que quem o realiza é um ser 

humano trabalhador, pelo que a dimensão da sua verificação será sempre subjetiva, pois o 

homem é o epicentro de tudo nesse mundo”. Logo, sendo o trabalho a essência humana, a tutela 

de um patamar mínimo de direitos laborais é indispensável para a garantia da dignidade. 

Desta forma, a garantia de um meio ambiente laboral íntegro está relacionada à 

qualidade de vida do trabalhador, possuindo íntima relação com os direitos da personalidade, 

“que irradiam direitos fundamentais ao seu pleno desenvolvimento e necessários à preservação 

dos seus aspectos físico, psíquico, moral e intelectual”. (ALVARENGA, 2013, p. 73). Para 

Delgado: 

 
a conquista e afirmação da dignidade da pessoa humana não mais podem se 
restringir à sua liberdade e intangibilidade física e psíquica, envolvendo, 
naturalmente, também a conquista e afirmação de sua individualidade no meio 
econômico e social, com repercussões positivas conexas no plano cultural. 
(DELGADO, 2013, p. 78). 

 

No ambiente de trabalho, estando o trabalhador submetido ao poder diretivo do 

empregador, bem como à subordinação jurídica e econômica, a tutela aos direitos da 

personalidade é cogente para evitar a degradação dos atributos indispensáveis à existência de 

uma vida digna. (LEITE, 2018, p. 59). Arrazoam Silva e Pereira (2013, p. 45) que: 

 
os direitos da personalidade amparados pelos direitos fundamentais existem 
justamente para a proteção do trabalhador no que tange à sua vida privada, 
imagem, honra integridade física e psíquica, sendo este apenas um rol 
exemplificativo, visto que são inúmeras as hipóteses que poderão aparecer, 
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tendo sempre como base o princípio da dignidade da pessoa humana, 
constitucionalmente tutelado.   

 

Resguardando a personalidade do trabalhador frente às práticas adotadas no mercado de 

trabalho, devem ser afastados os riscos e perigos existentes neste ambiente, protegendo-se não 

apenas a integridade física, psíquica, moral e o bem-estar durante o labor, mas também a sua 

qualidade de vida amplamente considerada, mantendo, assim, pilares fundamentais do Estado 

Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (CF, art. 1º, 

incisos III e IV).  

O meio ambiente de trabalho íntegro deve tutelar os atributos físicos, psíquicos e morais 

do trabalhador, primando por sua vida, integridade física, psíquica e moral, enfim, garantindo 

a plena eficácia dos direitos da personalidade, implicando, portanto, na adoção de medidas que 

eliminem, ou, ao menos, reduzam os riscos à saúde, garantindo a segurança laboral e o direito 

fundamental à saúde do trabalhador.  

No entanto, mesmo após todo o progresso dos direitos da personalidade, ainda são 

comuns situações laborais contrárias à dignidade da pessoa humana, não sendo raros os casos 

de afronta aos atributos essenciais da vida do trabalhador, seja à liberdade, através da 

escravidão, à integridade física, decorrente de labor em locais insalubres, à integridade moral, 

por meio do assédio moral, dentre tantas outras perturbadoras situações. Assim, para a garantia 

da efetiva proteção dos direitos da personalidade, necessário se faz o combate a toda e qualquer 

forma de agressão aos atributos essenciais do ser humano, em qualquer espaço físico e a todo 

momento, independentemente do contexto econômico ou social.  

 

2.3.1 O Direito do Trabalho e a tutela dos direitos da personalidade do trabalhador 

 

Conjuntamente à evolução dos direitos da personalidade, o Direito do Trabalho 

caminhou lentamente até a proteção da parte hipossuficiente da relação empregatícia, 

florescendo a necessidade de tutela do trabalhador diante da degradação total de sua dignidade 

pós-Revolução Industrial.  

Devido à plena liberdade contratual e à proibição de associação de operários para a 

defesa dos interesses comuns decorrente do Estado Liberal, a Revolução Industrial permitiu aos 

industriais a severa exploração do trabalhador, substituindo-se o labor do homem por uma mão 

de obra mais barata e dócil: das mulheres e menores, estendendo a jornada de trabalho para 16 

horas diárias; reduzindo os salários; majorando  o desemprego; desprotegendo o trabalhador de 
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acidentes do trabalho, enfim, explorando-o ao máximo para a obtenção de lucro. (SÜSSEKIND, 

2002). 

Em meio a tanta exploração e à total degradação do ser humano trabalhador, foram 

criadas as primeiras leis de caráter protecionista da parte hipossuficiente da relação de trabalho 

(o trabalhador), o que freou lentamente a exploração desumana do proletário e fez com que 

nascesse o Direito do Trabalho e os primeiros lampejos de tutela aos direitos da personalidade.  

Na primeira fase do direito laboral, denominada por Delgado (2017, p. 91) como fase 

de “manifestações incipientes ou esparsas”, as leis tinham caráter humanitário e visavam 

reduzir a violência decorrente do excesso de exploração das mulheres e menores, tendo como 

marco inicial a publicação do Peel´s Act, na Inglaterra, em 1802. Esta foi a primeira lei de 

proteção ao trabalhador, fixou a jornada de trabalho em 12 horas e dispôs sobre a sua 

aprendizagem e regras de higiene nas fábricas, não tendo, contudo, muita eficácia naquele 

período.  

A partir de 1848, tendo como marcos o Manifesto Comunista, o movimento cartista na 

Inglaterra, e a Revolução de 1948 na França, teve início a segunda fase do Direito do Trabalho, 

caracterizada pela “sistematização e consolidação desse ramo jurídico especializado” 

(DELGADO, 2017, p. 91), sendo desta época o reconhecimento do direito de associação e de 

greve, a fixação da jornada de 10 horas, bem como o surgimento da Encíclica Rerum Novarum, 

editada pela Igreja Católica, que manifestou uma postura mais compreensiva do Estado e das 

classes dirigentes a respeito da regulação das relações trabalhistas. (DELGADO, 2017). 

O auge do direito laboral, denominado doutrinariamente como “fase da 

institucionalização do direito do trabalho”, ocorreu após a Primeira Guerra Mundial e culminou 

na formação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e na constitucionalização do 

Direito do Trabalho (Constituição de Weimar), incorporando-o à matriz jurídica dos países 

democráticos e atingindo o seu apogeu décadas após a Segunda Guerra Mundial, com a 

hegemonia do  Estado de Bem-Estar Social, que integrou e fixou princípios constitucionais de 

extrema importância ao meio ambiente laboral, tais como o princípio da dignidade da pessoa 

humana e a justiça social. (DELGADO, 2017).  

Para Cassar (2018, p. 21-22), a “publicização do Direito Privado” e o Direito do 

Trabalho foram responsáveis pela implantação do sentimento de justiça decorrente da 

compensação da parte hipossuficiente da relação jurídica (empregado x empregador). Neste 

período, se desenvolveu o Direito do Trabalho Clássico, regulador das relações trabalhistas 

típicas decorrentes de contratos entre “sujeitos de direito postos em uma espécie de ‘pé de 

igualdade’, sendo a debilidade econômico-social do trabalhador compensada por uma 
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superioridade jurídica emergente de uma rede de proteção legislativa”. (SANVITO, 2011, p. 

47).  

Já no final do século XX, o Direito do Trabalho entrou em uma fase de crise e transição, 

tratada por Delgado (2017) como a quarta fase do direito laboral, decorrente  de uma conjugação 

de fatores econômicos, tecnológicos, organizacionais e políticos, resultado da Crise do Petróleo 

(1973), da renovação tecnológica e da globalização, bem como da consolidação nos principais 

países capitalistas de presidência de dirigentes com pensamentos contrários ao Estado de Bem-

Estar Social, tais como Margaret Thatcher, na Inglaterra; Ronald Reagan, nos Estados Unidos; 

e Helmut Kohl, na Alemanha.  

Tais transformações são apontadas por Sanvito (2011) como uma “nova revolução 

industrial”, responsável pela transformação das relações clássicas de trabalho, como as 

aposentadorias antecipadas, os contratos de substituição e, atualmente, o teletrabalho e o 

trabalho à distância, o que exigiu a “criação de um novo conceito de direito, destinado a reger 

essas novas relações jurídicas laborais”. (SANVITO, 2011, p. 48). 

 Em razão deste contexto, a desregulamentação das regras do Direito do Trabalho ou a 

crescente flexibilização “passou a compor foco destacado na matriz cultural que se generalizou 

no Ocidente” no final do século XX. (DELGADO, 2017, p. 95). Ainda, para Delgado (2017, p. 

95): 

 
houve, sem dúvida, uma acentuada desregulação, informatização e 
desorganização do mercado de trabalho, especialmente nos países 
semiperiféricos ao capitalismo central (Brasil, incluído, especialmente na 
década de 1990), porém, sem que se criassem alternativas minimamente 
civilizadas da gestão trabalhista, em contraponto como padrão juslaborativo 
clássico.  

 

Hodiernamente, mesmo frente a crise e a necessidade de atualização dos modos 

operacionais, o Direito do Trabalho continua sendo uma importante fonte de tutela dos direitos 

dos trabalhadores, correspondendo a uma arma de renovação social, que, por meio da 

intervenção estatal, atende às necessidades concretas do grupo hipossuficiente, compensando a 

superioridade econômica da empresa com a superioridade jurídica ao trabalhador. 

(NASCIMENTO, 1999, p. 71).  

No Brasil, a proteção legal dos trabalhadores não eclodiu na mesma velocidade dos 

países de capitalismo central, pois enquanto internacionalmente a Revolução Industrial 

requisitava mão de obra livre, a sua economia predominantemente agrícola se baseava no 

trabalho escravo, existindo, portanto, uma pequena demanda de trabalho livre e pouca 
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legislação protecionista até a abolição da escravatura, em 1888, inexistindo “espaço 

significativo para o florescimento das condições viabilizadoras do ramo justrabalhista”. 

(DELGADO, 2017, p. 102).  

Para Delgado (2017), até 1930 imperou a “fase de manifestações incipientes ou 

esparsas”, ocasião em que a relação empregatícia estava presente no setor cafeeiro paulista, na 

emergente industrialização de São Paulo e do Rio de Janeiro e no setor de serviços, 

predominando no país uma concepção legal não intervencionista, o que resultou em pouca 

edição de normas justrabalhistas, que inclusive tipificaram a greve como ilícito penal. (Decreto 

nº 1.162/1890).  Enquanto a segunda fase de desenvolvimento do direito trabalhista no Brasil, 

denominada por Delgado (2017, p. 105) como “fase da institucionalização”, teve o seu marco 

inicial em 1930, perdurando até o final da ditadura getulista, em 1945, e mantendo plenos 

efeitos até atualidade.  

Neste período, o Estado assumiu papel intervencionista, atuando ativamente na questão 

social, de um lado repreendendo qualquer manifestação autonomista do movimento operário, 

de outro editando “minuciosa legislação, instaurando um novo e abrangente modelo de 

organização do sistema justrabalhista, estreitamente controlado pelo Estado” (DELGADO, 

2017, p. 105), responsável pela criação do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho, 

pela normatização da  estrutura sindical e de legislação profissional e protetiva (dentre as quais 

a regulação do trabalho feminino, a fixação de jornada de oito horas para comerciários e 

industriários, a criação das carteiras profissionais, dentre outros direitos) e, após isso, pela 

reunião e ampliação de todo o modelo justrabalhista, estruturado em um único diploma 

normativo: a Consolidação das Leis do Trabalho.  

Em uma análise comparativa do Direito do Trabalho brasileiro com o europeu, verifica-

se que no Brasil não ocorreu a “essencial maturação político-jurídica propiciada pela fase da 

sistematização e consolidação” (DELGADO, 2017, p. 108), havendo um salto da fase de 

manifestações incipientes para a institucionalização/oficialização, em um período intensamente 

autoritário, responsável pela criação de “um modelo fechado, centralizado, compacto, 

caracterizado ainda por incomparável capacidade de resistência e duração ao longo do tempo”. 

(DELGADO, 2017, p. 108).  

Com a promulgação da Constituição de 1988, as linhas centrais do antigo modelo 

autoritário foram democratizadas, iniciando-se uma fase de transição democrática do direito 
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laboral no Brasil1, que afastou o controle do Estado sobre a estrutura sindical e reconheceu e 

incentivou o processo negocial coletivo autônomo, apesar de ter mantido a antiga estrutura 

sindical corporativista. Logo após a promulgação da Constituição Cidadã, como num reflexo 

tardio da crise do Direito do Trabalho na Europa Ocidental, ocorrida na década de 1970, iniciou-

se o fortalecimento da opinião pública contrária às normas estatais trabalhistas, que difundiu o 

pensamento direcionado à direta e indireta redução dos direitos e garantias laborais. 

(DELGADO, 2017).  

Mais de 30 anos após a promulgação da Constituição Federal, que consolidou o Estado 

Democrático de Direito, preconizou diversos direitos sociais, trazendo o ser humano como foco 

de direito e tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana, ainda não foi superada a 

crise iniciada na década de 1990. Na verdade, desde o início da globalização, com a forte 

volatilidade do mercado e o aumento da concorrência, a margem de lucro empresarial reduziu-

se consideravelmente, transformando de forma significativa o mercado de trabalho diante da 

busca pela redução de custos e de maior produtividade.  

Estas transformações econômicas e trabalhistas geraram consequências sociais, 

políticas e culturais, como a desnacionalização das nações subordinadas aos países mais ricos 

e o crescimento do desemprego, com transferência das empresas para locais em que as regras 

trabalhistas quase não existem ou não fiscalizam o seu cumprimento. Acerca disso, Andrade e 

Morais (2017) explanam que: 

 
o processo da globalização, como processo de desenvolvimento do 
capitalismo mundial, quebra barreiras alfandegárias, rompe limites territoriais 
entre Estados, agiliza o trânsito de pessoas, de serviços, de capitais, de bens, 
e instaura um novo tempo econômico. Distingue-se pela nova lógica de 
mundialização da economia, pela incontida globalização de um capitalismo 
contemporâneo, e que demanda maior flexibilização das relações de trabalho, 
como maneira de manter-se competitivo perante um quadro de marcante 
concorrência, evento este que gera profunda decepção no âmbito social, e 
declínio no âmbito de proteção aos direitos trabalhistas.  

 

Como fruto da globalização e da crise econômica, os direitos sociais passaram a ser 

questionados e a proteção ao trabalhador tornou-se alvo de críticas neoliberais que pretendiam 

uma revisão das garantias mínimas. Confundiu-se o mínimo patamar civilizatório com, segundo 

os liberais, um suposto excesso de proteção. No entanto, a “minimização do Estado”2 em um 

 
1 Delgado (2017, p. 109) afirma que na “fase de transição democrática do Direito do Trabalho do país”, não houve 
previsão constitucional para a instauração e consolidação de práticas e instituições estritamente democráticas no 
Brasil.   
2 Termo utilizado em referência à redução das garantias mínimas pelo Estado. (CASSAR, 2018, p. 23). 
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país onde “as promessas de modernidade e de reintegração da atividade econômica na vida 

social nunca foram cumpridas” (CASSAR, 2018, p. 23), não oferece os mesmos resultados 

onde o welfare foi de fato aplicado. Ademais, argumento desproporcional, pois muitos países 

integrantes da União Europeia, têm, inclusive, garantia de emprego, o que sequer há no Brasil.  

O afastamento do Estado da relação privada de trabalho em um país onde até hoje existe 

trabalho em condições análogas a de escravo, situações sub-humanas de labor, exploração de 

menores, dentre outros desrespeitos à legislação laboral, gera o retrocesso de direitos 

arduamente conquistados na história do Direito do Trabalho, retomando, possivelmente, as 

consequências nefastas ocorridas no século XIX.  

É certo que o Direito do Trabalho deve se atualizar, se adequando às constantes 

alterações do mercado de trabalho, à globalização, à crise econômica e ao desemprego 

estrutural, porém, “deve-se manter à vista sua função principal, qual seja: TUTELAR” 

(VASCONCELLOS, 2017, p. 196), devendo encontrar o equilíbrio para enfrentar a crise 

econômica, mantendo a dignidade do trabalhador, até porque, o que pode melhorar o nível de 

emprego jamais será a precarização do trabalho, mas o fortalecimento da economia.  

Neste aspecto, lembra-se que a Consolidação das Leis Trabalhistas, apesar de possuir 

setenta e cinco anos de vigor, vem sofrendo alterações ano a ano, sendo preciso uma 

sistematização da legislação esparsa, mas com a garantia dos direitos conquistados no decorrer 

do tempo, realizando-se debates com as partes envolvidas, estudos de impacto e demais análises 

necessárias à modernização da legislação, sempre que necessário, mas não subtraindo direitos 

da classe trabalhadora.  

A tendência dos doutrinadores para a superação da crise vivenciada no Brasil depende 

da flexibilização, que deverá ser aplicada “sempre de forma responsável, sem abusos e desde 

que a empresa comprovadamente esteja atravessando grave crise econômica” (CASSAR, 2018, 

p. 31), como forma de manutenção da saúde empresarial, sem servir de fundamento para a 

majoração de lucros ou enriquecimento. A flexibilização citada, diga-se de passagem, já está 

bem consubstanciada nos textos dos incisos VI, XIII e XIV do artigo 7º da Constituição Federal, 

os quais preceituam até a redução de salários, que é o que há de mais sagrado na relação de 

emprego. (BRASIL, 1988).  

Enaltecendo a diferenciação entre desregulamentação e flexibilização, sustenta Cassar 

(2018, p. 40-41) ser o primeiro termo pressuposto de um Estado mínimo, com a revogação da 

legislação protetiva, autorizando a autonomia privada para a regulação do trabalho, ao passo 

que, na flexibilização, o Estado permanece intervencionista, com a manutenção de normas de 



32 
 

ordem pública, garantindo a vida do trabalhador com dignidade e a manutenção do Estado 

Social.  

Para a efetiva flexibilização das normas trabalhistas, os princípios fundamentais do 

Estado e os princípios do Direito do Trabalho não podem ser afastados da legislação, cabendo 

ao Poder Legislativo evitar o descompasso entre o fato e a norma, tendo em mente a dignidade 

da pessoa humana e a essência do direito laboral, mantendo a essência principiológica da 

disciplina para criar novas leis que não precarizem a relação de emprego ou caracterizem 

retrocesso social.  

Assim, diante da disparidade econômica existente na sociedade capitalista, a parte 

hipossuficiente da relação empregatícia sempre deverá ser tutelada como forma de controle das 

relações sociais e de garantia da dignidade dos trabalhadores, evitando o predomínio do capital, 

a submissão da dignidade ao dinheiro e o retrocesso social frente ao pretendido progresso 

econômico.  

 

2.3.2 Os princípios do Direito do Trabalho e a tutela dos direitos da personalidade do 
trabalhador 

 

Os princípios correspondem às ideias fundantes do ordenamento jurídico, estando 

literalmente relacionados ao aspecto semântico do vocábulo, denotam, de forma geral, o início, 

a origem, a base e o postulado. Além disso, sempre se referem ao ponto de partida, à causa 

primária e diretora de algo. Na concepção de Cretella Junior (1999, p. 35), os princípios de uma 

ciência “são as preposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as 

estruturações subsequentes [...] são os alicerces, os fundamentos da ciência”. 

Para Américo Plá Rodriguez (2000, p. 36) os princípios são linhas diretrizes que 

“informam algumas normas e inspiram direta ou indiretamente uma série de soluções, pelo que 

podem servir para promover e embasar a aprovação de novas normas, orientar a intepretação 

das existentes e resolver o caos não previsto”. Enquanto preceitua Delgado (2017, p. 180) que 

“para a Ciência do Direito, os princípios conceituam-se como proposições fundamentais que 

informam a compreensão do fenômeno jurídico. São diretrizes centrais de um sistema jurídico 

e que, após inferidas, a ele se reportam, informando-o”.  

Embora normalmente não se encontre princípios explícitos no direito positivo, eles são 

“mandamentos nucleares de um sistema, seu verdadeiro alicerce, disposição fundamental que 

irradia sobre diferentes normas, compondo o espírito e servindo de critério para sua exata 

compreensão” (GASPARINI, 2005, p. 7), correspondendo à base do próprio direito positivado, 
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sendo, portanto, mais importante que este. Diante de tamanha relevância, a violação de um 

princípio torna-se mais severa que a infração de uma norma positivada, pois não ofende um 

único mandamento, mas todo um sistema. Respaldando tal reflexão, Mello (2011, p. 54) afirma 

que: 

 
[...] violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos, é a mais grave forma de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de valores 
fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de 
sua estrutura mestra. 
 

De fato, o Direito não é composto de regras avulsas, resultado da vontade do legislador. 

Mas um ordenamento significativo, unitário e valorativo, traduzido em princípios. Adverte Plá 

Rodriguez que na elaboração das leis, o Poder Legislativo não pode se separar taxativamente 

dos princípios norteadores do direito, sob pena da norma nascer morta, relembrando ser o 

passado dos países sul-americanos “ricos nessas experiências, na promulgação de leis que 

significavam um retrocesso com relação aos princípios de Direito do Trabalho. Essas leis só 

duraram, na maioria dos casos, enquanto duraram os governos de força que as sancionaram”. 

(PLÁ RODRIGUEZ, 2000, p. 60).  

Desta forma, fixadas as diretrizes do ramo do direito que expressam os valores 

históricos, morais e sociais, não cabe ao legislador optar por novos princípios ou criar normas 

contrárias à principiologia, não se podendo, como anteriormente analisado, negar a existência 

do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo extremamente vedado o retrocesso social.  

No âmbito trabalhista, além da aplicação dos princípios gerais, fundamental se faz a 

aplicação de sua própria principiologia, a qual apresenta os valores históricos, morais e sociais 

da disciplina, os quais servem de fundamento para o ordenamento jurídico, inspirando e 

vinculando o legislador, toando de fonte supletiva da lei, de forma a operar como critério 

interpretativo da norma. (PLÁ RODRIGUEZ, 2000). Ressalta Delgado (2017, p. 189-190) que 

“sem a presença e observância cultural e normativa desse núcleo basilar de princípios especiais, 

ou mediante a descaracterização acentuada de suas diretrizes indutoras, compromete-se a 

própria noção de Direito do Trabalho em certa sociedade histórica concreta”.  

Com relação aos valores históricos, Américo Plá Rodriguez contextualiza os princípios 

à atualidade econômica mundial, abordando a globalização e enfatizando a característica 

marcante do fenômeno de “eliminação de sistemas protetores da produção nacional de cada 

país e no impulso para o livre comércio em todo universo”, de modo a ressaltar o fato de o 
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trabalho não estar sujeito às leis de mercado, devendo se ater à história do Direito do Trabalho 

e primar pela dignidade do trabalhador. (PLÁ RODRIGUEZ, 2000, p. 70-73).  

A desregulamentação do direito laboral proposta pelos adeptos do neoliberalismo 

desconstitui a ciência criada para a tutela da pessoa que trabalha e vai além da afronta à 

principiologia do Direito do Trabalho, já que ignora a história e a evolução dos direitos da 

personalidade, ofendendo o epicentro do ordenamento jurídico brasileiro: o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Para Plá Rodriguez:  

 
Todo o direito do trabalho nasceu sob o impulso de um propósito de proteção. 
Se este não tivesse existido, o Direito do Trabalho não teria surgido. Surgiu 
com o preciso objetivo de equilibrar, com uma desigualdade jurídica 
favorável, a desigualdade econômica e social que havia nos fatos. (PLÁ 
RODRIGUEZ, 2000, p. 80). 

 

Expressando exatamente estes valores históricos, morais e sociais, os princípios do 

Direito do Trabalho descrevem o âmago do direito laboral, nutrindo os fundamentos que 

respaldam a tutela da dignidade do trabalhador, que permitem o ajuste da legislação às 

modificações da sociedade e garantem a maleabilidade do direito. Desta forma, as alterações 

legislativas devem se manter fiéis aos princípios, aplicando-os de forma a adequar os demais 

anseios à essência do Direito do Trabalho, ajustando as normas de acordo com o núcleo central 

da disciplina: a proteção do trabalhador e da dignidade da pessoa humana.  

Assim, pautado na enumeração dos princípios proposta por Américo Plá Rodriguez 

(2000), todo o ordenamento jurídico deve se ater aos seguintes desígnios: a) o princípio da 

proteção (concretizado pela ideia do in dubio pro operário e das regras da aplicação da norma 

mais favorável e da condição mais benéfica); b) o princípio da irrenunciabilidade de direitos; 

c) o princípio da continuidade da relação de emprego; d) o princípio da primazia da realidade; 

e) o princípio da razoabilidade; f) o princípio da boa-fé e g) o princípio da não-discriminação.  

Como bem ressaltado pelo autor, tal enumeração não encerra a possibilidade de 

constatação de novos princípios, não sendo viável, todavia, a sua exagerada extensão, sob o 

risco de enfraquecimento dos princípios fundamentais da disciplina. (PLÁ RODRIGUEZ, 

2000). Influindo em todos os seguimentos do Direito Individual do Trabalho, o princípio da 

proteção é tratado pela doutrina como a gênese do direito do laboral, remetendo-se ao 

surgimento da disciplina e à necessidade de amparo ao trabalhador, estabelecendo uma 

igualdade jurídica com o empregador, em razão da disparidade econômica entre as partes. 

(LEITE, 2018).   
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Américo Plá Rodrigues (2000, p. 83) ao tratar do referido princípio, estabelece uma 

grande diferença entre o direito comum e o direito laboral:  

 
enquanto no direito comum uma constante preocupação parece assegurar a 
igualdade jurídica entre os contratantes, no Direito do Trabalho a preocupação 
central parece ser a de proteger uma das partes com o objetivo de, mediante 
essa proteção, alcançar-se uma igualdade substancia e verdadeira entre as 
partes.  

 

De fato, a inconteste desigualdade econômica e social entre o empregador e o 

empregado foi fundamental para o desenvolvimento do princípio da dignidade humana, que 

impôs limites à livre estipulação de vontades, evitando o “canibalismo” do empregado, que, 

ante a sua hipossuficiência, “aceitava” todos os clames patronais como forma de manutenção 

da própria subsistência, renunciando os seus direitos mais essenciais. (SCHREIBER, 2014).   

Tendo por escopo a proteção do trabalhador, o princípio protetivo desdobra-se em três 

outras regras: no in dubio pro operario, na norma mais favorável e na condição mais benéfica. 

Pela primeira regra, diante de uma única norma, deve o jurista optar pelo sentido mais favorável 

ao trabalhador, in dubio pro operario, desconsiderando intepretações prejudiciais. Na segunda, 

havendo duas ou mais normas, deve-se escolher a mais benéfica, “ainda que não corresponda 

aos critérios clássicos de hierarquia de normas”. (PLÁ RODRIGUEZ, 2000, p. 107).  

Delgado entende que o princípio da norma mais favorável vincula o operador do direito 

em três ocasiões:  

 
no instante da elaboração da regra (princípio orientador da ação legislativa, 
portanto) ou no contexto de confronto entre regras concorrentes (princípio 
orientador do processo de hierarquização das normas trabalhistas), ou, por 
fim, no contexto de interpretação das regras jurídicas (princípio orientador do 
processo de revelação do sentido da regra trabalhista). (DELGADO, 2017, p. 
191). 

 

Para Leda Maria Messias da Silva (2018), o princípio da norma mais favorável e o 

princípio de proteção encontram-se fundamentados no caput do artigo 7º da Constituição 

Federal, estabelecendo este que diante de duas normas aplicar-se-á a mais favorável ao 

trabalhador, admitindo-se três únicas exceções, previstas nos incisos VI, XIII e XIV do referido 

artigo, nas quais, somente então, se permite a negociação “in pejus” com relação à Lei, tonando 

inconstitucional a prevalência incondicional do negociados sobre o legislado. 

Por fim, o princípio abordado por Plá Rodriguez (2000, p. 131) como “regra da condição 

mais benéfica” veda o retrocesso social, negando a aplicação de uma nova norma trabalhista, 
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que reduza as condições mais favoráveis em que se encontrava um trabalhador. Como bem 

salienta Leite (2018), este princípio decorre da segurança jurídica (CF, art. 5º. XL) e do direito 

adquirido (CF, art. 5º, XXXVI), havendo, ainda, segundo o autor, “estreita relação com o 

princípio consagrado no caput do art. 7º da CF, o qual recepciona as normas que visem a 

melhoria das condições sociais dos trabalhadores”. (LEITE, 2018, p. 106).  

O princípio da irrenunciabilidade, por sua vez, estabelece a impossibilidade do 

trabalhador “privar-se voluntariamente de uma ou mais vantagens concedidas pelo direito 

trabalhista em benefício próprio”. (PLÁ RODRIGUEZ, 2000, p. 142). Maurício Godinho 

Delgado (2017, p. 193) refere-se a este como o “princípio da indisponibilidade trabalhista”, 

entendendo que vai além da disposição de atos unilaterais, abrangendo também os atos 

bilaterais, pois “para a ordem justrabalhista, não serão válidas quer a renúncia, quer a transação 

que importe objetivamente em prejuízo ao trabalhador”. (DELGADO, 2017, p. 194).   

Diferenciando os termos renúncia e transação, Bezerra Leite (2018, p. 107) esclarece 

que a primeira corresponde a um “direito já reconhecido, inquestionável, restando 

absolutamente claro que o renunciante está abrindo mão de algo que lhe pertence em troca de 

nada” e, a segunda, “presume a controvérsia, a dúvida, a incerteza do direito. Aqui cada parte 

abre mão e algo que supõe lhe pertencer”. Independentemente da nomenclatura atribuída ao 

princípio, veda-se a “liberdade” do trabalhador “aceitar” as imposições patronais sem 

estabelecer contraprestação, sob a forma de livre vontade.  

O princípio da continuidade de emprego, como o próprio nome revela, demostra a 

intenção do Direito do Trabalho pela permanência do vínculo empregatício, propondo como 

regra geral o contrato trabalhista por tempo indeterminado e consagrando o princípio 

constitucional da proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, previsto 

expressamente no artigo 7º, inciso I, da Constituição Federal e na Convenção 158 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). (LEITE, 2018).  

Já pelo princípio da primazia da realidade, a veracidade fática prevalecerá sobre os 

aspectos formais dos contratos de trabalho, sendo os fatos mais importantes que os documentos, 

pois, como bem indicado por Sergio Pinto Martins (2008, p. 63) “muitas vezes, o empregado 

assina documentos sem saber o que está assinando”, e tal proteção evita que a parte 

hipossuficiente seja prejudicada. Neste sentido, o artigo 9º da CLT, considera “nulos de pleno 

direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos 

preceitos contidos na presente Consolidação”. (BRASIL, 1943).    

O princípio da razoabilidade, além de corresponder a um princípio geral do direito, 

sendo considerado um princípio constitucional implícito, tem aplicação específica na seara 
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trabalhista, cabendo ao juiz analisar com razoabilidade para encontrar a realidade fática 

(LEITE, 2018). Outro princípio geral, tratado por Américo Plá Rodriguez (2000) como 

princípio do Direito do Trabalho, é o princípio boa-fé que, conforme Cassar:  

 
pressupõe que todos devem comportar-se de acordo com um padrão ético, 
moral, de confiança, e lealdade que se espera de um homem comum. Como 
consequência disso, as partes devem se comportar da forma adequada, mesmo 
que isto não esteja previsto expressamente na lei ou no contrato. É uma espécie 
de gênero de “norma de conduta”, pois determina como as partes devem agir. 
(CASSAR, 2018, p. 235). 

 

A boa-fé objetiva, com natureza de cláusula geral, adotada pelo Código Civil de 2002, 

e, consequentemente, pelo Direito do Trabalho, corresponde ao aspecto ético do 

comportamento humano, dizendo respeito a um modelo ideal de como as pessoas devem agir, 

independente do estado de sua vontade ou da consciência, estes últimos integrantes da boa-fé 

subjetiva. Finalmente, pelo princípio da não-discriminação, proíbe-se qualquer discriminação 

entre os trabalhadores no tocante a salários e critérios de admissão, sendo vedada a distinção 

por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.  

O referido princípio possui previsão constitucional, sendo garantida a todos à igualdade 

de tratamento nas relações de trabalho. Assim, com base nos referidos princípios, a legislação 

trabalhista pode ser atualizada, adaptando antigas redações para as atuais relações laborais, 

admitindo-se novos formatos de labor e inserindo novas normas protetivas, logo, é possível 

reciclar disposições, flexibilizando-as, sem, jamais precarizá-las. 

Feitas todas estas considerações a respeito dos direitos da personalidade e de sua 

inegável aplicação nas relações laborais, sendo o âmago Direito do Trabalho a proteção do ser 

humano e, por isso, tendo sua estrutura vinculada ao princípio protetivo, impedindo a 

mercantilização da mão de obra e, consequentemente, o predomínio do capital sobre a 

dignidade humana, é inconteste que toda e qualquer legislação deve ser elaborada sob o núcleo 

basilar dos princípios acima expostos, evitando-se o declínio da disciplina e o retrocesso social.  

 

 

2.4 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NA REFORMA TRABALHISTA 

 

No Brasil, sob o argumento de “adequação” da legislação trabalhista às atuais relações 

de trabalho, a Lei nº 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, realizou consideráveis 

alterações na Consolidação das Leis do Trabalho em caráter “emergencial”, através de 
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negociações parlamentares, visando uma recuperação econômica, sem diálogo com a classe 

trabalhadora ou mediante a realização de estudos prévios, ajustando o texto legal a 

determinados posicionamentos jurisprudenciais e inovando ao “adequar” situações que 

romperam com garantias atribuídas ao trabalhador e que precarizaram as relações trabalhistas 

sob a expectativa de redução de custos e do esperado fomento econômico.  

A rapidez com que foi aprovada a reforma não considerou aspectos históricos 

fundamentais, pautando a atual legislação no princípio da intervenção mínima e na autonomia 

da vontade coletiva, de forma a também desprezar os princípios basilares do Direito do 

Trabalho e as consequências históricas decorrentes da ampla negociação laboral, dentre as 

quais, a desumanização do trabalho.  

Em um país no qual mesmo frente à tutela do trabalhador ainda lida-se com o trabalho 

escravo, o assédio moral, as condições insalubres de labor, dentre tantos outros problemas, as 

alterações trazidas pela Lei nº 13.467/2017 amedrontam, em especial por caminharem na 

contramão da dignidade da pessoa humana, desconsiderando os direitos da personalidade, direta 

e indiretamente.  

No que concerne à afronta direta, a inclusão do Título II-A na CLT, que aborda o “dano 

extrapatrimonial”, a reforma se ateve a descaracterizar o avanço cultural e jurídico dos direitos 

da personalidade, tratando-os de forma desigual no âmbito laboral ao dispor que: “aplicam-se 

à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os 

dispositivos deste Título”. (BRASIL, 2017, art. 223-A).  

Sobre o referido artigo, Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2018, 

146) expõem a tentativa do legislador de isolar o direito laboral do conjunto jurídico global que 

envolve os direitos da personalidade, dentre os quais a Constituição, os diplomas internacionais 

de direitos humanos e outras normas infraconstitucionais, tais como o Código Civil. Assim, os 

autores advertem que:  

 
a interpretação lógico-racional, sistemática e teleológica do preceito legal 
demonstra, às escancaras, que há um conjunto normativo geral mais forte, 
superior, dado pela Constituição de 1988 e pelas normas internacionais de 
direitos humanos vigorantes no Brasil, que incide, sem dúvida, na regulação 
da matéria abrangida por esse título especial agora componente da 
Consolidação. (DELGADO; DELGADO, 2018, p. 147).  

 

No mesmo contexto, Carlos Henrique Bezerra Leite (2018, p. 65) afirma enfaticamente 

que “o legislador pretendeu, absurda e abusivamente, afastar a incidência de Normas da 

Constituição Federal e do Código Civil pertinentes ao tema (responsabilidade objetiva ou 
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decorrente de atividade de risco, por exemplo)”. O afastamento da norma suprema do Estado 

no âmbito laboral, por meio de lei ordinária, é inegavelmente inconstitucional, acima de tudo 

tratando-se de assunto correlato à dignidade da pessoa humana, tendo o tema sido objeto de 

estudos pela 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, realizada entre os dias 09 

e 10 de outubro de 2017, que resultaram no Enunciando 18, abaixo transcrito: 

 
Enunciado 18: Dano extrapatrimonial: exclusividade de critérios. Aplicação 
exclusiva dos novos dispositivos do título II-A da CLT à reparação de danos 
extrapatrimoniais decorrentes das relações de trabalho: inconstitucionalidade. 
A esfera moral das pessoas humanas é conteúdo do valor dignidade humana 
(art. 1º, III, da CF) e, como tal, não pode sofrer restrição à reparação ampla e 
integral quando violada, sendo dever do estado a respectiva tutela na 
ocorrência de ilicitudes causadoras de danos extrapatrimoniais nas relações 
laborais. Devem ser aplicadas todas as normas existentes no ordenamento 
jurídico que possam imprimir, no caso concreto, a máxima efetividade 
constitucional ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, V e X, da 
CF). A interpretação literal do art. 223-A da CLT resultaria em tratamento 
discriminatório injusto às pessoas inseridas na relação laboral, com 
inconstitucionalidade por ofensa aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput e incisos V 
e X e 7º, caput, todas da constituição federal. (JORNADA DE DIREITO 
MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO, 2017). 

 

A avessa tentativa de afastamento das normas constitucionais na esfera trabalhista 

também pode ser notada no artigo 611-A, que atribuiu maior relevância à norma coletiva em 

detrimento da legislação em determinadas situações, prevendo que “a convenção coletiva e o 

acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei”. (BRASIL, 2017). Não bastasse tal 

previsão, o legislador procurou interferir expressamente no Poder Judiciário, ao restringir a 

apreciação judicial da norma coletiva exclusivamente sobre o negócio jurídico, primando pela 

intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva3.  

De fato, as negociações coletivas são importantes para a regulação de aspectos 

específicos a cada classe de labor, sendo criadas justamente para especificar direitos 

característicos não dispostos pela lei geral. No entanto, a possibilidade negocial restringe-se ao 

disposto na lei, em especial na Constituição e nas normas de caráter constitucional, devendo 

respeitar os princípios do Direito do Trabalho e, acima de tudo, o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Sobre o assunto, Melo (2013, p. 109) afirma que a norma coletiva deve 

complementar a lei, “no sentido de buscar a maior efetividade dos instrumentos de tutela do 

 
3Art. 8, §3o - No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará 
exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima 
na autonomia da vontade coletiva. (BRASIL, 2017).  
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meio ambiente e da saúde do trabalhador, que é o mais desiderato da política nacional no meio 

ambiente, incluso o do trabalho”.  

Conforme exposto por Leda Maria Messias da Silva (2018), o limite à negociação é o 

mínimo legal, cabendo à negociação coletiva estabelecer normas mais favoráveis ao 

trabalhador, negociando “in pejus” tão somente nos casos expressamente previstos nos incisos 

VI, XIII e XVI do artigo 7º da Constituição Federal, sendo inconstitucional e contrário aos 

princípios da norma mais favorável e do não retrocesso social a prevalência da negociação sobre 

o legislado noutras situações.  

Concomitantemente à grotesca tentativa de afastamento do diploma global de proteção 

do ser humano, o legislador demonstrou interesse em firmar um rol exaustivo de direitos da 

personalidade passíveis de indenização na esfera laboral, tentando limitá-los ao prever no artigo 

223-C que “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” (BRASIL, 2017), deixando de mencionar atributos essenciais à prevalência da dignidade 

humana, dentre os quais: a cor, a etnia, a idade, a estética, a privacidade, a qualidade de vida e 

a própria vida.  

No entanto, atendo-se à importância da interpretação lógico-racional, sistemática e 

teleológica tão enfatizada por Delgado e Delgado (2018), tem-se que considerar o elenco 

exposto no artigo 223-C meramente exemplificativo, sendo este o teor do Enunciado 19, 

firmando durante a 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho: 

 
Enunciado 19: danos extrapatrimoniais: limites. É de natureza exemplificativa 
a enumeração dos direitos personalíssimos dos trabalhadores constante do 
novo artigo 223-C da CLT, considerando a plenitude da tutela jurídica à 
dignidade da pessoa humana, como assegurada pela constituição federal 
(artigos 1º, III; 3º, IV, 5º, caput, e §2º). (JORNADA DE DIREITO 
MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO, 2017). 

 

Ainda com relação à previsão dos danos extrapatrimoniais, contrariando o disposto na 

Constituição, a Reforma Trabalhista trouxe novamente à tona a questão da parametrização do 

dano, dispondo, no artigo 223-G, §1º, parâmetros a serem seguidos pelo juízo na fixação de 

indenização: 

 
§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;                       
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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. (BRASIL, 2017).  

 

Com tal parametrização, além de afastar o julgamento por equidade e a ponderação dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o texto legal estabelece nítida discriminação 

entre os trabalhadores, dando um valor maior aos atributos da personalidade daqueles que 

possuem um salário maior. Sobre o tema, Leite (2018, p. 67) expõe que o dispositivo legal:  

 
estabelece odiosa discriminação entre os trabalhadores pelos salários 
percebidos no tocante aos valores que devem ser fixados a título de danos 
morais, o que também revela a sua inconstitucionalidade por violação aos 
princípios da igualdade, inexistindo qualquer justificativa movida pelo 
interesse público para tal discriminação.  

 

Realmente, a possível intenção de equilíbrio no arbitramento de indenização trouxe 

consequências danosas, visto que discriminou empregados, ferindo além da dignidade da 

pessoa humana, o princípio constitucional da isonomia e o princípio da não-discriminação, 

tratando-se de flagrante inconstitucionalidade, como bem pontuado por Luciana Aboim 

Machado Gonçalves da Silva (2018, p. 170-171), já que: 

 
vincular previamente a dignidade humana a um valor máximo por dano é 
menosprezar ou, pior, admitir a existência de situações em que a dignidade 
humana é menos valiosa apenas pela pessoa se encontrar naquela situação. 
Admitir que um indivíduo por não ser empregado tem sua dignidade mais 
importante e por isso não pode ser limitada enquanto a de um trabalhador é, é 
admitir que no ordenamento jurídico pátrio pode haver pessoas que sejam 
menos merecedoras da dignidade humana ou que a dignidade deles seja menos 
valiosa que daqueles que não estão na sua situação [...]. Dessa forma, a 
tarifação do dano extrapatrimonial sem dúvida afronta o princípio da 
dignidade humana do trabalhador - bem como fere o princípio da igualdade 
que é basilar para uma vida digna - ao criar discriminação entre o trabalhador 
e o indivíduo civil sem motivação justa e suficiente e ao criar discriminação 
entre os altos empregados e os empregados que percebam salário-mínimo. 

 

Tarifar o valor da indenização por danos extrapatrimoniais com base no salário do 

ofendido afronta a igualdade material, afasta a humanização do julgamento, impõe limites que 

impedem a aplicação da proporcionalidade e a razoabilidade na apreciação dos danos causados, 

valora os atributos da personalidade tão somente pela condição socioeconômica do trabalhador 
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ofendido sem a devida análise dos demais elementos envolvidos, enfim, viola o artigo 5º, 

incisos V e X da Constituição Federal.  

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 

130, a tarifação dos danos morais da forma com que foi disposta na Lei de Imprensa (Lei nº. 

5.250 de 1967), é inconstitucional, não tendo a Constituição Federal recepcionado o referido 

diploma legal. (BRASIL, 2009). No mesmo sentido, a Súmula 281 do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) dispõe expressamente que “a indenização por dano moral não está sujeita à 

tarifação prevista na Lei de Imprensa”. (BRASIL, 2004).  

Assim, tendo a Lei nº 13.467/2017 tarifado o valor da indenização pelo dano moral com 

base no salário do trabalhador, é flagrante a inconstitucionalidade do dispositivo pelos mesmos 

fundamentos que embasaram o julgamento da ADPF 130 pelo Supremo Tribunal Federal, bem 

como pela afronta à dignidade da pessoa humana, sendo preciso aplicar o princípio da reparação 

integral na forma estabelecida pelo Código Civil, com o balizamento da reparação pelos 

princípios da ponderação e da razoabilidade. 

Seguindo a tendência discriminatória, a Reforma Trabalhista criou a figura do 

“trabalhador hiperssuficiente”, utilizando o diploma superior e o valor salarial como forma de 

legalizar a livre estipulação, entendendo como válidos os acordos individuais realizados com o 

referido empregado, atribuindo-lhes a mesma eficácia das normas coletivas (art. 444, parágrafo 

único, da CLT) e desprotegendo o empregado relativamente mais qualificado. 

Acerca disso, Delgado e Delgado (2018, p. 172) afirmam que “a extensão da permissão 

feita pelo texto literal do parágrafo único do art. 444 da CLT é, de fato, inacreditável”, 

expressando o descontentamento com o fundamento do legislador de que os profissionais mais 

qualificados não estariam submetidos à subordinação intensa e que poderiam impor as suas 

vontades ao empregador. Segundo os autores, o dispositivo:  

[...] desponta regra de evidente discriminação entre empregados – outra, entre 
tantas da Lei da Reforma Trabalhista – largamente dissociada da matriz 
constitucional de 1988 e do universo normativo internacional trabalhista 
vigente no plano interno da sociedade e economia brasileira. Regra 
discriminatória que ostenta inequívoco desprezo ao princípio constitucional 
antidiscrinatório afirmado, de maneira enfática, pela Constituição da 
República Federativa do Brasil [...]. Last but not least, o dispositivo agride, de 
maneira evidente, tanto o princípio constitucional da norma mais favorável 
(art. 7º, caput, CF) como o princípio constitucional da vedação do retrocesso 
social (art. 5º, §2º, CF). (DELGADO; DELGADO, 2018, p. 173-174). 
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Neste mesmo sentido, o Enunciado 49, aprovado durante a 2ª Jornada de Direito 

Material e Processual do Trabalho firmou o entendimento de que:   

 
o parágrafo único do art. 444 da CLT, acrescido pela Lei 13.467/2017, 
contraria os princípios do direito do trabalho, afronta a Constituição Federal 
[arts. 5º, caput, e 7º, XXXII, além de outros] e o sistema internacional de 
proteção ao trabalho, especialmente a Convenção 111 da OIT. (JORNADA 
DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO, 2017). 

 

Prosseguindo na análise da afronta aos direitos da personalidade de forma 

individualizada, em especial ao direito à integridade física, mental e psicológica, outras  

adequações trazidas pela reforma  “flexibilizaram” as relações de trabalho no que diz respeito 

à descaracterização da jornada de trabalho e ao intervalo como normas de saúde, higiene e 

segurança do trabalho; a prestação de serviços terceirizados na atividade-fim das empresas; o 

teletrabalho; a possibilidade de sobrejornada em locais insalubres; o trabalho da gestante e 

lactante em ambientes insalubres; a extinção da obrigatoriedade de contribuição sindical, entre 

outras, tendo a maioria das alterações representando risco à saúde do trabalhador e poucas 

versado sobre a garantia à proteção deste. (TEIXEIRA, 2018). 

A respeito das alterações, Delgado e Delgado (2017, p. 38-39) tecem severas críticas à 

Lei nº 13.467/2017, afirmando que ela “desponta por seu direcionamento claro em busca do 

retorno ao antigo papel do Direito na História como instrumento de exclusão, segregação e 

sedimentação da desigualdade entre as pessoas humanas e grupos sociais”. Para os autores, a 

reforma caminha na contramão das ideias da Constituição de 1988, da concepção do Estado 

Democrático de Direito, do conceito de direitos fundamentais e da “compreensão constitucional 

do Direito como instrumento de civilização”. (DELGADO; DELGADO, 2018, p. 39).  

Tais críticas decorrem da desregulamentação ou mecanização de regras imperativas 

sobre os contratos trabalhistas, com desrespeito à Constituição Federal e diante da prevalência 

do poder econômico sobre a relação de emprego. (DELGADO; DELGADO, 2018). Assiste 

razão os aludidos autores, pois o que de fato ocorreu foi uma (de)forma trabalhista, em que o 

legislador mais parece legislar pelos interesses de uma classe em detrimento de outra, fechando 

os olhos para o princípio da dignidade humana e para a garantia dos direitos da personalidade 

no âmbito laboral, o que provocou um verdadeiro retrocesso social.  

Tratando-se os direitos da personalidade de direitos fundamentais, estes são 

imprescindíveis para a garantia de “um patamar civilizatório mínimo inerente à centralidade da 

pessoa humana na vida socioeconômica e na vida jurídica”. (DELGADO; DELGADO, 2018, 
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p. 33). Conforme exposto no contexto do presente capítulo, o direito trabalhista possui íntima 

relação com os direitos da personalidade, sendo através de seus princípios basilares e das 

previsões constitucionais que a dignidade do trabalhador deve ser garantida, inclusive no meio 

ambiente de trabalho. 

A constitucionalização do Direito do Trabalho visou atribuir ao trabalhador a sua 

personificação, “destacando a ‘pessoa’, o ‘homem’ que trabalha, dando-lhe o mesmo 

tratamento constitucional que recebem os demais sujeitos, não apenas como um trabalhador, 

mas como cidadão, evitando a sua ‘coisificação’ e a restrição dos direitos fundamentais”. 

(SANVITO, 2011, p. 89). Conforme discorre Andrade e Morais (2017, p. 189):  

 
a dignidade da pessoa humana é o princípio de maior importância axiológica 
na ordem jurídica contemporânea nacional e internacional, devendo nortear a 
interpretação e aplicação das normas, em especial do Direito do Trabalho. 
Somente com a valorização do ser humano, enquanto ser que sobrevive, 
trabalha e interage com os outros e com o respeito de suas diferenças pelo 
Direito, pela Sociedade e pelo próprio Estado, será possível apreender a 
dignidade do trabalhador.  

 

Na evolução histórica dos direitos da personalidade e do próprio Direito do Trabalho, 

visualiza-se a progressão da tutela da dignidade da pessoa humana, de forma que, em tempos 

remotos, o ser humano não era valorizado, o trabalhador era visto como objeto, sendo explorado 

incessantemente, independentemente das condições pessoais. O homem não era visto como um 

ser de direitos, sendo necessário o desenvolvimento das noções de dignidade humana, o 

surgimento do Direito do Trabalho e a intervenção estatal para que se iniciasse o controle da 

exploração do trabalhador, havendo, ainda hoje, episódios de trabalho desumano e degradante, 

de modo que não foi suficiente a constitucionalização de um mínimo patamar civilizatório para 

afastar os abusos do mercado trabalho.   

Com a Reforma Trabalhista, a concepção do Estado Democrático de Direito passa a ser 

questionada, sendo visível a intenção legislativa de precarizar e fragilizar as relações de trabalho 

com a descaracterização de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, com a 

desregulamentação, com o princípio da intervenção mínima e da autonomia da vontade coletiva, 

ferindo, inclusive, princípios do Direito do Trabalho, na busca pelo afastamento da 

aplicabilidade constitucional no que concerne aos danos extrapatrimoniais, na tentativa de 

limitar os direitos da personalidade do trabalhador, representando inegável retrocesso social.  

No entendimento de Delgado e Delgado (2018, p. 41), com a Reforma Trabalhista, o 

legislador desprezou a centralidade da pessoa humana na ordem jurídica e ne vida social, pois:  



45 
 

 
os princípios constitucionais da centralidade da pessoa humana na vida real e 
no Direito, da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e do 
emprego, do bem-estar individual e social, da igualdade em sentido material 
e da subordinação da propriedade privada à função socioambiental são 
repetidamente negligenciados ou diretamente afrontados por diversas regras 
jurídicas expostas na nova lei.  

 

Segundo os autores, a saúde do trabalhador foi colocada em risco através da incidência 

de normas redutoras de risco à saúde, como por exemplo, por meio do artigo 611-B, parágrafo 

único, da CLT, que desvinculou expressamente as regras sobre duração do trabalho e intervalos 

do rol das normas consideradas de saúde, higiene e segurança do trabalho, possibilitando, com 

isso, a flexibilização por meio de Convenção ou Acordo Coletivo. (DELGADO; DELGADO, 

2018). Tal descaracterização retroage as conquistas trabalhistas ao tempo da Revolução 

Industrial, momento em que, por determinação dos empregadores e pela necessidade de 

manutenção do labor, os trabalhadores realizavam jornadas extremamente longas, ficando 

reféns do trabalho, sem o convívio social e familiar e sem qualidade de saúde ou dignidade.  

O afastamento do Estado das relações empregatícias, atribuindo-se a pretendida 

autonomia da vontade coletiva, inegavelmente ocasiona o retrocesso social, tornando os juristas 

a perceberem que a liberdade humana contra o Estado é degradante, sendo necessário impedir 

o “canibalismo da vontade”, onde o homem renuncia direitos pessoais como forma de 

manutenção da sua subsistência por meio da continuidade no emprego, da mesma forma em 

que ocorria na época da Revolução Industrial, a qual: 

 
ao criar um espaço de atuação a salvo de qualquer interferência do Estado, o 
liberalismo jurídico acabava por chancelar a submissão imposta pelas forças 
econômicas. Qualquer renúncia do homem aos seus direitos mais essenciais 
era vista como legítima, porque fundada na ‘livre manifestação de vontade’ 
do renunciante. (SCHREIBER, 2014, p. 4).  

 

Ademais, a atribuição de autonomia de vontade à norma coletiva, superior à própria 

legislação, atrelada ao enfraquecimento das entidades sindicais, cria um caminho para a redução 

do patamar civilizatório mínimo trabalhista garantido pela ordem jurídica. (DELGADO, 2018, 

p. 45). Ante a todos os dispositivos que afetam diretamente a tutela dos direitos personalidade 

no âmbito laboral, “a Reforma Trabalhista, mesmo que embrionária, parece não ser a melhor 

solução para a crise econômica do Brasil, podendo até ser um retrocesso para o 

desenvolvimento social, destruindo direitos e garantias fundamentais”. (ANDRADE; 

MORAIS, 2017, p. 199). Referindo-se à fase de transição vivida atualmente pelo Direito do 
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Trabalho Brasileiro, mas sem mencionar expressamente a Lei nº 13.467/2017, Cassar (2018, p. 

27) exprime a sua opinião ao afirmar que:  

 
na era em que o direito comum (civil) caminha para a visão social, a 
publicização de seus institutos, a humanização e a centralização do homem 
como figura principal a se proteger, resgatando a moral e a ética; na era em 
que a Constituição de um país prioriza os direitos fundamentais do homem, 
sua dignidade e seus valores, garantindo um mínimo existencial e 
abandonando o ideal do supercapitalismo, da propriedade sobre a pessoa e 
seus valores, o Direito do Trabalho tende a um retrocesso. O neoliberalismo 
é, na verdade, um caminho isolado na contramão da socialização dos direitos 
e da efetivação dos direitos fundamentais do homem.   

 

Com a constitucionalização dos direitos fundamentais do ser humano e a força 

hierárquica da Constituição Federal, a interpretação legislativa infraconstitucional deve ocorrer 

em conformidade com os ditames constitucionais, prevalecendo, portanto, os direitos 

fundamentais do trabalhador sobre qualquer legislação infraconstitucional, a exemplo da Lei nº 

13.467/2017. Defende Sanvito (2011, p. 141) que: 

 
a efetividade do pleno gozo dos direitos fundamentais pelo trabalhador 
depende, de forma inconteste, do reconhecimento de sua vinculação nas 
relações de trabalho [...] sendo necessário agregar a lógica do interesse público 
de um Estado Social, representada pelos direitos fundamentais, à lógica do 
poder e do mercado.   

 

Assim, havendo na Reforma Trabalhista aspectos contrários aos direitos da 

personalidade, cabe ao Estado, seja em sua atividade legislativa ou jurisdicional, observar os 

limites impostos pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pois a relação laboral não pode 

“se transformar em um instrumento legitimador de violações ao exercício de qualquer espécie 

dos direitos fundamentais do trabalhador assegurando, principalmente, em razão de sua 

qualidade como ser humano”. (SANVITO, 2011, p. 142).  

Além disso, devendo a legislação moldar-se aos princípios norteadores do direito, que 

exprimem valores históricos, morais e sociais, não poderia a reforma dispor de forma contrária 

à principiologia do Direito do Trabalho, sob pena de nascer sem eficácia, como bem ressaltado 

por Plá Rodrigues ao relembrar os casos de promulgação de leis que significavam um retrocesso 

com relação aos princípios de Direito do Trabalho, concluindo que estas “só duraram, na 

maioria dos casos, enquanto duraram os governos que as sancionaram”. (PLÁ RODRIGUEZ, 

2000, p. 60).  



47 
 

Desta forma, não poderia a Lei nº 13.467/2017 criar normas contrárias à tal 

principiologia, não sendo possível negar a existência do princípio protetivo e do princípio não-

discriminatório, comprometendo a própria noção do Direito do Trabalho e retrocedendo na 

efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido, Delgado (2013, p. 189-

190) ressalta que “sem a presença e observância cultural e normativa desse núcleo basilar de 

princípios especiais, ou mediante a descaracterização acentuada de suas diretrizes indutoras, 

compromete-se a própria noção de Direito do Trabalho em certa sociedade histórica concreta”.  

A necessidade de sistematização da legislação trabalhista é inconteste, eis que, ao longo 

dos anos, a Consolidação das Leis do Trabalho sofreu consideráveis alterações. No entanto, a 

adequação das normas laborais às alterações do mercado de trabalho, como forma de 

manutenção da economia do país, não pode afetar a dignidade do trabalhador, sendo necessário 

o respeito aos princípios do Direito do Trabalho, mantendo o Estado intervencionista, com a 

manutenção de normas de ordem pública, para garantir a qualidade de vida do trabalhador com 

dignidade e a manutenção do Estado Social. (CASSAR, 2018).  

A flexibilização não pode ser sinônimo de precarização, de forma que não pode o 

progresso econômico ser escusa para a desestabilização dos direitos trabalhistas e a ofensa à 

dignidade da pessoa humana. Para Errázuriz:  

 
o termo flexibilidade ou flexibilização significa adaptar ‘normas a 
circunstancias distintas’: não é sinônimo, portanto, de ‘derrogar ou suprimir’; 
em outras palavras, flexibilidade implica ‘mudanças por adequação’ e não 
mudanças por supressão. A nosso ver, o flexibilizar as normas trabalhistas não 
significa destruir o Direito do Trabalho clássico, mas, pelo contrário, adequá-
lo a certas e determinadas circunstâncias, mantendo integralmente seus 
princípios básicos. (ERRÁZURIZ apud PLÁ RODRIGUEZ, 2000, p. 76).  

 

Plá Rodriguez mostra-se contrário à tendência já conhecida no início do século, 

afirmando ser favorável à flexibilização razoável da legislação, mas considerando inaceitável a 

“filosofia que respalda e está por trás de todas estas propostas, que passa do que se tem chamado 

de flexibilidade de adequação para uma flexibilidade de desregulamentação”. (PLÁ 

RODRIGUEZ, 200, p. 78). Voltados à adequada flexibilização, os princípios do Direito do 

Trabalho não estabelecem normas concretas, mas possuem a devida: 

 
maleabilidade para inspirar diferentes normas em função da diversidade de 
circunstancias [...] inspirando diferentes legislações e soluções em diversos 
países, assim também podem inspirar diversas formulas, conforme as épocas 
e as circunstâncias históricas. (RODRIGUEZ, 2000, p. 81).   
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Tendo o trabalho o condão de dignificar o indivíduo, não se pode permitir que interesses 

econômicos deturpem os direitos da personalidade na relação empregatícia ou que desvirtuem 

uma relação tão importante e necessária ao ser humano, sendo preciso frear o retrocesso social, 

sustentar o Direito do Trabalho em seus princípios basilares, defendendo, sobretudo, a 

dignidade da pessoa humana, de modo a evitar a influência do capital sobre os limites impostos 

ao poder empregatício, no intuito de impedir a destruição do ser humano.  

 

 

3 O PODER DIRETIVO E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO 
TRABALHADOR: ABRANGÊNCIA E LIMITES  

 

A ordem econômica e financeira brasileira é fundada na livre iniciativa e na valorização 

do trabalho humano, garantindo o livre exercício de qualquer atividade econômica e a ampla 

direção do negócio, desde que observados os princípios elencados na Constituição Federal, 

dentre os quais, os previstos no artigo 170 da Constituição Federal, que asseguram a liberdade 

de empresa e uma existência digna a todos. (BRASIL, 1988).  

Com base no referido dispositivo, garante-se a liberdade aos indivíduos que pretendem 

trabalhar e exercer atividade econômica, tutelando a dignidade do trabalhador através dos 

direitos sociais e dos princípios constitucionais, estabelecendo limites e abrangências para 

ambos os polos da relação empregatícia e evidenciando a importância de um para o outro e da 

necessidade da tutela da dignidade humana como forma de progresso econômico e social.  

O direito à livre iniciativa e à liberdade empresarial se consubstanciam no conjunto de 

prerrogativas disponibilizadas ao empresário com a finalidade de direcionar a sua 

atividade/empresa, concedendo a possibilidade de organização, sob estrutura hierárquica, 

concretizada na escolha da atividade, de como e quando prestá-la, na contratação de pessoas 

para servir-se da força de trabalho colocada à sua disposição, enfim, da liberdade para gerenciar 

o negócio. (LIMA FILHO, 2017, p. 43-44).  

Conforme disposto no artigo 2º da CLT, ao empregador é atribuída a faculdade de 

admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal de serviço, assumindo integralmente os riscos 

da atividade econômica. É inegável a necessidade de mão de obra para o exercício das 

atividades econômicas, bem como é manifesta a indispensabilidade do trabalho como forma de 

sustento e de crescimento pessoal. Com a mão de obra se cria, se produz; com a renda do 

trabalho se alimenta, se compra o produto fabricado. É um ciclo econômico, no qual sem 

trabalho não há renda, sem renda não há empresa e sem empresa não há trabalho.  
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O perfeito funcionamento do ciclo demanda limites, sem os quais não há crescimento 

empresarial e pessoal, rendimentos ou a existência de uma vida digna. Para Jaboniski:  

 
o direito fundamental ao trabalho, regulado pelo direito capitalista do trabalho, 
estabelece limites de exploração do homem assalariado e também os limites 
de sua proteção frente ao poder patronal, ou seja, regula o modo de vida, o 
cotidiano, o dia-a-dia do homem comum, eis que a maioria das pessoas 
comuns passa a maior parte de suas vidas submetidas ao estatuto do 
assalariado. Para este fim, o direito fundamental ao trabalho constitui 
instrumento imprescindível para a afirmação da dignidade da pessoa humana, 
instrumento de emancipação e autorrealização do ser humano para-si e para-
outro, haja vista o caráter social das relações de trabalho. Ele é muito mais do 
que a mera regulação dos limites de exploração do trabalhador, compreende 
não só o tempo de vida no trabalho, como o tempo de vida de não trabalho, 
que como visto, são inseparáveis e indissociáveis. (JABONISKI, 2016, p. 45).   

 

Para a garantia do desenvolvimento da liberdade empresarial em conjunto com os 

direitos da personalidade do trabalhador, ambas as partes envolvidas na relação empregatícia 

devem agir de forma adequada, sempre tendo em mente os direitos fundamentais e a boa-fé, 

cabendo a cada qual observar os limites e a abrangência de seus direitos, como forma de garantia 

de um meio ambiente de trabalho equilibrado, que, consequentemente, assegurará o 

desenvolvimento econômico e social. Neste aspecto, Tatiana Bhering Serradas Bom de Sousa 

Roxo (2013, p. 112) ressalta que o comportamento empregatício e a regulamentação das 

condições de trabalho “devem ser realizadas de forma proporcional, evitando abusos e 

respeitando a dignidade da pessoa humana”.  

O convívio harmônico do direito à liberdade de empresa e o direito fundamental ao 

trabalho só é possível com respeito mútuo, com empregados exercendo a sua atividade em 

conformidade com as determinações do empregador, sendo estas pautadas na dignidade do 

trabalhador, sem exploração ou violação aos direitos da personalidade, humanizando, 

libertando e contribuindo para a valorização e o aperfeiçoamento do ser humano. Para que o 

trabalho atinja o seu potencial emancipador, o poder diretivo empregatício dever ser exercido 

adequadamente: exigindo, regrando, fiscalizando e punindo com a finalidade econômica e 

social, de forma a aprimorar o ser humano sem desumanizá-lo.  

 

3.1 CONCEITO E ESPÉCIES DE PODER DIRETIVO  

 

A liberdade empresarial atribui ao empregador um conjunto de prerrogativas inerentes 

a sua atividade, concedendo-lhe, dentre os poderes de direção do estabelecimento, o poder 
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diretivo ou empregatício, por meio do qual lhe cabe a direção, a regulamentação, a fiscalização 

e o disciplinamento da economia interna de sua empresa e, consequentemente, de seus 

empregados. O conjunto de direitos, poderes e faculdades conferidas ao indivíduo para 

gerenciar e dirigir uma empresa, inclusive contratando força humana de trabalho, é tratado por 

Maurício Godinho Delgado como “poder empregatício”, correspondendo ao “benefício do 

empregador, atribuindo ao obreiro a obrigação de uma conduta e a submissão às ordens lícitas 

decorrentes do exercício de tal poder”. (DELGADO, 2013, p. 618).  

Amauri Mascaro Nascimento utiliza o termo “poder diretivo” para tratar do poder 

empregatício, conceituando-o como a “faculdade atribuída ao empregador de determinar o 

modo como a atividade do emprego, em decorrência do contrato de trabalho, deve ser exercida”. 

(NASCIMENTO, 1999, p. 197). De forma sucinta, Sergio Pinto Martins define o poder de 

direção como “a forma como o empregador define como serão desenvolvidas as atividades do 

empregado decorrentes do contrato de trabalho” (MARTINS, 2008, p. 190), compreendendo, 

além do poder de organização, o poder de controlar e disciplinar o trabalho.   

Para Francisco das Chagas Lima Filho (2017, p. 51) o poder diretivo empresarial em 

sentido amplo, “é a capacidade, oriunda do seu direito subjetivo, ou então da organização 

empresarial, para determinar a estrutura técnica e econômica da empresa e dar conteúdo 

concreto à atividade do trabalhador”. Já consoante Tatiana Bhering Serradas Bom de Sousa 

Roxo (2013, p. 114), “o poder empregatício é uma prerrogativa do empregador, que vai utilizá-

lo na direção da atividade empresarial, direcionando a prestação do serviço e gerenciando o 

estabelecimento comercial”, devendo os empregados se submeter às ordens do empregador, 

desde que respeitados os limites impostos pela ordem jurídica. Segundo Mauricio Godinho 

Delgado (2013), o poder empregatício conceitua-se como: 

 
o conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e 
tendencialmente concentradas na figura do empregador, para exercício no 
contexto da relação de emprego [...] com respeito à direção, regulamentação, 
fiscalização e disciplinamento da economia interna à empresa e 
correspondente prestação de serviços. (DELGADO, 2013, p. 664). 

 

Embora o autor enfatize que o poder empregatício é assegurado pela norma jurídica, 

Francisco das Chagas Lima Filho (2017) enaltece o fato de o poder diretivo e da dependência 

do trabalhador não corresponderem a uma criação jurídica, legislativa ou doutrinária, mas 

elevação jurídica de fatos pré-existentes no sistema produtivo capitalista. Segundo o autor: 
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o poder de direção empresarial, é, pois, um conceito jurídico, porém, e ao 
mesmo tempo, pressupõe e se fundamenta materialmente nas relações sociais 
e econômicas. É, assim, um poder que não pode se separar do cenário laboral 
em que se exerce, em dos valores sociais dominantes a cada momento. (LIMA 
FILHO, 2017, p. 50).   

 

Realmente, ao longo dos anos, a forma de poder utilizado no ambiente de trabalho foi 

se alterando, em uma lenta evolução, a depender do modelo de Estado vigente, alterando-se de 

um poder coercitivo para o racional com a alternância do Estado absolutista para o liberal.  

Como bem lembrado por Leart Mantovani Junior (2010) a evolução da concepção de 

poder empregatício não ocorreu de forma pacífica e, ainda hoje, não se encontra assimilada 

pelos empregadores que, em muitos casos, não se sentem detentores do comando da atividade 

desenvolvida no espaço laboral se não utilizarem de meios coercitivos e abusivos. “A busca 

pelo poder absoluto, autoritário, faz com que direitos dos trabalhadores sejam brutalmente 

dizimados”. (MANTOVANI JUNIOR, 2010, p. 74).  

Logo, a inegável alteração da forma de poder empregatício ocorrida ao longo dos anos 

não é suficiente para o estabelecimento de uma teoria única que justifique ou fundamente o 

poder de direção laboral, havendo, em síntese, as teorias institucionalista e contratualista, a 

primeira, delineando a empresa como uma instituição e atribuindo ao empregador um poder 

governamental e, a segunda, fundamentando-se na subordinação jurídica, criada com o contrato 

de trabalho. (LIMA FILHO, 2017).  

Mauricio Godinho Delgado (2013) aponta como fundamentos doutrinários do poder 

diretivo, além das já mencionadas teorias institucionalista e contratualista, a corrente 

privatística, que tem como condão a propriedade privada e a corrente publicística, que vincula 

o poder empregatício à delegação do Poder Público.  

Ante a irrelevância da fundamentação do poder diretivo frente ao atual desenvolvimento 

do Direito Laboral, esclarece-se ser predominante a teoria contratualista, sendo por meio do 

contrato de trabalho que as partes conferem o referido poder ao empregador, atribuindo-lhe os 

riscos da atividade, o poder de escolha dos meios de produção, da forma de prestação de serviço, 

dos resultados a serem alcançados, enquanto o empregado assume a sua subordinação jurídica. 

Para Lima Filho: 

 
pode-se dizer que, embora os poderes empresariais encontrem fundamento na 
liberdade de empresa, prevista na Constituição, o contrato serve para 
instrumentalizar a sua própria existência de exercício. Portanto, aquela 
encontra neste o instrumento de sua realização concreta quanto à prestação 
laboral, o que implica afirmar que o contrato não é verdadeiramente o 
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fundamento dos poderes de direção laboral, mas seu instrumento. (LIMA 
FILHO, 2017, p. 61).  

 

Não se pode olvidar que o contrato de trabalho é firmado por partes assimétricas, sendo 

o empregado inegável e economicamente hipossuficiente em relação ao detentor do poder 

diretivo, que possui o amplo poder de direção, podendo, inclusive, demiti-lo a qualquer tempo 

e sem motivação. Frente a tamanha disparidade, criou-se ao longo dos anos regras e 

instrumentos que, externos ao contrato, “estabelecem o conteúdo e as balizas do exercício do 

poder de direção, fazendo-o menos livre e discricionário e, portanto, mais regulado, com a 

consequente redução das margens de eleição empresarial”. (LIMA FILHO, 2017, p. 52).    

Estabelecendo limites à abrangência do exercício do poder diretivo, permite-se a 

liberdade empresarial, que possibilita o controle da organização e da direção da atividade, com 

a contratação de mão de obra, a fiscalização, a definição de metas e resultados até o ponto em 

que não extrapole o direito da outra parte envolvida no contrato de trabalho, respeitando as 

balizas constitucionais e os princípios laborais.  

Francisco das Chagas Lima Filho (2017) enaltasse que o papel da empresa vai além da 

movimentação econômica, pois enquanto organização produtiva, a empresa tem um dever 

social, “não podendo ser vista apenas como fonte de produção econômica, mas também como 

um espaço simbólico de produção e exercício de poderes, de afirmação de valores da 

cidadania”, por isso:  

 
o poder de direção empresarial não mais pode ser visto como uma prerrogativa 
daquele que tem a propriedade dos fatores de produção, mas como um 
instrumento para a consecução de objetivos lícitos, com respeito aos legítimos 
direitos daqueles que laboram na organização e que também são sujeitos de 
direitos e nela podem e devem exercer determinados direitos e poderes. 
(LIMA FILHO, 2017, p. 47).   

 

Em virtude de seu papel, a direção empresarial não vincula apenas o empresário ao 

exercício de sua atividade, mas o trabalhador à afirmação de sua identidade, de valores, da 

cidadania e do exercício de seus direitos fundamentais. Neste contexto, no sistema capitalista, 

o trabalho atua tanto como fonte de dignidade como de opressão, sendo desenvolvimento 

pessoal e social enquanto procura o aumento da lucratividade, a diminuição de custos e a 

otimização da produção, havendo duplo interesse em sua realização: por um lado buscando o 

aprimoramento do ser humano, por outro, o incremento financeiro. (LEMOS, 2018).  
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Por isso, há a necessidade de contrabalancear a liberdade empresarial com o direito 

fundamental ao trabalho, de forma que ambos os polos do contrato de trabalho se desenvolvam 

plenamente, sem contratempos. Para o exercício do direito fundamental ao trabalho, 

assegurando a dignidade do trabalhador, indispensável é o respeito aos direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal e a aplicação dos princípios norteadores do direito laboral, 

regulamentando as relações privadas de emprego, estabelecendo limites para o exercício do 

direito diretivo e garantindo direitos mínimos, com a finalidade de resguardar o trabalhador.  

Havendo limites para o poder diretivo empresarial, cabe ao empregador estabelecer 

ordens e instruções legais razoáveis e proporcionais, em consonância com a boa-fé, exercendo 

as diversas dimensões de seu indispensável poder, sejam elas organizacional, fiscalizatória ou 

disciplinar, de forma prudente e ponderada.  

 

 

3.1.1 O poder de organização 

 

O poder de organização, também denominado poder diretivo, ou poder de comando, é 

o elemento base da organização da atividade empresarial, constituindo a faculdade do 

empregador de definir os fins comerciais de seu negócio, estipulando a sua estrutura jurídica e 

instituindo regulamentos e normas a serem aplicadas no empreendimento. A organização possui 

relação, portanto, com a faculdade de ditar o funcionamento da empresa, nela inclusa a 

prestação laboral, definindo horário de trabalho, sistemas de retribuição, medidas de controle, 

meios de segurança, ditando as normas e a instruções para a execução da prestação laboral. 

(LIMA FILHO, 2018).  

Segundo Luiza Riva Severino, o poder de organização é o responsável pela 

determinação das regras técnico-organizativas impostas aos trabalhadores, os quais ficam 

vinculados a destinar a força de trabalho da forma determinada pelo empregador, fincado à 

disposição da empresa. (apud DELGADO; DELGADO, 2018). Assim, cabe ao empregador 

organizar a atividade, o capital e o trabalho, os fatores indispensáveis à produção de bens e à 

prestação de serviços. Nesta vertente, cabe-lhe definir os fins econômicos de sua atividade, bem 

como o número de cargos e as funções a serem exercidas pelos empregados, regulamentando a 

empresa com normas que sujeitarão os seus empregados. (NASCIMENTO, 1999).  

Embora alguns autores tratem da regulamentação das normas de trabalho de forma 

estanque, alheia ao poder de organização, “para a vertente interpretativa dominante, a atividade 
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regulamentar seria simples meio de concretização externa das intenções e metas diretivas 

colocadas no âmbito do estabelecimento e do estabelecimento e da empresa”. (DELGADO, 

2013, p. 667). Portanto, o poder regulamentar não se afasta do poder de organização global da 

empresa, mas refere-se, em especial, à organização e à disciplina do labor, que dita as regras 

internas da empresa, tendo qualidade inerente às normas jurídicas, mas dotado de 

unilateralidade, sendo, por isso, tratado como cláusulas contratuais. Para Cattelan:   

 
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 punição.  (CATTELAN, 2018, p. 79).  

 

Em grandes empresas, muitas vezes, o poder regulamentar se manifesta de forma mais 

ampla, com o estabelecimento de “códigos de ética”, os quais pode demonstrar uma 

preocupação do empregador com os valores socialmente relevantes ao ambiente de trabalho, 

mas igualmente podem apenas representar uma forma de imposição ao empregado das vontades 

da empresa, sem qualquer respaldo na humanização do trabalho. (GOSDAL, 2017).  

Logo, necessário esclarecer que há ressalvas para o exercício do poder de organização, 

havendo limite até mesmo para a organização do negócio, que deverá respeitar as leis, as 

convenções coletivas e as sentenças normativas, como forma de evitar que a busca pelo capital 

desestruture a humanidade existente no âmbito do trabalho. Como bem lembrado por Leda 

Maria Messias da Silva, as empresas, de um modo geral, também têm um papel social a 

desempenhar, além de cumprir os seus fins econômicos. “Se assim não fosse, em nome da 

finalidade econômica, justificar-se-ia o trabalho escravo, que é um ultraje à dignidade do 

trabalhador”. (SILVA, 2006, p. 273).  

A exigência de metas e resultados é primordial para o desenvolvimento econômico, no 

entanto, deve-se respeitar os limites humanos e as normas de saúde, higiene e segurança no 

trabalho, assegurando uma jornada de trabalho adequada ao desenvolvimento social e familiar 

do empregado, que garanta a sua saúde física e mental. Nesta vertente, a organização econômica 

e social da empresa deve caminhar conjuntamente, devendo primar por um ambiente de trabalho 

sadio e equilibrado, livre de opressões e do assédio moral, estabelecendo-se normas de trabalho 

que contribuam para a humanização do labor, garantindo o fomento econômico 

concomitantemente ao exercício de uma vida digna.  
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3.1.2 O poder de controle 

 

Delimitadas as diretrizes a serem seguidas pelos empregados, o poder de controle ou 

fiscalizatório atribui ao empregador a faculdade de fiscalizar as atividades profissionais de seus 

empregados, controlando a forma organizacional que deverá ser devidamente cumprida, se seus 

empregados estão exercendo as funções conforme determinado e se as metas estipuladas estão 

sendo alcançadas. Para Mauricio Delgado (2013, p. 668) o poder de controle corresponde ao 

“conjunto de prerrogativas dirigidas a propiciar o acompanhamento contínuo da prestação de 

trabalho e a própria vigilância efetivada ao longo do espaço empresarial interno”. 

O poder de fiscalizar as atividades profissionais justifica-se, segundo Amauri Mascaro 

Nascimento (1999) no fato de o empregador verificar se há contrapartida no pagamento dos 

salários, ou seja, de se avaliar a importância do empregado para o negócio e a sua efetiva 

contribuição. De acordo com Roxo: 

 
parte-se do princípio de que o empregador é o mais interessado nos lucros da 
empresa e, ao pactuar contratos trabalhistas, ele assume um risco econômico; 
logo, possui prerrogativas para que possa controlar a empresa e seus 
empregados. (ROXO, 2013, p. 113).  

 

Acrescenta Roxo (2013) que o poder de controle também se legitima por meio da 

responsabilização da empresa pelos atos realizados pelos seus empregados, correspondendo, 

portanto, a uma prerrogativa decorrente da assunção dos riscos do negócio, visando um maior 

aproveitamento da atividade e, consequentemente, o lucro.  

Com as transformações decorrentes da globalização, do desenvolvimento acentuado das 

novas tecnologias e dos meios de comunicação, possibilitando o imediato conhecimento dos 

fatos, a fiscalização e o controle das atividades desenvolvidas pelos empregados tomaram 

maiores proporções, sendo hoje possível saber se o empregado está exercendo as suas atividades 

em tempo real, verificar instantemente as falhas cometidas e avaliar o tempo gasto no 

desenvolvimento de cada projeto.   

Como bem lembrado por Thereza Cristina Gosdal (2017, p. 25), com o atual estágio de 

controle, denominado pela autora como “telessubordinação”, o empregado possui uma 

fiscalização muito maior do que a praticada pelos tradicionais chefes, de forma que “como o 

trabalhador nunca sabe se está sendo fiscalizado e por quem, ele mesmo se torna fiscal de seu 

trabalho, impondo-se a maximização da intensidade de seu trabalho”.  
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No entanto, mesmo em tempos de “telessubordinação”, o poder de controle deve ser 

exercido dentro de certos limites, possibilitando a fiscalização do trabalho sem que haja a 

violação da intimidade, da vida privada, da honra, enfim, exercendo-se a faculdade concedida 

ao empregador desde que não exponha o empregado ao ridículo, garantindo o pleno gozo de 

seus direitos da personalidade. Para Delgado: 

 
é inquestionável que a Constituição de 1988 rejeitou condutas fiscalizatórias 
e de controle da prestação de serviços que agridam à liberdade e a dignidade 
básicas da pessoa física do trabalhador. Tais condutas chocam-se, 
frontalmente, com o universo normativo e de princípios abraçados pela 
Constituição vigorante. (DELGADO, 2013, p. 669). 

 

Em que pese a Reforma Trabalhista tenha abordado os danos extrapatrimoniais, 

limitando os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física (art. 223-C) e buscando 

aplicar somente o disposto no Título II-A na reparação dos danos de natureza extrapatrimonial 

decorrentes da relação de trabalho (art. 223-A), é inegável a aplicabilidade da Constituição 

Federal para a tutela dos direitos da personalidade do trabalhador, de forma que o universo 

normativo e principiológico constitucional estabelece limites ao exercício do poder de controle.  

É fato que no ambiente de trabalho o empregado tem o dever de exercer as atividades a 

ele determinadas, no entanto, tal atribuição não autoriza a violação dos direitos da 

personalidade, da mesma forma que não pode o empregado servir-se de seus fundamentos para 

a prática de atos imorais ou ilícitos.  

                

                                

3.1.3 O poder disciplinar 

 

O poder disciplinar corresponde ao direito do empregador de impor sanções aos 

empregados quando descumpridas as obrigações estabelecidas pelo poder diretivo, 

correspondendo a uma forma de exigir o cumprimento do poder de organização e de punir as 

irregularidades observadas pelo poder de controle. Francisco das Chagas Lima Filho considera 

o poder disciplinar uma faculdade de “aplicar, internamente, sanções aos empregados que 

venham a ter conduta conflitante com os padrões de comportamento definidos na empresa ou 

se mostre inadequada à correta execução do contrato”. (LIMA FILHO, 2017, p. 75).  

Para o autor, “o poder disciplinar completa o exercício do poder de direção, pois este 

seria um ‘mero poder moral’, se não estivesse acompanhado da faculdade de sancionar o 
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descumprimento das ordens gerais e especiais emitidas pelo empresário” (LIMA FILHO, 2017, 

p. 75), possuindo, assim, uma dupla dimensão: a sancionatória e a regulatória. Aldacy Rachid 

Coutinho trata do poder punitivo como uma forma de supremacia do empregador sobre o 

empregado, que se encontra em situação de sujeição à garantia do “controle que deve exercer 

sobre a atividade desemprenhada e remunerada, resguardando o interesse coletivo ou a razão 

de ser do grupo”. (COUTINHO, 1999, p. 87).  

Já Mauricio Godinho Delgado (2013, p. 670) considera o poder disciplinar “o conjunto 

de prerrogativas concentradas no empregador dirigidas a propiciar a imposição de sanções aos 

empregados em face do descumprimento por esses de suas obrigações”. Ainda, para Sergio 

Pinto Martins (2008), o poder disciplinar é um complemento ao poder de direção, um 

mecanismo de penalidade ao descumprimento das ordens legais e morais impostas aos 

empregados, de forma que a indisciplina e o desrespeito às regras empresariais acarretam 

penalidades e advertem quanto à necessidade de exercício do poder com boa-fé. 

De forma simples, Amauri Mascaro Nascimento dispõe que o poder disciplinar é “o 

direito do empregador de impor sanções disciplinares aos seus empregados” (NASCIMENTO, 

1999, p. 201), expondo a existência de duas correntes doutrinárias, uma que justifica o poder 

disciplinar nos mesmos fundamentos do poder diretivo (teoria da propriedade privada, teoria 

contratual e teoria institucional), e outra que nega a existência do referido poder com base na 

exclusiva prerrogativa estatal de punição e no entendimento de que o contrato de trabalho 

confere o mesmo direito a ambas as partes, de forma que o empregado também poderia punir o 

empregador.  

Carlos Henrique Bezerra Leite (2018) evidencia inexistir uniformidade doutrinária 

quanto à existência do poder disciplinar, referindo-se as duas teorias acima mencionadas, a 

primeira que nega a existência do referido poder, atribuindo ao Estado e aos seus órgãos a 

competência para impor sanções às pessoas, e a segunda, majoritária, que admite a possibilidade 

do empregador disciplinar os seus empregados, esta última fundamentada nas teorias contratual, 

institucional, penalista, do pluralismo democrático e da propriedade.  

Mauricio Godinho Delgado, ao analisar as concepções teóricas do poder disciplinar, 

aponta para uma vertente intermediária entre as duas teorias contrapostas, segundo a qual: 

 
o poder disciplinar como segmento fático-jurídico reconhecido pelo Direito, 
dotado de grande importância, sendo desse modo, lícito; porém, ao mesmo 
tempo, trata-se de segmento absolutamente subordinado às regras, princípios 
e institutos centrais dominantes do conjunto do Direito do Trabalho. 
(DELGADO, 2013, p. 693).  
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No Brasil, o costume, a doutrina e a jurisprudência permitem a aplicação das sanções 

disciplinares de advertência e de suspensão, “sobre o fundamento de que se o empregador pode 

o mais (despedir), também poderá o menos (aplicar sanções menores)”. Para o autor, a lei, por 

meio do artigo 474 da CLT, apenas se refere à suspensão do empregado, sem considerá-la uma 

sanção. (LEITE, 2018, p. 285). 

Mauricio Godinho Delgado (2013) ao dispor sobre as modalidades de penas previstas 

no Direito do Trabalho brasileiro, refere-se à advertência, à suspensão disciplinar e à própria 

ruptura contratual por justa causa, citando, como exceção, a aplicação de multa punitiva ao 

atleta profissional por expressa previsão legal, noticiando que doutrinariamente há quem negue 

o caráter de penalidade à dispensa por justa causa, “insistindo configurar apenas modalidade de 

extinção do contrato de trabalho”. O autor, por sua vez, exprime ser a dispensa por justo motivo 

um “instituto dotado de múltiplo caráter, assumindo distintas facetas ao mesmo tempo”. 

(DELGADO, 2013, p. 698).  

Salvo previsão em norma coletiva ou em regulamento interno da empresa não há 

necessidade de gradação na aplicação da sanção ao empregado, no entanto, existem princípios 

que devem ser observados, tais como: o princípio da proporcionalidade; da limitação temporal 

da suspensão; do non bis in idem; da presunção de inocência do trabalhador; da vedação da 

pena pecuniária; do perdão tácito; da imediatidade; da não-discriminação, dentre outros, que 

garantem a utilização do poder punitivo de forma adequada, com respeito ao empregado, 

evitando, assim, o excesso ou o abuso de poder. (LEITE, 2018).  

Tendo o empregador a possibilidade de exigir o cumprimento de sua direção, fiscalizar 

o empregado e sancionar, seja por meio de advertência, suspensão ou, até mesmo, de justa 

causa, disciplinando aqueles que não exercem as atividades do modo esperado e demitindo os 

que não atuam dentro de um padrão adequando de comportamento, garantindo, desta forma, 

diante do pleno desenvolvimento de sua atividade econômica com a liberdade a ele conferida 

constitucionalmente, imperioso se faz que o exercício do poder diretivo seja praticado dentro 

de limites que igualmente garantam o direito fundamental ao trabalho, resguardando o 

desenvolvimento pessoal e social do empregado.  
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3.2 O PODER EMPREGATÍCIO E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO 
TRABALHADOR: A HARMONIZAÇÃO DE PRINCÍPIOS E DAS NOVAS REGRAS 
LABORAIS  

 

A ordem jurídica, ao mesmo tempo que atribui os riscos da atividade ao empregador, 

confere-lhe extensa prerrogativa para o comando do negócio, regendo, regrando, controlando e 

até punindo os empregados, exercendo, todavia, um poder com barreiras delineadas pelo direito 

laboral, pelos direitos fundamentais e pelos direitos da personalidade, fazendo-se necessário 

harmonizar as duas posições jurídicas contrapostas para a garantia da liberdade empresarial e a 

dignidade da pessoa humana no ambiente de trabalho.  

Abordando a necessidade de harmonização das dimensões jurídicas dos direitos da 

personalidade do trabalhador com o poder empregatício, Maurício Godinho Delgado entende 

que a: 

 
[...] racionalização e atenuação do poder empregatício, em suas diversas 
dimensões [...] não inviabiliza ou restringe o bom funcionamento da livre 
iniciativa, também garantida pela Constituição. Apenas torna a propriedade 
efetivamente subordinada à sua função social, (art. 5º, XXIII, CF/88), 
colocando a livre iniciativa como valor social realmente ao lado – e não acima 
– do valor social do trabalho, como claramente quer a constituição (art. 1º, IV, 
CF/88). (DELGADO, 2013, p. 711).  

 

De fato, os aspectos especiais dos contratados de trabalho, sempre firmados entre partes 

com inegável desigualdade econômica e antagônico poder decorrente da subordinação jurídica, 

abrem espaço para uma possível degradação do trabalho humano, sendo um convite ao fascínio 

do poder, levando, muitas vezes, a abusos e sentimentos de superioridade, sendo preciso a 

existência de um sistema jurídico eficaz, capaz de frear os impulsos do poder, garantindo a 

igualdade entre as partes e o convívio entre a livre inciativa e o valor social do trabalho.  

Efetuando uma comparação entre os contratos civis e trabalhistas, Tatiana Bhering 

Serradas Bom de Sousa Roxo ressalta o fato de que a subordinação existente na esfera laboral 

majora os riscos de violação aos direitos da personalidade nos contratos de trabalho, sendo, por 

isso, indispensável à proteção dos direitos de personalidade dos trabalhadores e à limitação da 

autonomia privada, “assegurando a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, princípio 

supremo da Carta Magna”. (ROXO, 2013, p. 130).  

A subordinação jurídica, como elemento fundamental para a caracterização da relação 

de emprego, não pode ser confundida com sujeição, devendo corresponder ao necessário para 

a condução econômica e para a realização dos serviços. O poder empregatício não pode 
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desempenhar o seu papel voltado apenas aos fins econômicos, sendo necessário que se volte 

também para o papel social, caso contrário, o trabalho escravo poderia ser justificado pela 

liberdade empresarial amplamente voltada para o lucro, em detrimento da dignidade do 

trabalhador. (SILVA, 2006).  

Por isso, no âmbito das organizações produtivas, o poder de direção empresarial, “apesar 

de legitimado constitucionalmente, “tem balizas, entre elas, sobressaindo-se, o respeito devido 

aos direitos fundamentais do trabalhador e as exigências da boa-fé nas relações laborais”. 

(LIMA FILHO, 2017, p. 29). 

Os direitos fundamentais, inerentes à personalidade e ao patrimônio moral da pessoa 

humana, ditam “um patamar civilizatório mínimo inerente à centralidade da pessoa humana na 

vida socioeconômica e na ordem jurídica”. (DELGADO; DELGADO, 2018, p. 33). Como bem 

enfatizado por Beatriz Cardoso Montanhana (2014, p. 164), os direitos fundamentais, como 

direitos subjetivos do empregado, são inspirados pela dignidade humana, correspondendo a 

uma exigência social que extrapola a relação de emprego, tendo reflexos em toda a sociedade, 

sendo, por isso, objeto de ordem púbica, estendendo-se às barreiras privadas, ao se tornar um 

interesse coletivo que suplica pelo respeito ao ser humano.  

Ao mesmo tempo em que os direitos fundamentais possuem efeito vertical com relação 

ao Poder Público, autorizando os titulares a invocarem o seu caráter defensivo em face do 

Estado, apresentam um efeito horizontal nas relações privadas, dentre as quais, a relação de 

emprego, sendo o fundamento para a limitação do poder empregatício. Os direitos 

fundamentais, fruto da busca pela liberdade dos indivíduos, são “o reflexo e configuram o 

conteúdo ético de um ordenamento jurídico e que se realizam a partir da Constituição, da Lei 

Fundamental que responde a uma concepção valorativa da vida em sociedade”, ainda, são 

abstratos, dotados de universalidade e indisponibilidade. (LIMA FILHO, 2017, p. 84). 

Conforme Lima Filho: 

 
Partindo-se dessa premissa, vê-se com facilidade que os direitos humanos 
fundamentais têm um relevante papel no campo dos direitos sociais laborais, 
pois os direitos do trabalhador, em especial os de natureza constitucional, 
reconhecem valores pessoais e ético-morais ligados à dignidade daquele que 
presta labor em proveito de outrem, especialmente de forma subordinada. Por 
conseguinte, terminam limitando os poderes empresariais, não se impedindo, 
pelo menos prevenindo contra a violação da dignidade do trabalhador 
enquanto pessoa humana. (LIMA FILHO, 2017, p. 84).  

 

Ainda que os direitos fundamentais garantam o exercício da liberdade do empregador, 

ao mesmo tempo em que tutelam os direitos da personalidade do trabalhador, em caso de colisão 
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entre os respectivos direitos deve haver uma ponderação de princípios e interesses, buscando 

um equilíbrio entre o exercício do poder diretivo e o respeito aos direitos da personalidade do 

trabalhador, ponderando-se o que é mais razoável para a sociedade. Assevera Roxo (2013, p. 

130) que “a eficácia horizontal dos direitos fundamentais é limitada e não absoluta, e um direito 

fundamental só poderá ser sacrificado em razão de outro direito fundamental”, devendo, por 

isso, haver proporcionalidade e boa-fé na ponderação dos casos concretos, de forma que não se 

sacrifique a dignidade do trabalhador e não se exclua a autonomia da vontade do empregador.  

Como bem sintetizado por Lima Filho (2017, p. 101), apesar de legitimado, o poder 

diretivo “não é um cheque em branco que o empregador possa usar ao seu talante. Ao contrário, 

o exercício apenas será legítimo se tiver em conta o respeito à dignidade humana do 

trabalhador”. Além dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, seja considerada 

princípio, seja como valor que vincula os poderes público e privado, deve sempre ser tomada 

como baliza ao exercício dos poderes empresariais, devendo, acima de tudo, respeitar o 

trabalhado como a pessoa que é dotada de seus direitos inalienáveis, que se constituem como 

fundamento de sua liberdade. Assevera Roxana Cardoso Borges (2007, p. 143-144) que:  

 
a definição do conceito de dignidade não pode ser dada, de forma absoluta 
pelo direito, mas pela própria pessoa a quem se refere. Até porque a dignidade 
não é um direito: o direito de que se trata, na verdade, é o direito ao respeito à 
dignidade da pessoa. Portanto, o ordenamento jurídico e o Estado devem 
assegurar o direito ao respeito à dignidade das pessoas, mas não determinar o 
que seja ou não dignidade.  

 

Neste liame, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana possui função 

“de servir como parâmetro para a aplicação, interpretação e integração de todo o ordenamento 

jurídico e não apenas dos direitos fundamentais” (ROXO, 2013, p. 46), bem como dupla 

dimensão, uma negativa, no sentido de impedir a violação à dignidade, e outra positiva, 

exigindo que o Estado promova a dignidade da pessoa humana. Sobre o assunto, Roxo explica 

que:  

 
o Estado, além de ter os deveres de não interver na esfera individual e de 
promover a dignidade positivamente, deve proteger a dignidade da pessoa 
humana contra ofensas de terceiros, inclusive particulares. Assim, caso um 
terceiro ofenda a dignidade de algum indivíduo, o Estado deverá adotar certas 
medidas de forma a fazer cessar tal ofensa, e, além disso, impor o dever de 
reparação do dano eventualmente praticado. (ROXO, 2013, p. 50).   
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Assim, é inegável o dever do Estado de adotar medidas capazes de garantir a dignidade 

da pessoa humana também no ambiente laboral, assegurando que o ser humano se dignifique 

por meio do trabalho, evitando a degeneração da existência humana promovida pelo excesso de 

poder, ampliando a liberdade individual para uma liberdade coletiva e social e possibilitando o 

livre e harmônico convívio entre as duas partes envolvidas no contrato de trabalho.  

Na busca desta convivência harmônica, o Direito do Trabalho atua equilibrando a 

relação empregatícia, pautado em valores e princípios, flexibilizando-se na medida estabelecida 

constitucionalmente à procura do equilíbrio entre a liberdade do empregador e a dignidade do 

trabalhador, regulando “a ação do capital não somente sobre a atividade laboral, mas sobre o 

próprio homem”. (MONTANHANA, 2014, p. 89).  

Apesar do reconhecimento da necessidade de harmonização do poder empregatício aos 

direitos da personalidade, nos últimos tempos, o Direito do Trabalho passou a sofrer fortes 

críticas, especialmente em razão das alterações ocorridas no mundo e na tradicional prestação 

de serviços, tendo como fundamento os avanços tecnológicos e a globalização, assumindo um 

discurso de priorização do capital sobre o trabalho, de substituição da mão de obra por 

tecnologia, de flexibilização, de desregulamentação e de precarização dos custos do trabalho.  

Neste contexto, passou-se a (re)discutir o caráter e o papel da norma laboral, buscando 

um afastamento do controle Estatal no âmbito privado, primando pela regulamentação patronal, 

sem reconhecer que:  

 
o sentido do trabalho que estrutura o capital acaba sendo desestruturante para 
a humanidade; na contrapartida, o trabalho que tem sentido estruturante para 
a humanidade é desestruturante para o capital. Essa contraditória 
processualidade do trabalho, que emancipa e aliena, humaniza e sujeita, liberta 
e escraviza, converte o estudo do trabalho humano numa questão crucial de 
nosso mundo e de nossas vidas neste conturbado século XXI, cujo desafio 
maior é dar sentido autoconstituinte ao trabalho humano e tornar nossa vida 
fora do trabalho dotada de sentido. (ANTUNES apud LEMOS, 2018, p. 57). 

 

De fato, a frenética busca pelo capital utiliza o trabalho humano como fonte de lucro, 

desprezando o seu caráter e potencial emancipador, explorando o indivíduo como se uma 

máquina fosse, desprezando os sentimentos, as necessidades e a própria humanidade do ser que 

trabalha, de forma a extrapolar os limites do exercício do poder empregatício, afrontando a 

dignidade da pessoa humana em prol do capital.  

Não se pode olvidar que em uma econômica capitalista de mercado globalizada as 

grandes empresas não exercem mais o seu poder apenas no espaço privado, estendendo os seus 



63 
 

horizontes à tomada de decisões pelo governo, em especial naquelas de natureza econômico-

financeira:  

 
neste contexto, além do poder tipicamente empresarial, essas organizações 
passaram a se constituir em espaços de exercício do poder privado que tem 
inegável influência em muitas decisões de governo, que significa afirmar que 
também exercem de certa forma uma parcela do poder político com a 
capacidade de provocar profundas alterações sociais e culturais nos espaços 
em que atuam. (LIMA FILHO, 2017, p. 44).   

 

A influência das grandes empresas nas decisões governamentais tende a modificar a 

dinâmica social, a afastar a tutela dos direitos dos trabalhadores e a precarizar as relações de 

emprego, pouco se importando com as necessidades do ser humano ou com a valorização do 

trabalho. Neste cenário, com forte fundamento econômico, e distanciando-se dos direitos 

fundamentais e sociais, a redação conferida à Lei nº 13.467/2017 visou afastar ideias centrais 

da Constituição Federal de 1988, sendo notória a influência do poder empresarial no poder 

político, resultando na alteração de importantes direitos laborais e escancarando ideais 

puramente liberais, bem como a intenção de afastamento do Estado da relação privada 

trabalhista.  

Para Delgado e Delgado (2018, p. 40) a legislação “desponta por seu direcionamento 

claro em busca do retorno ao antigo papel do Direito na História como instrumento de exclusão, 

segregação e sedimentação das desigualdades entre as pessoas humanas e grupos sociais”. 

Ainda, para os autores:  

 
ao invés de respeitar o patamar jurídico fixado na Constituição da República, 
a Lei 13.467/2017 simplesmente fez emergir parâmetro jurídico sepultado há 
décadas no campo do Direito, isto é, a desmedida prevalência do poder 
econômico na principal relação de poder existente no âmbito da economia e 
da sociedade, a relação de emprego. (DELGADO; DELGADO, 2018, p. 41).  

 

Enfim, com o fundamento de adequar a legislação trabalhista ao novo cenário laboral, a 

reforma trabalhista desprezou a centralidade da pessoa humana na ordem jurídica e na vida 

social, afrontando diretamente o sistema jurídico laboral e os princípios da disciplina que foi 

criada para defender a parte hipossuficiente do contrato de trabalho. Frente ao retrocesso social 

decorrente da Lei nº 13.467/2017, o capital tende a se sobrepor à dignidade humana, 

justificando afrontas aos direitos fundamentais sob a justificativa de incremento econômico e 

de aumento no número de empregos, desprezando os reflexos da exploração humana e do 

desrespeito à dignidade. Neste sentido, Rocha e Andrade (2014) enfatizam que: 
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descumprir os direitos trabalhistas por interesses meramente econômicos 
(como forma de aumento do lucro empresarial), além de antiético 
(prejudicando seu próximo, afinal deixar de pagar o devido ao empregado é 
sinônimo de retirar-lhe algo que lhe pertence), é ilícito, afinal estar-se-á 
vilipendiando questões de ordem constitucional, prejudicando tanto o 
empregado, como o erário público (deixam de ser arrecadados impostos), os 
demais empregadores (em virtude da concorrência desleal que é gerada por 
aqueles que não cumprem a lei trabalhista) e a sociedade (circulação de 
riqueza e recebimento de questões sociais) - daí porque dizer-se que a questão 
é de ordem pública. A ofensa a um direito trabalhista qualquer é um atentado 
à democracia, é um verdadeiro dano social. (ROCHA; ANDRADE, 2014, p. 
104). 

 

Em prol do capital, o poder empregatício excede seus limites, afrontando diretamente a 

dignidade do trabalhador e o fato de que para a melhor qualidade e competitividade de seus 

produtos, com menor desperdício e maior lucro, é preciso proporcionar um bom ambiente de 

trabalho aos funcionários, livre de toda e qualquer violência, aprimorando o ser que labora, o 

indivíduo que, além de mão de obra, é um ser humano, integrante de uma família e de uma 

sociedade.  

No momento em que o Poder Legislativo tende para uma ampliação do poder 

empregatício, com diversas previsões contrárias ao sistema jurídico laboral, os princípios 

constitucionais devem ser utilizados como forma de garantia da dignidade do trabalhador. 

Com base na principiologia constitucional, a desregulamentação de normas que 

garantem a saúde do trabalhador, a prevalência do negociado sobre o legislado (com a restrição 

da análise judicial das convenções coletivas de trabalho à apreciação do ato jurídico), a 

terceirização irrestrita, bem como o afastamento dos diplomas nacionais e internacionais que 

regulam os direitos da personalidade em âmbito laboral, dentre outros dispositivos inclusos pela 

Lei nº 13.467/2017 devem ser rechaçados do sistema jurídico.    

Analisando o sistema jurídico como um todo, antes mesmo da aprovação da Lei nº 

13.467/2017, Beatriz Cardoso Montanhana reconhecia a existência de uma “economia 

dirigida”, enaltecendo a importância do direito laboral como um avanço na disciplina das 

relações de trabalho subordinado e enfatizando a necessidade de “tornar essa disciplina mais 

coerente com sua real e originária função: a de garantir a dignidade do trabalhador, como ser 

humano que é”, sendo a “autonomia propedêutica atribuída ao Direito do Trabalho que permite 

refletir sobre as normas juslaboralistas, não apenas como direito favorável aos hipossuficientes, 

mas como um ramo da Ciência Jurídica, sistematicamente estruturado”. (MONTANHANA, 

2014, p. 171).  
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Diante da atual circunstância econômica, política e social em que a empresa e sua 

permanência assumem no ideário vigente, faz-se cogente a harmonização do poder 

empregatício com os direitos da personalidade do trabalhador. Para isso, os princípios laborais 

e constitucionais devem ser consagrados como limitadores da nova norma laboral, impedindo 

que diplomas de nítido caráter inconstitucional permitam excessos ao exercício do poder 

diretivo e tornem o ambiente de trabalho um local propício à degradação da pessoa humana.  

O risco do empreendimento jamais pode ser repassado ao empregado, o poder diretivo 

decorre justamente da responsabilidade do empregador, que “assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço” (BRASIL, 1943, artigo 

2º), por isso, assume a responsabilidade objetiva diante da ocorrência de assédio moral no 

ambiente de trabalho.  

É preciso e necessário o exercício do poder diretivo, sendo por meio dele que o 

empregador alcançará os resultados almejados, movimentando o comércio, impulsionando a 

economia, garantindo empregos e o desenvolvimento humano por meio do trabalho, mas para 

atingir o desfecho almejado, o poder diretivo deve ter como limites a dignidade da pessoa 

humana, os direitos fundamentais, de personalidade e os princípios do direito que foram criados 

para a tutela da parte hipossuficiente da relação empregatícia, o empregado.  

 
 

4 O IMPACTO DA REFORMA TRABALHISTA NAS QUESTÕES QUE ENVOLVEM 
O ASSÉDIO MORAL NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO  

 

A preservação e a manutenção de um meio ambiente laboral hígido garantem, além da 

valorização do trabalho humano, os direitos da personalidade e o direito fundamental à saúde 

do trabalhador, afastando a ocorrência de agravos físicos e psicológicos e assegurando ao ser 

humano a preservação da dignidade.  

Embora até certo tempo a integridade física fosse considerada um bem jurídico digno 

de maior tutela, o princípio da dignidade da pessoa humana voltou os olhos da sociedade para 

todos os tipos de violência, inclusive a moral, trazendo à tona a necessidade de preservação da 

saúde psicológica do ser humano, evitando que a violência invisível aos olhos, mas existente e 

dolorosa no plano subjetivo, obstaculizasse o gozo de uma vida digna.  

Ainda que as atenções e os estudos quanto aos agravos morais ao trabalhador tenham 

ganhado maiores proporções somente a partir da década de 1990, a violência psicológica 

sempre esteve presente no meio ambiente de trabalho, ganhando maior relevo com o novo 
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mercado de trabalho, onde a exigência da máxima produtividade passou a conviver com 

questões de poder, inveja, ciúme, existindo, além da já conhecida exigência produtiva, todo um 

mecanismo social que repercute em patologias mentais do trabalhador. (BARUKI, 2018).  

O abuso do poder diretivo de forma indistinta, com o tratamento dos empregados de 

forma lesiva, abala o meio ambiente de trabalho, atingindo-o em sua integralidade, e tornando-

o denso, nocivo e agressivo – o que fere diretamente a dignidade e repercute na saúde do 

trabalhador. Neste aspecto, salientamos que o direito fundamental à proteção da saúde mental 

“é, sem dúvida, uma vertente da dignidade da pessoa humana, mas também um corolário dos 

direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente de trabalho sadio, respectivamente”. 

(BARUKI, 2018, p. 108). Elucidando os trilhos da saúde mental, Sebastião Geraldo de Oliveira 

(2010, p. 189) defende que: 

 
a saúde mental não é, seguramente, a ausência de angústia, nem o conforto 
constante e uniforme. A saúde é a existência de esperança, das metas, dos 
objetivos que podem ser elaborados. É quando há o desejo, o que faz as 
pessoas viverem é o desejo e não só as satisfações. O verdadeiro perigo é 
quando o desejo não é mais possível.  
  

Para a garantia da integridade física e mental do trabalhador, o meio ambiente de 

trabalho deve ser íntegro, dirigido de forma equânime, primando pela dignidade, sem abuso de 

poder ou de manipulação perversa e livre do assédio moral. No âmbito internacional, após dez 

anos de debates entre o movimento sindical, empregadores e governos, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) aprovou a Convenção nº 190, em 21 de junho de 2019, que 

dispõe sobre a violência e o assédio nos locais de trabalho, constando, em seu preâmbulo, as 

seguintes considerações:  

  
reconhecendo o direito de todos a um mundo de trabalho livre de violência e 
assédio, incluindo violência e assédio de gênero; Reconhecendo que a 
violência e o assédio no mundo do trabalho podem constituir uma violação ou 
abuso dos direitos humanos, e que a violência e o assédio são uma ameaça à 
igualdade de oportunidades, inaceitáveis e incompatíveis com o trabalho 
decente; Reconhecendo a importância de uma cultura de trabalho baseada no 
respeito mútuo e na dignidade do ser humano para prevenir a violência e o 
assédio; [...]. 
Reconhecendo que a violência e o assédio no mundo do trabalho afetam a 
saúde psicológica, física e sexual, a dignidade e o ambiente familiar e social 
de uma pessoa; Reconhecendo que a violência e o assédio também afetam a 
qualidade dos serviços públicos e privados e podem impedir que pessoas, 
principalmente mulheres, acessem, permaneçam e avancem no mercado de 
trabalho; Observando que a violência e o assédio são incompatíveis com a 
promoção de empresas sustentáveis e impactam negativamente a organização 
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do trabalho, as relações no local de trabalho, o envolvimento dos 
trabalhadores, a reputação da empresa e a produtividade4. (OIT. 2019). 

 

O assédio moral é um agressor ao meio ambiente de trabalho, que viola os direitos 

humanos, afetando a saúde e a dignidade do trabalhador e influindo não apenas no ser 

individualmente considerado, mas também em sua família e na sociedade, prejudicando não 

apenas o assediado, mas toda a economia mundial. No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei 

nº 13.185, de 6 de novembro de 2015, dispõe sobre o Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática (Bullying) e proclama em seu art. 1º, §1º, que: 

 

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. (BRASIL, 2015).    

 

Em que pese doutrinariamente o termo bullying estar relacionado ao assédio ocorrido 

no ambiente escolar e ser normalmente utilizado quando a violência moral ocorre contra 

crianças, a descrição contida no artigo supramencionado é plenamente aplicável ao assédio 

moral ocorrido em âmbito laboral, eis que o programa de combate à intimidação sistemática 

poderá fundamentar ações tanto do Ministério da Educação quanto de “outros órgãos, aos quais 

a matéria diz respeito”. (BRASIL, 2015, art. 1º, §2º).  

Com relação à denominação, o termo “assédio moral” é a expressão mais utilizada no 

Brasil para referir-se às condutas lesivas praticadas no ambiente de trabalho, utilizando-se, 

ainda, os termos “terror psicológico”, “psicoterror” ou “mobbing”. No Japão, utiliza-se as 

expressões “murahachibu” e “ijime”; na Itália, “moléstia morale” e “demansionamento”, na 

língua espanhola “acoso moral” ou “acoso psicológico”; nos Estados Unidos, “bullyng”, 

“harassment” e “bossing”. (MARTINS, 2017, p. 21). 

 
4 Texto original: Recognizing the right of everyone to a world of work free from violence and harassment, 
including gender-based violence and harassment, and; Recognizing that violence and harassment in the world of 
work can constitute a human rights violation or abuse, and that violence and harassment is a threat to equal 
opportunities, is unacceptable and incompatible with decent work, and; Recognizing the importance of a work 
culture based on mutual respect and dignity of the human being to prevent violence and harassment, and; […]. 
Acknowledging that violence and harassment in the world of work affects a person’s psychological, physical and 
sexual health, dignity, and family and social environment, and; Recognizing that violence and harassment also 
affects the quality of public and private services, and may prevent persons, particularly women, from accessing, 
and remaining and advancing in the labour market, and; Noting that violence and harassment is incompatible with 
the promotion of sustainable enterprises and impacts negatively on the organization of work, workplace relations, 
worker engagement, enterprise reputation, and productivity. (OIT. 2019). 
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No presente trabalho, utilizar-se-á o termo mais empregado doutrinariamente por 

especialistas sobre o tema no Brasil: “assédio moral”, demonstrando a sua íntima relação com 

os direitos da personalidade e a importância do seu combate como garantia da dignidade da 

pessoa humana. Como bem pontuado por Sergio Pinto Martins (2017, p. 28):   

 
o Direito do Trabalho prestigia a dignidade da pessoa que trabalha. A 
dignidade vem do latim dignitas, que significa mérito, a qualidade, o prestígio 
do guerreiro vitorioso. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 
1948 prevê que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos (art. 1º). O inciso III do art. 1º da Constituição de 1988 mostra que um 
dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa 
humana. Não pode, portanto, o trabalhador ser assediado e atacado 
moralmente no trabalho, pois isso fere sua dignidade.  

 

Para a existência de um meio ambiente íntegro (artigo 225 da CF/88) e a valorização do 

trabalho como forma de garantia de uma existência digna (artigo 170, inciso III, da CF/88), 

concomitantemente à liberdade de empresa (art. 170, caput, da CF/88), o exercício da 

propriedade privada (artigo 170, inciso II, da CF/88) e o livre exercício de qualquer atividade 

econômica lícita (artigo 170, parágrafo único, da CF/88) é necessária a perfeita harmonia entre 

as partes envolvidas na relação de emprego.  

No ambiente de trabalho em que há prática do assédio moral, com reiteradas condutas 

lesivas que atentem contra a integridade psíquica do trabalhador, além dos danos pessoais 

sofridos pelo assediado, há repercussão da conduta lesiva sobre a economia empresarial e 

nacional, visto que esta majora o número de afastamentos do trabalho, diminuindo a 

produtividade empresarial, bem como aumentado os gastos públicos.   

Desta forma, além dos agravos aos direitos da personalidade, ao direito fundamental ao 

trabalho, à saúde e à dignidade do trabalhador, o assédio moral é responsável pela redução da 

produtividade empresarial, pelo absenteísmo e pelo aumento das despesas estatais. Diversos 

males combatidos pela sociedade, mas que, infelizmente, seguem existindo. Inobstante à 

importância do combate ao assédio moral como forma de recuperação econômica e social, a 

Reforma Trabalhista nada dispôs expressamente com relação ao tema.  

Apenas buscou afastar a aplicação dos diplomas constitucionais e internacionais do 

meio ambiente de trabalho, limitou os atributos da personalidade passíveis de indenização 

extrapatrimonial e parametrizou a indenização prevista para a reparação do dano, contribuindo 

para o retrocesso social no que tange aos direitos da personalidade, justificando-se num suposto 

progresso econômico sem se preocupar com os verdadeiros problemas do país, pois, para o 
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efetivo progresso da nação, seja ele econômico, moral ou social, é indispensável a adoção de 

medidas necessárias à defesa e à preservação do meio ambiente laboral, livre do assédio moral.  

 

 

4.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 

O assédio moral é, infelizmente, uma violência muito presente no meio ambiente de 

trabalho. No entanto, por vezes, é interpretado como “exercício do poder diretivo”, o que causa 

consequências danosas aos assediados que, pouco a pouco, têm a sua saúde física e mental 

afetadas e, consequentemente, a sua estrutura familiar, estendendo-se os danos para toda a 

sociedade, inclusive para a economia do país.  

Quando compreendido o teor do assédio moral e configurado como uma violência 

decorrente do abuso ou exercício ilegal do poder diretivo, a dificuldade de comprovação dos 

atos velados praticados pelo assediador reforçam a ideia de que este não poderá ser combatido 

e que é necessário aceitar as condutas abusivas e a violência, contexto que ocasiona embaralho 

mental no assediado que, por vezes, não pede ajuda e acaba tolerando o assédio.   

De fato, o combate ao assédio moral não é uma conduta simples, se assim fosse 

certamente não estaria presente em todo o mundo, havendo ações globais para a sua 

identificação e erradicação do meio ambiente de trabalho, visando, acima de tudo, a garantia da 

dignidade da pessoa humana. Para que a luta contra a violência moral possa ser vitoriosa, 

primeiramente, é indispensável a divulgação do tema, difundindo a todas as classes o conceito 

do assédio moral, demonstrando as suas características, a forma de identificação, bem como 

distinguindo este das condutas que não o caracterizam, evitando uma banalização do termo e a 

fuga do propósito protecionista.  

Lis Andrea Pereira Soboll (2017), ao abordar os princípios e estratégias básicas para o 

combate ao assédio moral, enfatiza ser primordial o reconhecimento da existência deste mal no 

cotidiano do trabalho contemporâneo e demonstra que muitas empresas não têm intenção de 

promover projetos sobre o tema por receio da abordagem ser entendida como reconhecimento 

da ocorrência de casos de assédio no ambiente de trabalho e, com isso, serem responsabilizadas, 

pois: 

 
[...] tendo autorizada a discussão, relatos antes silenciados podem se tornar 
evidentes, o que não significa que aumentaram as ocorrências de assédio e sim 
sua visibilidade. Significa apenas que casos existentes e importantes estavam 
escondidos, que uma intervenção pode sim aumentar sua visibilidade. Em 



70 
 

algumas circunstancias a divulgação do tema pode causar efeito contrário: 
diminuir relatos e demandas relativas ao assédio moral, como efeito dos 
esclarecimentos sobre a diferença entre o assédio moral e as práticas lícitas e 
adequadas de gestão (não abusivas), que nem sempre agradam a todos. 
(SOBOLL, 2017, p. 33). 

 

Assim, o primeiro passo para o combate ao assédio moral se dá com o seu 

reconhecimento. Mas afinal, o que é o assédio moral? No Brasil, o conceito de assédio moral 

no ambiente de trabalho é tratado doutrinariamente, inexistindo legislação federal que o defina, 

apesar de existirem diversos projetos de lei pendentes de análise dispondo sobre o tema, 

inclusive com a aplicação de penalidades à prática.  

Sem aplicação ao direito laboral, há diplomas estaduais e municipais aplicáveis aos 

servidores públicos, dentre os quais, cita-se como exemplo a Lei Complementar nº 1.103/2017, 

do Município de Maringá, Estado do Paraná, que veda o assédio moral no âmbito dos Poderes 

Executivo e Legislativo municipais, conceituando o termo como: 

 
a conduta ou omissão deliberada praticada por empregado, servidor ou agente 
público que, de forma repetitiva, atinja a dignidade ou a integridade psíquica 
ou física do trabalhador, causando-lhe constrangimento, vergonha ou prejuízo 
à sua saúde e importando na degradação das condições de trabalho. 
(MARINGÁ, 2017). 

 

A nível global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua o assédio moral como 

um comportamento irracional, reiterado, contra um empregado ou grupo de empregados e que 

cria um ambiente nocivo à saúde e à segurança decorrente do mau uso ou do abuso de 

autoridade, dificultando a defesa das vítimas assediadas. (OMS, 2004, p. 12). Recentemente, 

em 21 de junho de 2019, foi aprovada a Convenção nº 190 da Organização Internacional do 

Trabalho5, que dispõe especificamente sobre a violência e o assédio moral, tutelando o meio 

ambiente do trabalho em prol da dignidade da pessoa humana, definindo, em seu artigo 1º, a 

violência e o assédio moral como:  

 
[…] a range of unacceptable behaviours and practices, or threats thereof, 
whether a single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to 
result in physical, psychological, sexual or economic harm, and includes 
gender-based violence and harassment. (OIT, 2019).   

 
5 Até então, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tratava do assédio moral de forma indireta, dispondo, 
na Convenção 155, devidamente ratificada pelo Congresso Nacional brasileiro e promulgada pelo Decreto Federal 
1.254, de 29 de setembro de 1994, sobre a saúde do trabalhador, considerando como saúde não só a ausência de 
afecção ou doenças, mas os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com 
a segurança e a higiene do trabalho.   
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Apesar da inexistência de previsão legislativa brasileira e da ausência de ratificação da 

referida convenção pelo país, o combate ao assédio moral se dá com fundamento na proteção 

da dignidade da pessoa humana, dos direitos da personalidade do trabalhador e na valorização 

do trabalho, acolhendo, assim, o combate à violência difundida doutrinariamente.  

Reportando-se à patologia decorrente da sistematização de uma conduta contra a 

integridade do trabalhador, Marie-France Hirigoyen (2009), médica psiquiatra e psicanalista 

francesa, tornou-se referência ao dedicar-se ao estudo da violência moral decorrente do assédio 

moral, definindo o termo como “qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, 

atitude, etc.) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade 

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

(HIRIGOYEN, 2017, p. 17).  

No Brasil, a especialista em medicina do trabalho Margarida Maria Silveira Barreto 

(2000), que se dedica ao estudo do perverso assédio moral, o defini como:  

 
a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no 
exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas 
autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações 
desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou 
mais subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de 
trabalho e a organização, forçando-o a desistir do emprego. (BARRETO, 
2000, p. 33). 

 

Maria Aparecida Alkimin (2009) considera o assédio moral uma conduta contrária à 

moral e à ética, que desiquilibra não apenas o meio ambiente de trabalho, mas também a 

qualidade da vida social, familiar e pessoal do trabalhador.  

Para Márcia Novaes Guedes (2003) o mobbing ou assédio moral corresponde a todos os 

atos e comportamentos contínuos por parte do patrão, gerente, superior hierárquico ou de 

colegas de trabalho que podem gerar relevantes danos às condições físicas, psíquicas, morais e 

existenciais à vítima. Carolina Tupinambá (2018) conceitua o assédio moral como uma 

reiterada ou sistematizada conduta abusiva, que fere diretamente a dignidade ou a integridade, 

seja ela física ou psíquica, do trabalhador, decorrente do abuso de direito do empregador no 

exercício de seu poder de direção ou disciplinar, deteriorando o clima no trabalho numa busca 

desenfreada pelo alcance das metas empresariais.  

No entanto, nem sempre o assédio moral está relacionado ao objeto do contrato, ao 

cumprimento de metas, por exemplo, existindo situações em que o objeto é única e 
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exclusivamente a pessoa do trabalhador, extrapolando a atividade para a qual o empregado foi 

contratado e atingindo diretamente a sua dignidade. Neste aspecto, Tupinambá (2018, p. 137) 

esclarece que o objetivo do assédio moral “poder ser apenas e tão somente a “perseguição” a 

uma pessoa específica, objetivando a sua iniciativa na saída dos quadros funcionais”. 

Para Maurício Godinho Delgado (2013, p. 1262), o assédio moral se caracteriza como 

um ato repetitivo, realizado pelo agente ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do 

sujeito passivo, “por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem o 

enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou 

desequilíbrio emocionais graves”. Portanto, para a configuração do assédio moral, necessário 

se faz que o agressor adote medidas repetitivas que resultem na lesão à dignidade ou à 

integridade moral do assediado, tratando-se de algo superior a uma única ofensa moral, 

exigindo-se, portanto, a prolongada duração temporal.  

Citando atos que explicitam a ocorrência do assédio moral, Cataldi (2015, p. 114) expõe 

as seguintes condutas abusivas e constrangedoras: 

 
[...] humilhar repetidamente, inferiorizar, amedrontar, menosprezar ou 
desprezar, ironizar, difamar, ridicularizar, risinhos, suspiros, piadas jocosas 
relacionadas ao sexo, ser indiferente à presença do outro, estigmatizar os 
adoecidos pelo e para o trabalho, colocá-los em situações vexatórias, falar 
baixinho acerca da pessoa, olhar e não ver ou ignorar a sua presença, rir 
daquele que apresenta dificuldades, não cumprimentar, sugerir que peçam 
demissão, dar tarefas sem sentido ou que jamais serão utilizadas ou mesmo 
irão para o lixo, dar tarefas por intermédio de terceiros ou colocar em sua mesa 
sem avisar, controlar o tempo de idas ao banheiro, tornar público algo íntimo 
do subordinado, não explicar a causa da perseguição, difamar, ridicularizar.  

 

O vasto rol de condutas não configura em si o assédio moral, sendo preciso avaliar o 

ato, a lesão à dignidade do trabalhador e sua perduração no tempo. Devido à necessidade de 

reiteração da conduta como forma de caracterização do assédio moral, há autores que vinculam 

a sua existência ao prolongamento de três ou seis meses. No entanto, Lucina Veloso Baruki 

(2018) entende que condicionar a prática de assédio a um lapso temporal é temeroso, eis que 

existem diversos tipos de condutas que podem causar enormes danos em um curto espaço de 

tempo. No cyberbulling, uma única conduta, a qual é reverberada, pode caracterizar o assédio.  

Como bem pontuado, independentemente das especificidades nas condutas que 

configurem o assédio, as consequências destas são a degradação do meio ambiente laboral, da 

dignidade da pessoa humana e o adoecimento de natureza operacional. (BARUKI, 2018). 

Assim, para a caracterização do assédio moral não se faz necessário que as condutas perdurem 
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por um período certo, bastando que a agressão seja reiterada, afetando a saúde mental do 

trabalhador e agredindo a sua dignidade.  

Neste liame, Silva e Silva (2015) defendem ser o assédio moral um processo e não um 

único ato de violência, ressaltando que, em determinadas situações, tais como no cyberbulling 

(assédio moral virtual), um único ato pode gerar uma consequência de outros atos, 

apresentando, como exemplo, uma publicação em mídia social, a qual será compartilhada em 

instantes para todo o mundo.  

Portanto, devido a sua prolongação temporal, o assédio moral não se trata de mero 

descuido ou negligência patronal, tratando-se de uma ação ou omissão que extrapola o poder 

diretivo pelo abuso do poder de direção, seja por ações desarrazoadas ou pela omissão no 

controle dos funcionários. Imperioso ressaltar que, conforme visto no capítulo anterior, o 

empregador tem o dever de evitar agravos à saúde dos empregados, tendo, por isso, o poder de 

fiscalização, por meio do qual, deve, em caso de assédio moral, punir os assediantes, 

combatendo os agentes nocivos ao meio ambiente de trabalho.   

Abordando os atributos do assédio moral, Silva e Carvalho (2013) se referem às 

características obrigatórias para a identificação do ato lesivo, sem as quais não haverá assédio 

moral. Para as autoras, é preciso: a) a presença de uma lesão à dignidade pessoal ou à 

integridade moral do indivíduo assediado (bem jurídico protegido); b) um comportamento 

hostil do assediador (elemento objetivo); e c) um propósito de subjugar a vontade da vítima 

com uma finalidade específica (elemento subjetivo). Lis Andrea Pereira Soboll (2017) 

considera como obrigatória a existência dos elementos objetivo e subjetivo, considerando o 

primeiro como os atos hostis incidentes, e o segundo, a ofensa à dignidade humana e outros 

danos. Para a autora:  

 
o assédio moral se caracteriza por um conjunto atos e comportamentos hostis, 
concretizados por ação ou omissão, que ocorrem de forma insistente, 
repetitiva e prolongada [...] por meios evidentes ou sutis, expresso em 
palavras, gestos, mensagens, escritas ou procedimentos gerenciais ou 
organizacional [...]. As hostilizações insistentes e crônicas, presentes no 
assédio moral, mobilizam a vivencia de ser humilhado, constrangido, 
prejudicado ou ter sua dignidade ofendida. Os prejuízos podem ser referentes 
à saúde, à degradação das condições de trabalho ou ainda aos danos de 
imagem e à ofensa à dignidade. (SOBOLL, 2017, p. 14).  

 

Thereza Cristina Gosdal apresenta três elementos que caracterizam o assédio moral:  

 
a repetição das condutas ou maneiras de agir; que essas condutas tenham por 
objeto ou efeito uma degradação das condições de trabalho; que seja suscetível 
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de trazer consequências à situação pessoal do empregado, ou empregados 
atingidos, atentando contra sua dignidade, sua saúde física ou mental, ou 
comprometendo seu futuro profissional. (GOSDAL, 2017, p. 28). 

 

Maria Aparecida Alkmin (2009, p. 43) acrescenta elementos caracterizadores do assédio 

moral, sendo necessário a presença de: a) sujeitos ativo e passivo; b) conduta; c) reiteração e 

sistematização; e d) consciência do agente. Referindo-se, no último item, ao conhecimento do 

agressor sobre os atos cometidos, sem referir-se, especificamente, à intencionalidade. Segundo 

fundamenta Soboll (2017), apesar da intencionalidade ser tratada por alguns autores como 

requisito à caracterização do assédio moral, dentre os quais Hirigoyen (2017) e Barreto (2008), 

tal elemento dificulta o reconhecimento do assédio, inclusive no âmbito da justiça trabalhista 

brasileira. Até porque, o que importa mesmo não é a intenção, mas a potencialidade de causar 

mal, de agredir.  

Para a pesquisadora, o assédio moral pode ser deliberado e planejado da mesma forma 

em que pode ser inconsciente, sem planos e sem escolha das práticas agressivas. 

“Conceitualmente, o importante é que sejam observados o caráter processual das hostilizações 

e os efeitos de humilhação, ofensa e constrangimento, independentemente da intenção de causar 

dano ou de ser hostil”. (SOBOLL, 2017, p. 18). Desta forma, o assédio moral corresponde a 

uma atitude abusiva realizada repetitivamente por um indivíduo no meio ambiente de trabalho, 

degradando a dignidade do trabalhador em razão de sua habitualidade, decorrendo da 

exacerbação desproporcional e desarrazoada do poder fiscalizatório, disciplinar ou diretivo do 

empregador. Neste sentido, conceitua o assédio moral o Tribunal Regional da 1ª Região (TRT1) 

como:  

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA I - O 
assédio moral (ou "mobbing", como o chamam doutrina e jurisprudência 
modernas) é caracterizado pela pressão continuada e de cunho psicológico que 
uma pessoa exerce sobre outra, com o intuito de forçá-la a adotar determinada 
prática, como aumentar sua produtividade ou a pedir demissão. II - Neste 
contexto, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, caracteriza-se o 
assédio moral pela conduta lesiva e culposa do empregador, que abusa do 
poder diretivo, disciplinar ou fiscalizatório, e cria um ambiente de trabalho 
hostil, expondo seus empregados a reiteradas situações de constrangimento e 
humilhação, que ofendem sua saúde mental e até mesmo física. III - No caso 
em exame, está cristalina a ofensa moral à parte autora. Indene de dúvidas que 
houve desrespeito à personalidade moral da reclamante, caracterizando 
método de gestão por injúria de um dos gerentes da ex-empregadora, 
impingindo à parte autora pressões, humilhações, xingamentos, etc. IV - 
Provado ficou que o referido gerente da ré tratava a autora com rigor excessivo 
e ofendia sua moral no desempenho de suas funções laborativas, com clara 
violação e ofensa à dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 
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trabalho, assegurados pela Constituição Federal (artigos 1º, III e IV e 170, 
caput). V - Recurso conhecido e provido. (RIO DE JANEIRO, 2019). 

 

Assim, para a caracterização do assédio moral é indispensável a reiteração da conduta 

lesiva de cunho psicológico e com o intuito específico, não se confundindo com assédio moral 

qualquer conduta decorrente do poder diretivo empresarial. O fato de cumprir ordens, de ter 

metas a serem atingidas, de ser fiscalizado, de ser transferido para outro setor, de fazer 

avaliações de desempenho, não corresponde, necessariamente, à assédio moral, sendo condutas 

típicas do contrato de trabalho, configurando o requisito essencial do vínculo empregatício: a 

subordinação. Porém, desde que não sejam transformadas em condutas abusivas: exigir metas 

impossíveis e, quando o trabalhador as atinge, o empregador aumentar as metas, ou se não as 

atinge, o ridicularizar na frente de outros colegas de trabalho; ou ainda, a título de exemplo, 

fiscalizar excessiva e sufocantemente, quase se transformando em perseguição.  

O trabalho exigido e fiscalizado dentro de critérios razoáveis, sem adentrar na 

intimidade do empregado não configura assédio moral. (MARTINS, 2017). Conflitos e estresse 

também comumente estão presentes no meio ambiente de trabalho, não configurando o assédio 

moral o fato de o empregado exercer função estressante com a exigência de cumprimento de 

metas ou de ter ideias e posicionamento conflitantes.  

Como bem pontuado por Sérgio Pinto Martins (2017, p. 33) “no assédio moral não 

existe normalmente um conflito, mas a tentativa de exclusão do assediado, nem exatamente 

posições antagônicas, nem há contra-ataques, pois a pessoa não consegue sequer se defender”. 

Lis Andreia Pereira Soboll (2017) esclarece que: 

 
o assédio moral é apenas uma das formas de violência no trabalho e não deve 
ser confundido com assédio sexual, estresse, doenças do trabalho, 
discriminação e outros comportamentos inadequados no ambiente de trabalho 
(violência verbal, conflitos pontuais, agressões pontuais) ou ainda com 
estratégias legítimas e coerentes de gerenciamento [...] O rigor conceitual 
evita a banalização e respeita as especificações das situações, de forma que o 
conceito viabilize a correta identificação de práticas e a construção de 
intervenções efetivas para o gerenciamento e a prevenção destes casos. 
(SOBOLL, 2017, p. 20). 

 

Para tanto, a análise do caso concreto é necessária para a identificação do assédio moral, 

evitando a banalização do tema, em especial observando o exercício do poder diretivo, se estão 

sendo observados os seus limites e abrangência. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial 

do TRT1: 

 



76 
 

DANO MORAL. COBRANÇA DE METAS. NÃO CONFIGURADO. O 
poder diretivo do empregador deve ser admitido, inclusive com a fixação e 
cobrança de metas pelo superior hierárquico, desde que não haja rigor 
excessivo em suas cobranças, a ponto de causar danos ao empregado. Não 
comprovada a falta de moderação do poder de mando da empresa ou a conduta 
abusiva na busca do atingimento de metas de vendas, a qualquer preço, 
conforme narrado na inicial, não há falar em assédio moral ensejador da 
indenização por danos morais. Recurso a que se dá parcial provimento. (RIO 
DE JANEIRO, 2018).  

 

A cobrança de metas e resultados é uma atividade típica do poder empregatício, 

estritamente relacionada ao poder organizacional, cabendo ao empregador estipular resultados 

a serem alcançados pela empresa como forma de manutenção econômica empresarial, eis que 

sem resultados não há condições da empresa se sustentar e, consequentemente, de arcar com os 

salários. Assim, a simples cobrança de metas não configura assédio moral. Ainda que o 

empregado não concorde com as metas, a subordinação o vincula à empresa, devendo, como 

empregado, respeitar o poder empregatício, desde que a sua dignidade seja preservada.  

Neste diapasão, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) sumulou o 

entendimento de que “a cobrança de metas está inserida no poder de comando do empregador, 

não configurando assédio moral, desde que respeitada a dignidade do trabalhador” (TRT 1, 

2013), de forma que, para a comprovação da ocorrência de assédio moral é indispensável a 

comprovação da lesão à dignidade do trabalhador. No entanto, reitera-se o já citado, se quando 

a meta é atingida, e esta é aumentada sistematicamente, ou o empregado é ridicularizado por 

não a atingir, caracteriza assédio moral.  

Importante asseverar que a comprovação da lesão à dignidade do trabalhador não se 

confunde com a comprovação do dano psíquico. Neste aspecto, Sergio Pinto Martins (2017) 

não considera o dano psíquico um elemento para a caracterização do assédio moral, pois: 

 
os danos psíquicos podem ocorrer no assediado, mas também podem não 
ocorrer, quando o assediado é uma pessoa forte, que absorve os ataques do 
assediador. A se entender de forma contrária, o assediado mais forte ao assédio 
continuaria a ser molestado e o fato seria desconsiderado, só por que não teria 
causado danos ao trabalhador. (MARTINS, 2017, p. 31). 

 

Neste mesmo sentido, Pires e Silva (2017, p. 225) defendem que as nefastas 

consequências ocasionadas ao homem médio assediado não podem ser consideradas elemento 

constitutivo do assédio, mas a possibilidade, apenas, das condutas causarem dano, “pois a 

necessidade de um dano para evitar a conduta lesiva aos direitos da personalidade poderia 

causar isenção da responsabilidade do agressor”.  
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Lamentavelmente, em decorrência dos clamores do mercado de trabalho, muito voltado 

às exigências de uma clientela imediatista e exigente e de empregadores envolvidos na 

enlouquecida busca pelo capital, as condições de trabalho estão comumente envoltas de pressão, 

opressão, de falta de reconhecimento, de humilhações e avaliações subjetivas, atitudes que 

desorganizam a personalidade do trabalhador e que, pouco a pouco, vão reduzindo a sua 

resistência, entendendo o ritmo frenético e desumano como algo comum, tornando a violência 

fruto de uma vivência internalizada, fundida no psicológico do trabalhador, de forma que 

passam a aceitar as ofensas e a se minimizar. (SILVA; SILVA, 2015).  

Diante deste quadro, muitas vezes, o assédio moral no trabalho se desenvolve diante de 

uma tolerância coletiva, efeito ou resultado do próprio assédio, uma forma de resignação à 

injustiça e ao sofrimento, submetendo-se à forma de tratamento como decorrente de seu estado 

de empregado, aceitando a violência como manutenção de seus rendimentos, muitas vezes 

internalizando o sentimento e o repassando, como se o assédio fosse algo inerente à relação 

empregatícia, mas não o é! 

O assédio moral é um mal que deve ser corretamente identificado e extirpado do meio 

ambiente de trabalho, de modo que o poder diretivo precisa ser exercido de forma digna, 

garantindo um trabalho decente, livre de opressão e de humilhação, sustentáculo dos direitos 

fundamentais do trabalhador, do desenvolvimento do ser humano e da emancipação dos valores 

do homem. 

 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO 

 

Vincular o poder diretivo ao assédio moral não significa que o assédio tenha como 

agressor apenas o empregador. Mesmo sendo os empregadores os responsáveis pelo 

comportamento de seus empregados, não são os únicos causadores do comportamento 

assediador no quadro de funcionários (HIRIGOYEN, 2017), podendo o agente ativo 

corresponder até mesmo ao empregado, quando, então, deveria o poder diretivo exercer sua 

atribuição fiscalizatória e punitiva, evitando que os seus subordinados cometessem agressões 

aos colegas de trabalho.  

Nesta ótica, tendo por base a procedência da conduta assediante, o assédio moral pode 

ser classificado como: assédio moral vertical (descendente ou ascendente), horizontal, misto e 

organizacional. O assédio moral vertical decorre da situação hierárquica presente na relação de 
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emprego, podendo ser realizado tanto por parte do superior hierárquico para o subordinado 

(assédio moral vertical descendente), quanto dos subordinados em relação à chefia (assédio 

moral vertical ascendente).  

Apesar do assédio moral ascendente parecer algo inexistente, normalmente tal 

modalidade ocorre quando um grupo de subordinados se insurge contra o chefe, de forma que 

as ordens de serviço não são realizadas pelos subordinados, que hostilizam o chefe com o 

objetivo de desestabilizá-lo. Ao tratar do assédio moral vertical ascendente, Silva e Carvalho 

(2013) afirmam ser esta uma hipótese rara de assédio, mas ressaltam o fato do assédio moral 

ser uma relação de dominação e poder, que se sobrepõe, inclusive, à posição institucional do 

superior assediado.  

O assédio moral vertical descendente, por sua vez, decorre da hierarquia, partindo do 

superior em relação a seu subordinado, utilizando-se da subordinação como subterfúgio para o 

assédio e sendo, por isso, o mais frequente nos ambientes de trabalho. Hirigoyen (2017) 

enaltece a dificuldade de distinção das prerrogativas da hierarquia das atitudes abusivas do 

agressor. Para a autora, “a própria noção de subordinação remente a uma relação de 

desigualdade, de que alguns administradores pouco seguros de si ou embevecidos pelo poder 

são capazes de se aproveitar, abusando e sentindo um certo prazer em submeter o outro”. 

(HIRIGOYEN, 2017, p. 113).  

De fato, estudos comprovam que numa amostra de 186 assediados questionados, 58% 

assumiram que o assédio decorria da hierarquia, ao passo que apenas 1% dos casos decorria de 

um subordinado em face de um superior. (HIRIGOYEN, 2017). Tal característica decorre 

inegavelmente da existência de subordinação, utilizando-se da hierarquia como forma de 

domínio do subordinado, extrapolando os limites razoáveis da relação de emprego e 

confundindo a subordinação com a submissão.  

Quando o assédio moral é realizado entre colegas de trabalho de mesmo grau 

hierárquico, denomina-se assédio moral horizontal, sendo proveniente, muitas vezes, da 

competitividade e do individualismo instigados pela organização, às vezes na disputa por um 

cargo, pelo fato de um funcionário não aceitar o outro no ambiente de trabalho, enfim, 

correspondendo, normalmente, a uma forma de eliminar competidores.  

Silva e Silva (2015, p. 37) também denominam tal modalidade de assédio como 

ganging, referindo-se a uma conduta coletiva contra um ou mais colegas, em mesmo grau 

hierárquico que, por alguma razão, passa a ser alvo de constante humilhação e discriminação, 

tanto individualmente quanto coletivamente.  
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Como o próprio nome sugere, o assédio moral misto envolve ambas as modalidades, 

tanto o assédio moral horizontal quanto o vertical descendente, havendo uma união entre os 

colegas de trabalho e o superior hierárquico na prática de atos ou omissões que visem denegrir, 

humilhar e isolar socialmente uma pessoa dentro do ambiente laboral. (MARTINS, 2017).  

Esclarece Cataldi (2015, p. 117) que “o assédio moral misto exige a presença de pelo 

menos três sujeitos: o assediador vertical, o assediador horizontal e a vítima. Pode-se dizer que 

o assediado é atingido por ‘todos os lados’, situação que, por certo, em condições normais, se 

torna insustentável em tempo reduzido”. Para Lis Andreia Soboll (2017) as espécies até então 

tratadas (horizontal, vertical e misto), são classificadas como assédio moral interpessoal, em 

que a vítima de perseguição e de armadilhas do trabalho é sempre uma ou mais pessoas eleitas 

por um grupo, sendo possível a identificação do alvo e do(s) agressor(es).  

Noutra vertente, o assédio moral organizacional não elege uma vítima, sendo o alvo 

generalizado, atingindo a maioria da equipe de trabalho ou um grupo definido por meio de 

prática, política organizacional ou medidas contrárias à dignidade do trabalhador, 

estabelecendo uma gestão abusiva e configurando o autêntico abuso do poder diretivo do 

empregador. (SOBOLL, 2017). O assédio moral organizacional, igualmente denominado 

institucional ou corporativo, decorre da forma em que a empresa determina e organiza o labor 

dos empregados, implicando em prejuízo à dignidade do trabalhador. Relaciona-se, portanto, 

com a própria gestão da empresa, correspondendo a uma política institucional:  

 
O assédio moral organizacional é uma forma de violência institucionalizada 
que cumpre a função de alertar todo o coletivo sobre a exigência de dedicação 
total e de obediência incondicional, sob ameaça de fracasso, sanções, 
humilhações e exclusões. Por vezes o discurso generalista e a ética 
economicista buscam justificar tais práticas como necessárias, na tentativa de 
alavancar a produtividade, e com isso constroem um discurso que tenta 
legitimar e naturalizar a violência, utilizado como uma política de gestão. 
(SOBOLL, 2017, p. 15). 

 

Independentemente da procedência da conduta assediante, é inegável que a prática do 

assédio moral afeta diretamente o meio ambiente de trabalho, assim, qualquer que seja o agente 

assediador e a direção do ato, haverá ofensa aos direitos da personalidade, lesando a dignidade 

da pessoa humana e o valor social do trabalho. 
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4.3 AS CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL NO MEIO AMBIENTE DO 
TRABALHO E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO TRABALHADOR 

  

A prática de condutas reiteradas de comportamentos ou atos hostis, bem como as 

políticas empresariais que igualmente trazem dano à personalidade, à dignidade, à integridade 

física ou mental de um empregado, denominadas de assédio moral, degradam o meio ambiente 

de trabalho, fragilizam o assediado, ferem a honra, a imagem, o nome e ocasionam problemas 

de saúde, inferem em seu ambiente familiar e prejudicam a sociedade de uma forma geral.  

Independentemente da procedência do assédio moral, a atitude do agressor ofende os 

direitos da personalidade do empregado, correspondendo a uma afronta à dignidade e ao valor 

social do trabalho. A personalidade, como valor inerente à condição humana, traz consigo um 

conjunto de atributos necessários à existência de uma vida digna, tais como a honra, a 

intimidade, a integridade, a imagem, dentre outros, garantindo o respeito ao ser, os seus bens e 

valores, a sua individualidade, ao seu íntimo e a sua vontade de viver.  

Com a violação dos direitos da personalidade, afetam-se fatores fundamentais para que 

o homem atinja um estado de bem-estar e rompe-se com o patamar mínimo de dignidade 

exigido no meio ambiente de trabalho. Como bem pontuado por Rufino (2011, p. 44):  

 
existe um liame entre o assédio moral e a usurpação dos direitos da 
personalidade, da liberdade, da dignidade e do exercício da cidadania, pois as 
condutas vexatórias que configuram a violência perversa, denominada assédio 
moral, fatalmente ferirá o princípio maior dos cidadãos e dos demais direitos 
ligados à sua moral.  

 

Ante a reiterada agressão vivenciada pela vítima de assédio moral, seja ela decorrente 

da ação ou omissão do assediador, o assediado tem a sua autoestima e autoconfiança feridas, 

sentindo-se desvalorizado, passando, com o tempo, a se sentir também merecedor da violência, 

ficando dominado psicologicamente e abrindo espaço para a depressão, o estresse e a ideação 

suicida. Segundo Cassar (2017) o assédio moral coloca em dúvida a autoestima do empregado, 

a confiança em seu trabalho e na sua própria competência, é uma forma sutil de degradação 

psicológica, envolvendo o assediado num contexto psicótico, no qual ele passa a se acreditar 

culpado e merecedor de tal situação.  

Hirigoyen (2017) entende que logo no início da prática do assédio moral, quando o 

assediado ainda tem esperanças de solucionar o problema, os sintomas são semelhantes aos do 

estresse, sendo eles: enxaqueca, distúrbios digestivos, dores, nervosismo, cansaço, sentimento 

de impotência e humilhação. A longo prazo, um processo depressivo pode se solidificar, 
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acrescendo aos sintomas a apatia, a tristeza, o complexo de culpa e de inferioridade, a obsessão 

e, até mesmo, o desinteresse pelos seus próprios valores. Segundo estudo apontado pela 

renomada autora, em cerca de 69% dos casos de assédio as vítimas ingressam num estado 

depressivo severo, com risco de suicídio e, em 52% dos casos, apresentaram distúrbios 

psicossomáticos, tendo como sintomas:  

 
emagrecimentos intensos ou então rápido aumento de peso (quinze a vinte 
quilos em alguns meses), distúrbios digestivos (gastrites, colites, úlceras de 
estomago), distúrbios endocrinológicos (problemas de tireoide, menstruais), 
crises de hipertensão arterial incontroláveis, mesmo sob tratamento, 
indisposições, vertigens, doenças de pele etc. (HIRIGOYEN, 2017, p. 161).  

 

Analisando as consequências do assédio moral, a pesquisadora brasileira Margarida 

Maria Silveira Barreto (2000) aponta uma pesquisa realizada com 870 homens e mulheres 

vítimas de opressão no meio ambiente do trabalho, que revelou como cada sexo reage ao assédio 

moral, destacando, dentre os sintomas, o fato de que 100% dos homens adquire tendência ao 

suicídio e 18,3% pratica tentativas; 80% de homens e mulheres tem dores generalizadas; 60% 

das mulheres e 70% dos homens sofre de depressão e 69,6% das mulheres e 63,6% dos homens 

tem insônia ou sonolência acessiva.  

O elevado índice de ideação suicida é alarmante, visto que o ato extremo cometido ou 

tentado reportado como consequência do assédio moral no meio ambiente do trabalho 

comprova a agressão direta da violência na dignidade do trabalhador que, em desespero, 

enxerga como única solução do problema a interrupção da vida:  

 
explicar um suicídio como consequência de depressão, por exemplo, é uma 
forma bastante eficiente para camuflar os reais motivos que levaram o sujeito 
a conduzir a própria morte. É bastante razoável esperar que um suicida não 
estivesse em seu juízo perfeito antes de perpetrar o ato. O mais importante, 
portanto, é ir além, é vasculhar os motivos que conduziram a pessoa à 
desesperança e ao estado do torpor. (SANTOS apud BARUKI, 2018, p. 103).  

 

Devido às consequências nefastas decorrentes da violência do assédio moral, não resta 

dúvidas de que a dignidade da pessoa humana é colocada em risco, degradando o meio ambiente 

de trabalho e a personalidade do trabalhador, afetando diretamente a saúde. Abordando as 

consequências relacionadas à saúde da vítima de assédio moral, Sérgio Pinto Martins relata que:  

 
o assediado pode ter crises de choro, ansiedade, dores, palpitações, tremores, 
sentimentos de inutilidade, insônia, aumento de pressão perda da memória, 
dificuldades de concentração. O procedimento da empresa fere sua autoestima 
e autoconfiança. Tem depressão, estresse, dores de cabeça ou musculares 
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constantes. Tem distúrbios gastrointestinais, hipertensão arterial, tonturas, 
falta de apetite ou de ar. O assediado entra num estado de dominação 
psicológica, ficando submisso ao assédio. O empregado assediado pode passar 
a irritar-se diante de qualquer coisa, tornar-se agressivo, ingerir bebidas 
alcóolicas, ter sede de vingança, tentar o suicídio. (MARTINS, 2017, p. 88). 

 

Diante de tantos reflexos na saúde do trabalhador, é inegável que ao assédio moral 

ofende a integridade física e psicológica do ser, sendo necessário erradicar esta forma de 

violência para a concretização do direito fundamental à saúde, previsto expressamente no caput 

do artigo 6ª da Constituição Federal como um direito social, bem como tratado de forma 

específica nos artigos 196 a 200 da Constituição.  

Ao prever o direito à saúde, a Constituição Federal adotou uma concepção progressiva 

e positivista do termo, considerando as condições de vida e de trabalho como condicionantes 

do processo de saúde e doença do ser humano, relacionando-a ao direito inerente à 

personalidade e à cidadania, emergindo a ideia de que “o pleno exercício do direito à saúde 

implica garantir trabalho em condições dignas, com amplo conhecimento e controle dos 

trabalhadores sobre o processo e ambiente de trabalho”. (MACEDO apud TEIXEIRA, 2018, p. 

44). Assim, as consequências decorrentes do assédio moral impedem a concretização do direito 

fundamental à saúde e ao meio ambiente de trabalho sadio, afetando, além da dignidade 

humana, a vida em família e social do trabalhador assediado.  

Para Silva e Silva (2015, p. 43) “o assédio moral é um processo paulatino e iníquo, no 

qual gradativamente a identidade do ser humano é aviltada”, devastando “não só um 

profissional em si, mas um pai, um filho, um marido, um amigo, ou seja, a plenitude do ser 

humano”. As humilhações, injúrias e difamações sofridas pelo assediado lesam o nome, a 

honra, a imagem e a privacidade do trabalhador, gerando danos a sua integridade física e 

psicológica e, em casos mais graves, danos à própria vida, pela possibilidade da vítima cometer 

suicídio, repercutindo o mal não só no ser que trabalha e em seu ambiente de trabalho, mas em 

sua família, que sofre conjuntamente ao ver o seu ente querido padecer de uma violência 

discreta e avassaladora.  

Analisando as reações familiares do trabalhador assediado Sérgio Pinto Martins (2017) 

expõe que os sentimentos de angústia, humilhação e os problemas psicológicos do trabalhador 

podem afetar o convívio familiar, de forma que, sem saber o que se passa no ambiente laboral, 

a vítima acaba se separando, repassando danos psicológicos aos filhos, enfim, causando reações 

em toda a família em decorrência da lesão a sua personalidade, ocorrida no meio ambiente de 

trabalho. 
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Diante de consequências tão alarmantes, o combate ao assédio moral é medida que se 

impõe ao Poder Público e à coletividade como forma de manutenção de um meio ambiente de 

trabalho ecologicamente equilibrado, protegendo os direitos da personalidade do trabalhador e 

garantindo uma maior liberdade de trabalho e sua consequente satisfação, tutelando, ainda, a 

vida, a integridade física e psicológica do empregado, de forma a resguardar a sua dignidade 

do trabalhador. Para Mantovani Junior: 

 
o trabalhador, como pessoa humana, está acima de qualquer valor econômico 
e, em razão disso, deve ser protegido contra qualquer ato atentatório a sua 
dignidade, proporcionando a ele um ambiente saudável de trabalho além de 
promover a sua inclusão social. (MANTOVANI JUNIOR, 2010, p. 37). 

 

O trabalho deve, além de garantir a subsistência humana, prover a valorização do 

indivíduo, integrá-lo na sociedade, garantir a dignidade do trabalhador em um ambiente salubre, 

livre de riscos psicossociais, que permita o desenvolvimento da liberdade empresarial com a 

valorização do trabalho. Não bastasse as consequências danosas à vida do trabalhador, o assédio 

moral repercute no meio ambiente de trabalho, ocasionando a queda de produtividade em 

decorrência de problemas pessoais e de afastamentos para tratamento de saúde, 

consequentemente, este reduz o lucro, majorando o passivo trabalhista, que ocasionará maiores 

cobranças aos profissionais.  

Por conseguinte, o assédio afeta ainda mais o psicológico dos que seguem trabalhando, 

enfim, gerando efeitos sequenciais e destruindo todo o ambiente. Expondo as consequências 

sociais e econômicas do assédio moral, Hirigoyen (2017) enfatiza que o clima de medo e de 

fragilidade ocasionado ao assediado se estende a toda a sociedade, gerando descrédito para o 

mundo do trabalho, sintetizando os reflexos da seguinte forma: 

 
[...] tem consequências econômicas não desconhecidas pelo assalariado (perda 
de renda para as pessoas que ficam desempregadas, despesas médicas não 
reembolsadas, necessidade de tratamento psicoterápico, despesas com 
advogado), para a empresa (perda de produção por absenteísmo, mas também 
pela desmotivação de outros empregados) e para a coletividade (despesas de 
saúde por parte do seguro social, hospitalizações, indenizações de 
desemprego, aposentadorias antecipadas) o que, em se tratando da situação 
econômica de um país, transforma-se em bilhões. (HIRIGOYEN, 2017, p. 
122).  

 

Num primeiro momento, o assédio moral pode até representar um aumento na 

produtividade do trabalhador, no entanto, ao longo do tempo, a pressão psicológica e os efeitos 
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do assédio moral afetam a saúde do assediado, reduzido sua produção, minorando os lucros 

empresariais e majorando o passivo trabalhista do empregador que, diante dos riscos do 

negócio, possui responsabilidade objetiva sobre os danos causados pelo seu empreendimento. 

Em âmbito social, Silva e Silva (2015) expõem que embora a sociedade ignore a 

existência do assédio, todos pagam um alto preço pelo massacre aos indivíduos assediados, 

ressaltando que a incapacitação antecipada de profissionais majora os custos produtivos, 

legitima a institucionalização do poder, as agressões e os julgamentos, tendo o condão de 

irradiar o assédio pra outras camadas além do ambiente de trabalho, intoxicando todo o meio 

social. Neste liame, pensar em desenvolvimento econômico e social do país necessariamente 

envolve a tutela do meio ambiente de trabalho, a garantia da dignidade do trabalhador, a 

existência de trabalho digno, conceitos que não se coadunam com a o assédio moral.  

Inobstante à importância do combate ao assédio moral, sequer existe na legislação 

nacional dispositivo que o discipline, tomando o tema notoriedade legislativa por intermédio 

da Lei n° 13.185/2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(Bullying), bem como de leis aplicáveis a servidores públicos e de projetos de lei, tais como o 

Projeto nº 4.742/01, já aprovado na Câmara dos Deputados, aguardando apreciação do Senado 

Federal sob o nº 1521/2019, que visa inserir a conduta do assédio moral na esfera criminal.  

De fato, diante das inúmeras consequências danosas decorrentes do assédio moral há a 

necessidade de tipificação da conduta como crime, punindo as empresas que permitam e 

pratiquem o assédio moral no ambiente de trabalho, atuando legislativamente na proteção dos 

direitos sociais dos trabalhadores.  

 

 

4.4 O ASSÉDIO MORAL À LUZ DA REFORMA TRABALHISTA 

 

A legislação trabalhista brasileira traz em sua raiz o conflito da propensão liberal com a 

necessidade de contenção do descontentamento social, engessando os movimentos liberalistas 

econômicos com a constitucionalização dos direitos sociais e atribuindo o status constitucional 

a direitos inerentes ao trabalhador, intocáveis pelo poder político empresarial. Conforme 

Montanhana: 

 
de acordo com a classificação de Walküre Lopes Ribeiro da Silva, a evolução 
do direito do trabalho no Brasil é marcada ideologicamente e apresenta quatro 
grandes etapas: a) pelo patriarcalismo e primórdios do liberalismo (até a Lei 
Áurea de 1888); b) pelo liberalismo (República Velha); c) pelo 
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intervencionismo do tipo corporativista (da Revolução de 1930 até a 
Constituição de 1988); d) pelo questionamento do intervencionismo e 
intensificação de uma tendência flexibilizadora ou neoliberal (a partir da 
Constituição de 1988). (MONTANHANA, 2014, p. 208). 

 

Após a constitucionalização dos direitos sociais, a difusão do pensamento neoliberal, 

com o forte questionamento quanto à intervenção estatal no âmbito particular, atacou 

fortemente a tutela do trabalhador, pugnando pela direta e indireta redução dos direitos e das 

garantias laborais. (DELGADO, 2013, p. 111). Somados aos clamores dos neoliberais, os 

efeitos da globalização e das revoluções tecnológicas transformaram significativamente o 

mercado de trabalho, contribuindo para uma maior flexibilização das relações trabalhistas como 

forma de manutenção da economia.  

Desde os tempos mais remotos, o mercado de trabalho sempre primou por sua 

autorregulamentação, pugnando pela ampla e irrestrita direção do negócio, sem a interveniência 

estatal ou a fiscalização quanto à desumanização do trabalho, como forma de incremento 

econômico e de majoração do número de empregos. No entanto, o afastamento do Estado da 

relação de trabalho tende a ferir direitos consagrados constitucionalmente, impondo aos 

empregados as determinações patronais independentemente de sua dignidade, personalidade e 

do valor social do trabalho, abrindo caminho para os riscos psicossociais no trabalho e a 

expansão do assédio moral.  

Como visto, até então, a legislação brasileira não abordou o assédio moral no âmbito 

trabalhista, sendo a conduta rechaçada pelo Poder Judiciário com base no princípio da dignidade 

da pessoa humana, nos direitos da personalidade e no valor social do trabalho, enfim, em 

preceitos constitucionais que tutelam o trabalho digno e a integridade do trabalhador.  

Analisando a falta de regulamentação dos riscos psicossociais no meio ambiente de 

trabalho, Baruki (2018, p. 132) assevera o desconhecimento de tais riscos pelo ordenamento 

jurídico, afirmando existir lacunas no direito pátrio que “permitem sejam perpetrados atos 

criminosos, como a tortura psicológica no ambiente de trabalho, sem que haja na legislação 

uma qualificação adequada capaz de determinar a reação de agentes do Estado”.  

De fato, a criminalização do assédio moral não passou até então de projeto de lei, 

permanecendo o ato como um ilícito civil quando comprovada a lesão ao direito da 

personalidade e o nexo de causalidade com a conduta do assediador. Ainda que a Reforma 

Trabalhista não pudesse criminalizar o assédio moral, imputando reação estatal como punição 

do agressor, poderia ao menos ter conceituado o assédio moral, propagando a sua existência, 
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demonstrando aos trabalhadores que a violência, muitas vezes velada, realmente existe e precisa 

ser extirpada do meio ambiente de trabalho.  

No entanto, quedando-se silente no assunto, a Lei nº 13.467/2017 em nada contribuiu 

para a preservação dos riscos psicossociais do meio ambiente de trabalho. Pelo contrário, 

conforme já analisado, a Reforma Trabalhista quebrou paradigmas históricos, retirando a tutela 

do trabalhador em diversos aspectos, primando pela autonomia da vontade sem considerar a 

hipossuficiência econômica do empregado, de modo a abrir caminho para a o exercício irregular 

do poder diretivo, com abusos e imposições como forma de manutenção do emprego.  

No que concerne à tutela direta dos direitos da personalidade, a Reforma Trabalhista 

incluiu o Título II-A na Consolidação das Leis do Trabalho, regulamentando o “dano 

extrapatrimonial” no direito laboral e desprezando que o tema sempre foi abordado no 

Judiciário brasileiro por meio da Constituição Federal, do Código Civil, da doutrina e da 

jurisprudência.  

Os danos de natureza extrapatrimonial são aqueles que representam ofensa aos direitos 

imateriais do ser humano, inerentes a sua personalidade, que atribuem a essencialidade e a 

individualidade para cada ser. (BITTAR, 1994). Os danos extrapatrimoniais, portanto, diferem-

se dos danos patrimoniais, tendo por objeto a moléstia a direitos personalíssimos ou 

fundamentais, de forma que na ocorrência de assédio moral, a compensação, punição e a 

prevenção do ato ilícito se darão com a reparação dos danos extrapatrimoniais à vítima.  

Não sendo objeto do presente estudo o dano extrapatrimonial em si, mas os reflexos da 

Reforma Trabalhista sobre o assédio moral, o tema não será aprofundado, apenas explicitado 

que em nosso entendimento o termo “dano extrapatrimonial” é tomado como gênero, do qual 

são espécies o dano moral, estético, existencial, socioambiental e o dano moral coletivo.  

Assim, dispondo sobre os danos extrapatrimoniais por meio dos artigos inclusos no 

Título II-A, o legislador reformador afastou a igualdade prevista na Constituição Federal ao 

dispor sobre a reparação à lesão dos direitos da personalidade de forma diversa para os atos 

ocorridos no ambiente de trabalho e fora dele, distinguindo o ser que trabalha do ser humano, 

num nítido retrocesso social. Para Mauro de Azevedo Menezes (2017), a regulamentação do 

tema pela Lei nº 13.467/2017 correspondeu a: 

 
um anacronismo execrável, que intenta absurdamente fixar regras draconianas 
para a verificação de quantificação dos danos morais e existenciais infligidos 
aos trabalhadores, em condições muito menos vantajosas em comparação com 
a aferição e estimativa de valores dos danos respectivas indenizações de 
titularidade de cidadãos em geral. (MENEZES, 2017, p. 211). 
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Exemplificando a exacerbada desigualdade decorrente da Reforma Trabalhista, Cattelan 

(2018, p. 183) cita situações hipotéticas que demonstram o dissenso legislativo na tarifação do 

dano moral em âmbito laboral, dentre as quais, a ocorrência de lesão gravíssima a dois 

ofendidos, um empregado e outro indivíduo alheio à relação empregatícia, aplicando-se a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ao primeiro e o Código Civil (CC) ao segundo,  de 

forma que o ofendido empregado recebeu indenização máxima em valor equivalente a 

cinquenta vezes o último salário contratual, enquanto o terceiro foi ressarcido de forma 

proporcional à lesão sofrida, em consonância com o artigo 100, inciso V, alínea “a”, do Código 

Civil, auferindo indenização entre R$500.000,00 a R$1.000.000,00, conforme decisões do 

Superior Tribunal de Justiça em casos de incapacidade permanente ou morte.  

Mostrando-se contrário aos dispositivos inclusos na Reforma Trabalhista, mas sem deles 

propriamente se referir, Sergio Pinto Martins (2018, p. 130) entende ser desnecessária a edição 

de lei para “estabelecer regras sobre indenização no dano moral trabalhista. As normas 

apontadas, a doutrina e a jurisprudência têm analisado cada caso para estabelecer se é devida 

ou não a reparação pelo dano moral”.  

Para Delgado e Delgado (2018), a inclusão do Título II-A na Consolidação das Leis do 

Trabalho correspondeu a uma tentativa de descaracterizar o avanço cultural e jurídico da tutela 

dos direitos da personalidade da pessoa humana, bem como de isolar a tutela laboral do conjunto 

jurídico que a envolve, formado pela Constituição Federal, pelos diplomas internacionais de 

direitos humanos econômicos, sociais e culturais, vigentes no Brasil.  

Tupinambá defende que “o legislador foi ousado: não só teve pretensão de definir todas 

as possibilidades de danos extrapatrimoniais trabalhistas, como também tratou de precificá-

las”. No entanto, há quem defenda a previsão dos danos extrapatrimoniais na norma trabalhista 

como forma de conter a insegurança jurídica sobre a matéria, entre eles, Victor Tainah Dietzol, 

para quem a parametrização do dano foi regulamentada como forma de evitar a discrepância 

nos valores indenizatórios. (TUPINAMBÁ, 2018, p. 73-75).  

Realmente, as indenizações em caso de assédio moral são discrepantes, por vezes, 

irrisórias, outras correspondendo ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da 

indenização. No entanto, a disposição diferenciada para os danos ocorridos no meio ambiente 

de trabalho e fora dele não é suficiente para cessar a assimetria indenizatória. Muito pelo 

contrário, demonstra o desrespeito com o ser humano que labora, além do desconhecimento 

sobre a origem do Direito do Trabalho e sobre os princípios que regem do direito laboral.  
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Tomando por base os dispositivos inclusos no incluso Título II-A, que afetam 

diretamente a reparação aos danos suportados pela vítima de assédio moral, a Lei nº 

13.467/2017 demonstra descompasso com todo o sistema que tutela os direitos da 

personalidade, dispondo no art. 223-A, que “aplicam-se à reparação de danos de natureza 

extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título”. 

(BRASIL, 2017). Pela interpretação literal do artigo, todo o sistema global que regula os 

direitos da personalidade e a reparação em caso de lesão não seria aplicado nas relações 

trabalhistas, as quais ficariam adstritas somente ao disposto na CLT.  

Com tal previsão, estaria afastada a incidência das normas previstas na Constituição 

Federal e no Código Civil, afastando a igualdade, a proporcionalidade indenizatória e a 

responsabilidade objetiva decorrente da atividade de risco. (LEITE, 2018). No entanto, além de 

não se admitir a exclusão da aplicação das leis constitucionais por meio de lei ordinária por 

corresponder a típica previsão inconstitucional, a teoria do diálogo das fontes não permite a 

exclusão do sistema legal vigente, mantendo-se plenamente aplicável o disposto no Código 

Civil. Como bem pontuado por Tupinambá (2018, p. 77), tal teoria: 

 
apregoa que uma norma jurídica não excluiria a aplicação de outra, como 
acontece com a adoção dos critérios clássicos para solução de antinomias 
jurídicas idealizados por Norberto Bobbio. Ou seja, o diálogo das fontes 
pressupõe que as normas se complementam, superando os clássicos critérios 
hierárquico, da especialidade e cronológico, apresentados como soluções para 
os casos de conflitos de normas. 

 

Neste aspecto, apesar da intenção legislativa, a responsabilidade objetiva do empregador 

não pede ser afastada por meio do disposto no artigo 223-A da CLT. Sobre o assunto, Cassar e 

Borges (2017, p. 40) asseveram que: 

 
a expressão ‘apenas’ contida no caput do art. 223-A da CLT deixa clara a 
intenção do legislador da não aplicação de outras normas de mesma hierarquia 
acerca do dano extrapatrimonial trabalhista. Por esse motivo a reparação de 
dano decorrente de responsabilidade objetiva que está regulada genericamente 
no código civil, não será aplicada por alguns. Muitos defenderão que as lesões 
morais trabalhistas ocorridas após a vigência da Lei n. 13.467/2017, 
decorrentes de responsabilidade objetiva não comportarão reparação [...]. 
Entretanto, mesmo antes do Código Civil (parágrafo único do art. 927) a 
jurisprudência já vinha alargando o conceito de “culpa”, cujo requisito é 
necessário para o dever de indenizar. A culpa presumida nasce da premissa do 
dever de que temos de não prejudicar ninguém e praticar atos com segurança. 
Ainda que não se confunda com a culpa presumida, a atividade de risco é mero 
desdobramento desta tese, pois a pessoa que explora economicamente a 
atividade de risco deve ser responsabilizada pelos prejuízos materiais e morais 
daí decorrentes. Por isso, defendemos que, mesmo depois da Lei 13.467/2017, 
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é possível a indenização de dano extrapatrimonial decorrente de atividade de 
risco independentemente de a lesão ter ocorrido após a referida lei.  

 

Seguindo o pensando supramencionado, Tupinambá (2018) defende que o pensamento 

do legislador foi incauto, distanciando-se do ponto nodal da questão, pois, para a autora, a 

responsabilidade trabalhista sempre será independente de culpa, seja pela aplicação do artigo 

927 do Código Civil, seja por ser uma responsabilidade contratual. Analisado o teor do artigo 

223-A, é importante o entendimento consubstanciado pela 2ª Jornada de Direito Material e 

Processual do Trabalho nos Enunciados 3 e 18:  

 
Enunciado n. 3: Fontes do direito material e processual do trabalho na lei 
13.467/2017. Teoria do diálogo das fontes. A teoria do diálogo das fontes é 
aplicável à interpretação da nova legislação trabalhista. 
 
Enunciado n. 18: DANO EXTRAPATRIMONIAL: EXCLUSIVIDADE DE 
CRITÉRIOS. Aplicação exclusiva dos novos dispositivos do título II-a da 
CLT à reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes das relações de 
trabalho: inconstitucionalidade. A esfera moral das pessoas humanas é 
conteúdo do valor dignidade humana (art. 1º, III, da CF) e, como tal, não pode 
sofrer restrição à reparação ampla e integral quando violada, sendo dever do 
Estado a respectiva tutela na ocorrência de ilicitudes causadoras de danos 
extrapatrimoniais nas relações laborais. Devem ser aplicadas todas as normas 
existentes no ordenamento jurídico que possam imprimir, no caso concreto, a 
máxima efetividade constitucional ao princípio da dignidade da pessoa 
humana (art. 5º, V e X, da CF). A interpretação literal do art. 223-A da CLT 
resultaria em tratamento discriminatório injusto às pessoas inseridas na 
relação laboral, com inconstitucionalidade por ofensa aos arts. 1º, III; 3º, IV; 
5º, caput e incisos v e x e 7º, caput, todas da Constituição Federal. 
(JORNADA DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO 
TRABALHO, 2017). 

 

Nesta ótica, verifica-se o diálogo das fontes, com aplicação do disposto na Constituição 

Federal, no Código Civil e demais diplomas legais. Ademais, interpretando a Lei nº 

13.467/2017 de forma ampla, sem a análise literal de um único dispositivo, nota-se que o 

contido no inciso VII, do artigo 223-G, da CLT, mantém a responsabilidade objetiva do 

empregador, eis que, pelo referido inciso, o grau de dolo ou culpa do agressor será utilizado na 

apreciação do pedido para a dosimetria da indenização, não para a configuração da 

responsabilidade do empregador, logo, não se trata de elemento necessário para a configuração 

da responsabilidade.   

Entender de modo diverso em eventuais ações movidas visando a reparação dos danos 

causados pelo assédio moral não bastaria à demonstração da lesão aos direitos da personalidade, 
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exigindo-se a comprovação da culpabilidade do assediador, o que dificultaria ainda mais a 

comprovação da violência velada e instigaria a degradação do meio ambiente de trabalho.  

Não bastasse o descrédito conferido à Lei 13.467/2017, ao mencionar a palavra 

“apenas” no artigo 223-A, o legislador optou por enumerar nove atributos tutelados pela pessoa 

natural no meio ambiente de trabalho, expondo um pequeno rol de direitos da personalidade no 

artigo 223-C da CLT passíveis de reparação pelos danos extrapatrimoniais, deixando de indicar 

atributos essenciais à prevalência da dignidade da pessoa humana, dentre os quais: a cor, a etnia, 

a idade, a estética, a privacidade, a qualidade de vida e a própria vida. 

Nesta vertente, diversas hipóteses de assédio moral não teriam enquadramento na 

reparação por dano extrapatrimonial, o que permitiria a violência moral, como se esta fosse algo 

natural, em caso de assédio moral discriminatório. Analisando o referido artigo, Homero Batista 

Mateus da Silva (2017) afirma que o legislador se esqueceu de tratar de assuntos delicados, os 

quais poderiam ser inclusos no rol pela expressão “dentre outros”, que infelizmente não foi 

inserida no dispositivo, que ficou incompleto ao deixar de abordar o racismo existente no Brasil, 

país que foi o último do Ocidente a abolir a escravidão.   

Tendo em vista a importância das interpretações lógico-racional, sistemática e 

teleológica, enfatizam Delgado e Delgado (2018) ser necessário considerar o elenco exposto no 

artigo 223-C como meramente exemplificativo. Assim, é também o entendimento do Enunciado 

19, firmado durante a 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, em 2017: 

 
Enunciado 19. Danos extrapatrimoniais: limites. É de natureza 
exemplificativa a enumeração dos direitos personalíssimos dos trabalhadores 
constante do novo artigo 223-C da CLT, considerando a plenitude da tutela 
jurídica à dignidade da pessoa humana, como assegurada pela constituição 
federal (artigos 1º, III; 3º, IV, 5º, caput, e §2º). (JORNADA DE DIREITO 
MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO, 2017). 

 

Como visto, entender o rol disposto no artigo 223-C da CLT como taxativo seria ofender 

o princípio da dignidade da pessoa humana, discriminando o ser humano que trabalha e 

retrocedendo ao tempo em que o trabalhador era considerado mera mercadoria e não sujeito de 

direitos e de dignidade. Não bastasse tal contrariedade com os principais diplomas legais 

globais que tutelam os direitos da personalidade e os direitos do trabalhador, com a finalidade 

de parametrizar as indenizações conferidas em caso de danos extrapatrimoniais, a Lei nº 

13.467/2017 estabeleceu graus de ofensa para a fixação do valor indenizatório, conforme dispõe 

os §§1º, 2º e 3º do artigo 223-G:  
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§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. (BRASIL, 2017). 

 

A justificativa para tal parametrização tem por base a fixação de critérios que tornem 

menos discrepante o valor das indenizações fixadas pelos Tribunais, na busca por uma maior 

estabilidade e “correção” da insegurança e desigualdade jurídica. No entanto, previsões 

pretéritas acerca do assunto, tais como o artigo 9º da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967), não 

foram recepcionadas pela Constituição de 1988, tendo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por 

meio da Súmula 281, já decidido que é inconstitucional a tarifação do dano moral. (BRASIL, 

2004).   

A inconstitucionalidade da tarifação tem por base a discriminação do trabalhador e o 

tratamento desigual conferindo diante de indenizações distintas por expressa previsão legal, que 

valoraria os atributos da personalidade com base no último valor salarial, de forma que 

atribuiria maior valor aos atributos ao trabalhador que auferisse maior rendimentos, como se a 

dignidade do ser humano pudesse ser arbitrada com base em critério econômico. Quem defende 

a iniciativa da Lei nº 13.467/2017 afirma que não houve tarifação, apenas criação de bandas, 

pois o Judiciário ainda seria competente para fixar o quantum indenizatório, dentro de certo 

limite, que garantiria a uniformidade das decisões, a isonomia e a segurança jurídica. 

(TUPINAMBÁ, 2018).  

É certo que a previsibilidade e a segurança jurídica são elementos essenciais para a 

justiça, no entanto, para a garantia desta não se pode mensurar a dignidade da pessoa humana, 

estabelecer valor com base no salário auferido pela vítima e distinguir as pessoas com base em 

seus rendimentos, de forma a ser melhor indenizado um diretor do que um operário que tem o 

mesmo bem jurídico lesado. Conforme sustentado por Tupinambá: 
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a tarifação da indenização por danos morais adotada é de todo desconcertante. 
É dizer, institui um tirânico sistema de castas de trabalhadores que, em razão 
de seus salários, tem maior ou menor valor atribuído a seus direitos 
personalíssimos, em repugnante e manifesta violação do princípio 
constitucional isonômico. (TUPINAMBÁ, 2018, p. 183).  

 

O estabelecimento de degraus de indenização com base no salário desconsidera a 

igualdade e a proporcionalidade das indenizações por danos morais, afrontando o disposto no 

artigo 5º, inciso V, e no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Visando a supressão da 

inconstitucionalidade do texto legal, a Medida Provisória nº 808/2017, enquanto teve vigência, 

vinculou o valor indenizatório ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral da 

Previdência Social, estipulando medidas iguais a todos os trabalhadores. Sobre o assunto, 

referindo-se ao texto conferido ao dispositivo pela Medida Provisória 808, defendeu Sérgio 

Pinto Martins (2018, p. 147) que: 

 
a regra estabelecida na CLT traz um parâmetro objetivo, na fixação da 
indenização pelo juiz. Isto é positivo no aspecto que evita a fixação de valores 
excessivos. Não é possível a fixação do valor da indenização em múltiplos do 
salário mínimo, pois o inciso IV do artigo 7º da Constituição não permite a 
vinculação ao salário mínimo para qualquer fim. Essa vinculação não foi 
adotada pelo parágrafo 1º do artigo 223-G da CLT. 

 

Para o autor, “a alteração feita no parágrafo 1º do art. 223-G passa a tomar por base um 

número de vezes do teto do Regime Geral da Previdência Social. Não é mais, portanto, 

inconstitucional o dispositivo”. (MARTINS, 2018, p. 148). Inobstante tal entendimento, a 

Medida Provisória teve o seu prazo de vigência encerrado no dia 23 de abril de 2018, de forma 

que deixaram de ter previsão os dispositivos que procuravam sanar a inconstitucionalidade do 

dispositivo, que permanece tendo efeitos até a presente data, discriminando os trabalhadores ao 

valorar a personalidade de cada qual diante de seus rendimentos.  

Partindo do parâmetro objetivo e analisando o grau da ofensa, a Reforma Trabalhista 

vedou a cumulação de parâmetros, determinando a análise geral da ofensa e a sua configuração 

como leve, média, grave ou gravíssima, dispondo que em caso de “reincidência entre as partes 

idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização” (BRASIL, 2017, art. 223-G, 

§3º). Neste aspecto, em que pese a reforma não ter abordado o assédio moral, devido à 

reiteração de condutas lesivas necessárias para a sua configuração, é certo que o tema jamais 

poderia ser enquadrado como uma ofensa leve, eis que não se trata de um simples dano moral, 

mas um caso de assédio. Como bem pontuado por Cattelan (2018, p. 185):  
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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 indenizatório arbitrado em situações de assédio moral deverá, portanto, ser 

retributivo e preventivo, compensando os danos suportados pelo assediado, punindo o 

assediador e prevenindo que situações semelhantes ocorram. Desta forma, o valor não poderá 

ser demasiadamente alto, o que caracterizaria enriquecimento ilícito do assediado e o confisco 

do assediador, ao mesmo tempo em que não pode ser ínfimo, a ponto de ofender a dignidade 

do trabalhador e incentivar a reiteração do ato, degradando o meio ambiente de trabalho.  

Nesta seara, deverá pautar-se pela gravidade do ato, pois a responsabilidade deverá ser 

objetiva, já que o risco do empreendimento deve ser por conta do empregador.  

Por fim, no que tange ao dano moral coletivo, que estará presente no assédio moral 

organizacional, por conta da ofensa aos atributos da personalidade de uma coletividade, 

independentemente do número de pessoas, a Lei nº 13.467/2017 nada dispôs de forma expressa. 

No entanto, no entendimento de Cassar (2018) tal modalidade estaria excluída de reparação 

pelo disposto no artigo 223-B da CLT, podendo o magistrado reconhecer o dano, mas não 

cabendo na condenação a reparação do dano difuso ou coletivo ocorrido após a vigência da Lei 

nº 13.467/2017, eis que pelo disposto no referido artigo é titular exclusiva do direito à reparação 

apenas a pessoa física ou jurídica.  

Destarte, a indenização, que até então era revertida para o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) ou outro órgão escolhido pelo Ministério Público, não seria mais arbitrada. 

Diante deste entendimento, no entanto, de toda sorte, permanecem vigentes os diplomas legais 

que regulamentam as ações coletivas e salvaguardam os direitos ou os interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos, não há que se falar em exclusão da reparação do dano e 

a destinação do valor condenatório.  Continua, pois, passível de individualização o dano moral 

coletivo, sendo hábeis para interpor tais ações o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato 

representante da categoria.    

Em situações de assédio moral organizacional, a condenação da instituição pela 

violência moral institucionalização é medida imperiosa para a punição e a prevenção de um 

meio ambiente de trabalho equilibrado. Por isso, a aplicação da Lei nº 13.467/2017 deve levar 

em consideração não apenas a literalidade dos artigos, mas o complexo de leis que 
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salvaguardam os direitos da personalidade do trabalhador e que garantem não apenas a 

reparação dos danos suportados pelas vítimas assediadas e a punição dos agressores, mas, em 

especial, a preservação do meio ambiente de trabalho e a valorização do trabalho e da dignidade 

da pessoa humana.  

 

4.4.1 O terror psicológico causado ao empregado com o advento da Reforma Trabalhista: 
um ambiente propício ao assédio moral e o princípio do não retrocesso social  

 

O surgimento do Direito do Trabalho decorreu da necessidade de tutela da parte 

hipossuficiente da relação empregatícia: o empregado, que se via inerte diante dos mandos e 

desmandos do empregador, correspondendo a uma arma de renovação social, que, por meio da 

intervenção estatal, garante as suas necessidades concretas, compensando a superioridade 

econômica da empresa com a jurídica ao trabalhador. (NASCIMENTO, 2009). 

Tutelando direitos básicos do trabalhador, o direito laboral assegura a dignidade do 

empregado, afastando a exploração do “homem-robô”, desacelerando as práticas degradantes 

fortemente difundidas com a revolução industrial e humanizando o trabalho com a garantia de 

direitos mínimos, como a limitação da jornada de trabalho, o estabelecimento de intervalos para 

o descanso, a inclusão de normas de saúde e segurança do trabalho, dentre outras, que 

asseguram aos trabalhadores direitos fundamentais, tais como: o repouso, a saúde e o próprio 

lazer, que também possibilita o aumento da produtividade empresarial6 e a redução dos custos 

estatais7.   

No entanto, com o advento da Lei nº 13.467/2017, o paradigma de tutela da parte 

hipossuficiente do contrato de trabalho foi rompido, alterando-se 201 dispositivos legais, que 

modificaram os elementos centrais da relação empregatícia, especialmente referentes às 

condições de saúde e segurança do trabalho, às formas de contratação e de demissão, à jornada 

de trabalho e remuneração, que enfraqueceram as instituições públicas. Conforme Krein (2018, 

p. 87), por meio de “(1) alterações na regulamentação da representação dos interesses coletivos 

dos trabalhadores e da negociação coletiva; (2) limitações de acesso à Justiça do Trabalho; (3) 

engessamento de sistema de fiscalização de fraude”. 

Tais alterações ressaltaram a vulnerabilidade do trabalhador e atribuíram ao empregador 

a possiblidade de optar por uma série de formas contratuais (terceirização, contrato intermitente, 

 
6 Estando o trabalhador em boas condições físicas e mentais terá um melhor rendimento, aumentando a sua 
produtividade e a qualidade de seu serviço. (DELGADO, 2017). 
7 A ausência de problemas de saúde física e mental do trabalhador reduz os gastos com tratamentos médicos e com 
a Previdência Social. (DELGADO, 2017).  
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contrato de tempo parcial até 30 horas – inclusive com horas extraordinárias, contratação 

temporária até 270 dias no ano), de alterar regras de jornada de trabalho, descanso, 

remuneração, dentre outras, as quais, aliadas à precarização dos sindicatos, retiraram do 

empregado a garantia da tutela de importantes direitos, fazendo com que este se torne refém do 

medo e aceite condições indignas de labor, estabelecidas mediante “negociação”, que o fazem 

“optar” por trabalhos prejudiciais à saúde e com risco de acidentes e doenças, com receio do 

desemprego, situação que enaltece o poder econômico empresarial em detrimento da dignidade 

do trabalhador.  

Não bastassem as alterações do direito material, no âmbito processual a Reforma 

Trabalhista igualmente amedrontou a classe operária ao prever o pagamento de honorários de 

sucumbência e honorários do perito (caso vencido) com os créditos obtidos com a reclamação 

trabalhista, ainda que beneficiários da justiça gratuita (Lei nº 13.467/2017, art. 790-B, §4º e 

791-A, §4º), engessando a busca pela tutela jurisdicional com receio de prevalecimento do 

pacto sunt servanda sobre a verdade real dos fatos e, consequentemente, a responsabilidade 

pelo ônus da sucumbência com eventuais valores recebidos.   

Em relação às alterações processuais, Moraes e Gaia (2018, p. 60) defendem que a 

legislação possibilitou a paridade de armas entre empregado e empregador, pois   

 
[...] enquanto o direito material do trabalho a legislação é protetiva dos direitos 
e garantias do sujeito trabalhador por razoes históricas, filosóficas e 
econômicas, essa distinção não ocorre no direito processual do trabalho, em 
que deve haver paridade de armas entre os sujeitos do processo.  Desta forma, 
o princípio do in dubio pro operário somente deve ser utilizado quando houver 
dúvida sobre a aplicação da norma de direito material.  

 

De fato, a previsão de honorários de sucumbência igualou as partes na esfera processual, 

pois antes da reforma, as reclamações trabalhistas contavam com a “sorte” da decretação da 

revelia para a procedência de pedidos desarrazoados e exorbitantes, tratando a justiça laboral 

como uma justiça do trabalhador, que pouco se importava com a razoabilidade de seus pedidos, 

visando o nítido proveito econômico.  

Certamente tal praxe não decorreu do empregado, que não possui conhecimento sobre 

o Direito Processual do Trabalho, mas de profissionais mal-intencionados, que se aproveitavam 

da brecha legal para majorar os seus honorários, repetindo-se petições sem análise do direito 

concreto do trabalhador, visando apenas o rendimento, sem a ética profissional e o apreço pela 

prática da advocacia.  
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Frente a tantos abusos, a Lei nº 13.467/2017 impôs ao advogado trabalhista a 

observância da ética profissional, advertindo quanto à sucumbência em caso de pedidos 

improcedentes. No entanto, ante a referida previsão legal, a segurança do empregado restou 

abalada diante da dificuldade probatória de fatos ocorridos no meio ambiente de trabalho, 

entendendo a alteração da Consolidação da Leis do Trabalhistas como uma nova vertente do 

Direito do Trabalho, o Direto do Empregador.   

Fixando-se apenas nos reflexos das alterações ocorridas no direito material, sem 

aprofundamento na discussão processual do instituto, a mudança repentina, frise-se, em menos 

de quatro meses, e sem debates com a classe operária, realmente se revelou como uma alteração 

parcial da legislação trabalhista com ares patronais, fazendo-se desconhecer da vedação 

legislativa de supressão arbitrária dos diretos fundamentais sociais, o denominado princípio do 

não retrocesso social. 

A vedação ao retrocesso é um princípio constitucional implícito, que garante a 

inalterabilidade infraconstitucional dos direitos fundamentais sociais, assegurando a proteção e 

a perenidade do patrimônio jurídico e a concretização do conceito de cidadania, conforme 

brilhantemente defendido por Canotilho (1993, p. 468-469): 

 
a ideia aqui expressa também tem sido designada como proibição da (contra-
revolução social) ou da (evolução reaccionária). Com isto, quer dizer-se que 
os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito à 
assistência, direito à educação), uma vez obtido um determinado grau de 
realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional, 
e um direito subjetctivo [...]. O reconhecimento desta protecção de direitos 
prestacionais de propriedade, subjectivamente adquiridos, constitui um limite 
jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução de 
uma política congruente com os direitos concretos e expectativas 
subjectivamente alicerçadas. Esta proibição justificará a sanção de 
inconstitucionalidade relativamente a normas manifestamente aniquiladoras 
da chamada justiça social.   

 

De acordo com Lênio Luiz Streck (2003), a Constituição não tem apenas a função de 

apontar direitos futuros, mas de tutelar os direitos já conquistados, sendo por meio de seus 

princípios, implícitos e explícitos, que combate as alterações legislativas contrárias à 

programática constitucional, que retiram ou ao menos tentem retirar as conquistas sociais. 

Desta feita, com base no referido princípio, é inadmissível a revogação de direitos 

incorporados ao patrimônio jurídico do cidadão, garantindo, além da manutenção dos direitos 

fundamentais, a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana.  
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Neste sentido, Ingo Wolfgang Sarlet (2005) esclarece que a garantia constitucional da 

segurança jurídica não se limita à irretroatividade de leis, ao direito adquirido, à coisa julgada 

ou ao ato jurídico perfeito, estendendo-se à tutela dos direitos fundamentais proclamados na 

Constituição, conferindo ao cidadão a continuidade da ordem jurídica por meio da proibição 

do retrocesso, exigindo a obstrução de medidas que possam deslocar a pessoa de uma posição 

jurídica favorável, protegendo, com isso, a dignidade da pessoa humana.  

Nesta ótica, versando os direitos sociais de nítidos direitos dos trabalhadores, não há 

como se negar que as alterações in pejus realizadas pela Reforma Trabalhista violaram o 

princípio da vedação do retrocesso social, evidenciando a vulnerabilidade do trabalhador, 

ressaltando os riscos de acidentes e doenças profissionais, não apenas pelas modificações das 

normas de jornada de trabalho e de descanso, em especial, o enquadramento da insalubridade e 

a prorrogação de jornada em ambientes insalubres por meio de negociação coletiva, mas 

igualmente pelo retorno da imposição patronal e da hipossuficiência do trabalhador,  

desencadeando na pressão psicológica vivenciada diariamente no meio ambiente laboral, que 

abriu espaço para a ocorrência do assédio moral. Para Krein (2018, p. 91-92):  

 
com a mudança, as doenças profissionais e a acidentalidade devem se elevar, 
pois os trabalhadores ficam submetidos a maiores pressões de resultados e 
metas e mais subordinados à dinâmica da empresa. Na mesma perspectiva, a 
necessidade fará o trabalhador muitas vezes permanecer no trabalho mesmo 
adoecido, dadas as novas condições para assegurar o emprego e o pagamento 
das horas trabalhadas. Assim, a nova lei cria maiores dificuldades de 
estabelecer uma relação entre o ambiente de trabalho e os adoecimentos, pois 
é suprimida a responsabilidade do empregador sobre os seus assalariados, 
“seja ampliando as modalidades precárias de contratação, ou facilitando a 
fraude de vínculos”.  

 

Assim, as modificações implantadas pela Lei nº 13.467/2017 trouxeram à tona não 

apenas riscos à saúde física ao trabalhador, mas também o terror psicológico, ocasionado pelas 

inúmeras possibilidades concedidas ao empregador, inclusive a possibilidade de “negociação” 

de redução de direitos até então garantidos legalmente, fortalecendo os “contratos de adesão”, 

a hipossuficiência do empregado na relação contratual e o poder econômico sobre a dignidade 

humana do trabalhador.  

Como reflexo do terror psicológico vivenciado pelo trabalhador e da exploração de seu 

trabalho de forma “negociada”, o meio ambiente laboral torna-se um local estressante, denso, 

favorável à degradação da saúde física e mental do trabalhador, ao desenvolvimento de doenças 

psicossomáticas e da Síndrome de Burnout, definida por Silva e Pereira (2013, p. 405) como 
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“uma síndrome com maior complexidade, que age no cansaço físico e mental do trabalhador, 

alterando seu comportamento e acarretando, portanto, graves consequências”.  

Conforme defende Cassar (2018, p. 30): 

 
a “superexploração” acarreta excesso de trabalho e pouco descanso para repor 
o mínimo de energia. A recuperação física e mental do trabalho dele 
decorrente fica esquecida, e este confronto é agravado pelos salários, cujos 
valores são cada vez mais insuficientes para uma subsistência mínima.  

 

Em síntese, pode-se afirmar que a tensão ocasionada ao trabalhador, hoje receoso com 

o desemprego, assolado com a vasta disponibilidade de mão de obra e de opções mais 

econômicas de contratação e ciente da dificuldade de reaver seus direitos judicialmente, faz 

com que este aceite as “opções” sugeridas pelo empregador como forma de manutenção de seu 

emprego, passando a submeter-se a jornadas exaustivas e trabalhos prejudiciais à saúde. 

Este ambiente de trabalho desequilibrado também é propício à desmotivação 

profissional, à baixa produtividade e a fatores que também atingem negativamente a economia 

empresarial e o sistema de saúde pública. Por fim, este contexto também corrobora para a 

ocorrência do assédio moral.  

Logo, a flexibilização da legislação trabalhista com a Lei nº 13.467/2017 em certa 

medida pode até ser necessária em épocas de crise para a garantia do emprego. No entanto, a 

manutenção da saúde econômica do País não pode afetar a saúde do trabalhador e não pode ser 

sinônimo de retrocesso social, sendo necessário que o Estado permaneça intervindo nas relações 

de trabalho, com o fim de coibir os desmandes e excessos do mercado liberal por meio da 

manutenção de normas de ordem pública, que garantem ao trabalhador uma vida com 

dignidade. (CASSAR, 2018).  

Diante do terror psicológico a que está submetido o empregado ante as informações 

difundidas pela mídia com relação à Reforma Trabalhista, resta aos profissionais do direito 

explicitar aos seus clientes que, independentemente da nova legislação, a dignidade do 

trabalhador permanece sendo fundamento da República Federativa do Brasil e objeto de tutela 

constitucional, que prevê direitos e garantias fundamentais, neles inclusos os direitos da 

personalidade, os quais serão resguardados pelo Poder Judiciário com base em princípios, 

dentre os quais o princípio do não retrocesso social, de forma a acalmar o trabalhador e instruí-

lo a produzir provas sobre os abusos e o exercício ilegal do poder diretivo do empregador. 
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4.5 POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS A REFORMA TRABALHISTA 

 

Analisado os pontos primordiais da Reforma Trabalhista no que tange ao assédio moral 

e o seu combate, indaga-se: após a vigência da Lei nº 13.467/2017, como o Poder Judiciário 

tem se posicionado diante da necessidade de tutela da dignidade da pessoa humana em situações 

de assédio moral? A interpretação dos dispositivos inclusos à Consolidação das Leis do 

Trabalho tem sido realizada de forma sistêmica ou isolada? 

Inicialmente, imperioso é esclarecer que a Reforma Trabalhista entrou em vigor em 11 

de novembro de 2017, após decorridos cento e vinte dias da data da sua publicação oficial (14 

de julho de 2017), conforme estabelecido em seu artigo 6º (BRASIL, 2017). Segundo disposto 

na Resolução nº 221, de 21 de junho de 2018, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que 

editou a Instrução Normativa nº 41, que dispõe sobre as normas da CLT, com as alterações da 

Lei nº 13.467/2017 e a sua aplicação ao processo do trabalho: 

 
Art. 1. A aplicação das normas processuais previstas na Consolidação das Leis 
do Trabalho, alteradas pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, com eficácia 
a partir de 11 de novembro de 2017, é imediata, sem atingir, no entanto, 
situações pretéritas iniciadas ou consolidadas soba a égide de lei revogada. 
 
Art. 6. Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios 
sucumbências, prevista no artigo 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável 
às ações propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei n. 13.467/2017). Nas 
ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei 
5.584/1970 e as Súmulas n. 219 e 329 do TST. (BRASIL, 2018).  

 

Assim, para a análise dos julgados proferidos pelos tribunais após a Reforma 

Trabalhista, utilizar-se-á o prazo inicial de 11 de novembro de 2017, ciente de que as normas 

processuais somente serão utilizadas quando do ajuizamento posterior à referida data, sendo 

examinados, em especial, os aspectos materiais do tratamento jurisprudencial do assédio moral 

no primeiro ano de vigência da norma, com pesquisa até a data de 11 de novembro de 2018.  

Com a finalidade de se obter um levantamento preciso, o estudo foi realizado utilizando 

informações colhidas nos sites dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) que admitem a 

pesquisa do termo específico “assédio moral” apenas nas ementas e com a especificação de 

data, evitando a vinculação do assunto “assédio moral” no inteiro teor de decisões alheias ao 

objeto e à data da pesquisa, escolhendo aleatoriamente um tribunal de cada região geográfica 

brasileira como forma de se obter um panorama do posicionamento jurisprudencial no país.     
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Desta forma, a pesquisa foi realizada perante o site dos  Tribunais Regionais do Trabalho 

(TRTs) da 1ª Região (Estado do Rio de Janeiro – Sudeste); da 8ª Região (Estados do Pará e 

Amapá – Norte); da 9ª Região (Estado do Paraná – Sul); da 22ª Região (Estado do Piauí – 

Nordeste) e da 23ª Região (Estado do Mato Grosso – Centro-Oeste), pesquisando-se o termo 

“assédio moral” na ementa de acórdãos publicados entre as datas de 11 de novembro de 2017 

e 11 de novembro de 2018.  

Como resultado, foram encontradas 392 decisões no TRT da 1ª Região, 89 no TRT da 

8ª Região, 9 no TRT da 9ª Região8, 41 no TRT da 22ª Região e 45 no TRT da 23ª Região, das 

quais se extraiu as que: a) configuravam o assédio moral (nos gráficos o item é representado 

pela cor verde); b) não configuravam o assédio moral (em azul); c) tratavam exclusivamente do 

valor indenizatório (em laranja) e d) tratavam de matéria processual (em amarelo), obtendo-se 

como resposta os percentuais representados abaixo:  

 

 

     

 
8  A pesquisa perante o site do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Estado do Paraná) encontrou poucas 
decisões quando selecionado o assunto nas ementas, havendo uma grande quantidade quando é realizada pesquisa 
de inteiro teor. Não sendo o objeto de pesquisa o inteiro teor, o estudo utilizou apenas as decisões apresentadas no 
método utilizado nos demais tribunais.   

Assédio Moral 1ª Região

Configurado Não Configurado

valor do dano processual

Assédio Moral 8ª Região

Configurado Não Configurado

valor do dano processual

Assédio Moral 9ª Região

Configurado Não Configurado

valor do dano processual
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Fonte: (Elaborado pela autora). 

 

Um dado numérico que surpreendeu logo de início é o referente ao alto índice de casos 

em que não foi configurado o assédio moral, seja pela ausência de provas, seja pela inexistência 

de ato ilícito, tendo tal índice atingido o patamar mínimo aproximado de 50% das decisões 

analisadas, as quais tratavam-se tanto de recursos interpostos por empresas como empregados.  

Diante de tamanha discrepância na quantidade de acórdãos, certificando a inexistência 

de provas ou de ato ilícito que configurasse o assédio moral, por vezes revertendo a decisão 

proferida em primeiro grau, outras negando provimento ao recurso dos empregados, originou-

se o seguinte questionamento: teriam os pedidos de assédio moral verdadeiro fundamento legal 

ou se tratavam de pedidos forçosos a fim de majorar o valor da causa para estabelecimento do 

rito ordinário?  Ou de fato o assédio ocorre de forma velada, tendo difícil comprovação, ainda 

mais em se tratando de empregado e, portanto, possuindo dificuldade em angariar provas 

testemunhais? Não seria o caso de deferimento da inversão do ônus da prova, ou seja, atribuir 

ao empregador o ônus de comprovar a existência de um meio de trabalho é hígido?  

Visando esclarecer as referidas dúvidas e ciente de que nas ações ajuizadas a partir de 

11 de novembro de 2017 entraria em vigor a regra que estabelece o pagamento de honorários 

de sucumbência pela parte autora quando sucumbente, realizou-se a pesquisa do termo 

específico “assédio moral” nas ementas das decisões de segundo grau proferidas pelos mesmos 

tribunais, publicadas entre 01 de janeiro de 2019 à 30 de junho de 2019, com o intuito de 

analisar apenas as ajuizadas no ano de 2018, evitando, assim, a análise de acórdãos proferidos 

em processos ajuizados antes da vigência da Reforma Trabalhista.  

Assédio Moral 22ª Região

Configurado Não Configurado

valor do dano processual

Assédio Moral 23ª Região

Configurado Não Configurado

valor do dano processual
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Como resultado, foram encontradas 14 decisões no TRT da 1ª Região; 18 no TRT da 8ª 

Região; nenhuma no TRT da 9ª Região9; 1 no TRT da 22ª Região e 1 no TRT da 23ª Região, 

das quais se extraiu as que:  a) configuravam o assédio moral (no gráfico o item é representado 

pela cor verde); b) não configuravam o assédio moral (em azul); c) tratavam exclusivamente do 

valor indenizatório (em laranja) e d) tratavam de matéria processual (em amarelo), obtendo-se 

como resposta os números abaixo indicados: 

 

  
Fonte: (Elaborado pela autora). 

 

Em que pese o baixo número de resposta, nota-se que a não configuração do assédio 

moral permanece se sobrepondo aos casos de reconhecimento da violência moral no meio 

ambiente de trabalho, o que revela que o grande número de negativas não decorre da ausência 

de custos processuais ao empregado, caso contrário, com a entrada em vigor da Lei nº 

13.467/2017, tal número teria sido reduzido diante do temor do pagamento de honorários.  

Assim, não é possível certificar se a previsão de pagamento de honorários de 

sucumbência pela parte obreira foi capaz de reduzir os pleitos de indenização por assédio moral 

no âmbito trabalhista. Da análise do teor dos acórdãos que não reconhecem o assédio moral, 

nota-se que o fundamento primordial da negativa decorre da ausência de provas e da 

 
9  O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (9ª Região), apresenta poucas decisões quando pesquisado o assunto 
nas ementas, havendo uma grande quantidade quando é realizada pesquisa de inteiro teor. Não sendo o objeto de 
pesquisa o inteiro teor, o estudo utilizou apenas as decisões apresentadas no método utilizado nos demais tribunais.   
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inexistência de ato ilícito e algumas decisões citam o fato de a petição inicial não ter relatado 

assédio, reportando somente uma possível falha processual:  

 
ASSÉDIO MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA 
DA EFETIVA LESÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A convicção da 
existência do gravame moral à honra ou imagem da reclamante deve ser 
formada mediante exame das provas produzidas no caderno processual. O ato 
lesivo deveria ter sido demonstrado com prova da ofensa em situação 
concreta, em que a autora tivesse sido atingida na sua integridade moral, uma 
vez que a indenização por danos morais somente é cabível nos casos de efetiva 
lesão ao patrimônio moral do trabalhador, não sendo suficientes meras 
alegações. Não há prova robusta no sentido de que a ré tenha cometido 
conduta capaz de ofender a sua dignidade, intimidade ou causado à reclamante 
especial abalo moral que pudesse lhe gerar direito a uma reparação pecuniária. 
Recurso da autora ao qual se nega provimento no particular. (TRT 9ª Região. 
RO nº 45139-2013.088.09.00.5. 6ª Turma. Rel. Francisco Roberto Ermel. 
Publicado em: 09 de outubro de 2018. (PARANÁ, 2018).  
 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. Ressalta-se que está contida no poder diretivo do 
empregador a propriedade de estabelecer quais serão os resultados esperados 
dos seus empregados, o que não significa que possa ultrapassar a barreira da 
dignidade de seus colaboradores, pois tal cobrança deve ser proporcional à sua 
necessidade e estabelecida com bom senso e ponderação, para que a atitude 
não configure assédio moral. Na hipótese dos autos, diante do acervo 
probatório apresentado, não se verifica qualquer conduta que possa 
caracterizar ato ilícito do empregador. Neste contexto, indevida é a reparação. 
Nada a prover. (TRT 8ª Região. RO: 0001404-34.2017.5.08.0005. 3ª Turma. 
Rel. Luis Jose de Jesus Ribeiro. Data de julgamento: 24 de outubro de 2018). 
(PARÁ; AMAPÁ, 2018).  
 
DANO MORAL. Na falta de alegação do episódio em que a Reclamante teria 
sofrido dor, vergonha ou humilhação que, de algum modo tenha afetado a sua 
liberdade psíquica, que poderiam induzir à hipótese descrita no art. 186 do 
Código Civil, não há falar em pedido à reparação de dano moral. Nego 
provimento. (TRT 1ª Região. RO: 0101914-72.2016.5.01.0203. 2ª Turma. 
Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Braga. Data de Julgamento: 24 de janeiro de 
2018. Data de Publicação: 22 de fevereiro de 2018). (RIO DE JANEIRO, 
2018).  

 

A ausência de ofensa à dignidade do trabalhador também é pontuada como fundamento 

à não caracterização do assédio moral:  

 
RESTRIÇÃO AO USO DO BANHEIRO. PODER DIRETIVO DO 
EMPREGADOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA À 
DIGNIDADE DO TRABALHADOR. A questão a ser analisada cinge-se à 
restrição ao uso do banheiro, que acabaria por comprometer a identidade, 
dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde 
física e mental, configurando verdadeiro assédio moral. Entretanto, com 
relação a simples limitação das pausas para ir ao banheiro, entendo que tal fato 
constitui exercício regular do poder diretivo do empregador, objetivando, 
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inclusive, tal procedimento organizar seu número considerável de 
empregados, fazendo-se necessário para a configuração da hipótese de assédio 
moral a produção de prova firme e consistente da violação da intimidade e 
dignidade. No caso em apreço, tem-se que não restou comprovado que tenha 
havido qualquer constrangimento sofrido pela reclamante em relação à 
limitação de idas ao banheiro pela reclamada. A testemunha ouvida pelo Juízo 
apenas comprovou o fato incontroverso nos autos, que é a limitação dos 
empregados irem ao banheiro fora das pausas concedidas pela reclamada, mas 
não demonstrou qualquer constrangimento sofrido pela reclamante em relação 
a tal fato. (TRT da 1ª Região. RO: 0010097-86.2015.5.01.0032. 10ª Turma, 
Rel. Leonardo Dias Borges. Data do Julgamento: 29 de novembro de 2017. 
Data de Publicação: 31 de janeiro de 2018). (RIO DE JANEIRO, 2017).  

 

No caso da decisão supramencionada, o controle do uso do banheiro pode caracterizar 

desumanização no ambiente de trabalho e coisificação do trabalhador, admitindo-se, apenas, se 

de fato houver abusos por parte do empregador, o que é improvável. Entre as decisões 

analisadas que negaram a indenização ao empregado vítima de assédio moral, uma se sobressai 

pelo requisito imposto pelo Tribunal para a configuração do assédio moral, considerando não 

comprovado o assédio por se tratar de assédio organizacional, in verbis: 

 

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ASSÉDIO NÃO COMPROVADO. 
Admitindo o reclamante que as ofensas e insultos proferidos pelo superior 
hierárquico eram dirigidos a todos os empregados, resta descaracterizada a 
perseguição psicológica e exposição pessoal e direcionada do empregado a 
situações humilhantes e constrangedoras. Logo, não há se falar 
em assédio moral quando não demonstrada a pessoalidade na perseguição, em 
face unicamente da vítima, sob pena de se confundir com o instituto 
do assédio moral coletivo [...]. Ora, para a configuração do assédio moral, os 
constrangimentos e situações humilhantes devem ocorrer de forma pessoal e 
direcionada, acentuando-se a perseguição que vitimiza o empregado, com o 
manifesto propósito de desestabilizar psicologicamente a vítima, visando 
isolá-la do grupo. As situações também se revelam repetitivas e prolongadas, 
ocasionando graves transtornos à saúde do trabalhador e dificuldades para a 
realização do serviço. No caso em tela, vislumbra-se o comportamento rude e 
descortês do superior hierárquico em face de todos os funcionários (tal como 
declarado pelo autor), o que descaracteriza a pessoalidade - e, por conseguinte, 
eventual perseguição em face do reclamante. Assim, considerando as 
circunstâncias do caso concreto e não evidenciada a ocorrência de perseguição 
patronal em face exclusivamente do demandante, entendo que o autor não 
demonstrou ter sido vítima do alegado assédio moral. Destarte, dou 
provimento para excluir da condenação a indenização por dano moral 
decorrente de assédio moral. (TRT da 8ª Região. RO: 0000514-
14.2017.5.08.0129. Data: 25 de abril de 2018. 1ª Turma. Rel. Francisco Sérgio 
Silva Rocha. Data de Julgamento: 25 de abril de 2018). (PARÁ; AMAPÁ, 
2018).  
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Diante da situação fática apresentada, em que restou comprovado que o assédio era 

realizado em face de todos os empregados, o afastamento da responsabilidade da empresa por 

ausência de “intenção” contribui para a degradação do meio ambiente de trabalho, sendo 

sustentáculo à ocorrência do assédio moral. Ademais, deveria ser agravante e não fato para 

isenção da responsabilidade.  

Mesma sorte assistiu à decisão abaixo colacionada, na qual, embora comprovadas as 

alegações iniciais, o TRT da 8ª Região reformou a decisão de primeiro grau com o entendimento 

de que a ociosidade forçada não condiz com o objetivo econômico empresarial:  

 
ASSÉDIO MORAL. OCIOSIDADE FORÇADA. Embora a instrução 
processual, em tese, tenha confirmado a versão da exordial quanto 
ao assédio moral, resta inverossímil que a punição por não realizar 
determinada tarefa que lhe foi atribuída, fosse a inatividade, ou seja, ficar 
ocioso no pátio, o que representa um contrassenso, fundamentalmente porque 
o objetivo econômico da empresa é auferir lucro, o que seguramente não seria 
alcançado estando o trabalhador inativo e, ainda, recebendo normalmente seus 
salários durante cinco meses. A argumentação da exordial, em outras palavras, 
é surreal. Desta forma, impõe-se a reforma da decisão recorrida para excluir 
da condenação a indenização compensatória por assédio moral. Todavia, 
aqui, o Colegiado entende de forma diversa. Nada a prover. (TRT da 8ª 
Região. RO: 0000962-57.2016.5.08.0117. 4ª Turma. Rel. Julianes Moraes das 
Chagas. Data: 09 de janeiro de 2018. (PARÁ; AMAPÁ, 2018).  

 

Desconhecendo o teor da inicial, não cabe defendê-la. No entanto, a ociosidade forçada 

é método utilizado por empresas mal-intencionadas com a finalidade de que o empregado se 

sinta humilhado, o que configura assédio moral quando comprovada a lesão aos direitos da 

personalidade do assediado:  

 
ASSÉDIO MORAL. OCIOSIDADE FORÇADA. DANOS MORAIS. 
Afronta os direitos da personalidade do trabalhador a conduta do empregador 
que retira as funções do empregado, deixando-o ocioso e submisso a situação 
vexatória perante os demais colegas de trabalho, sendo certo que daí 
decorreram reflexos negativos na esfera psíquica do trabalhador, na medida 
em que afeta direitos inerentes a sua personalidade (dignidade, honra e 
imagem), restando configurado o assédio moral que dá ensejo à reparação civil 
(arts. 186, 187 e 927 do Código Civil). (TRT da 23ª Região. RO: 0001258-
61.2017.5.23.0009. 2ª Turma. Rel. Nicanor Favero Filho. Data do Julgamento: 
04 de outubro de 2018). (MATO GROSSO, 2018).  

 

Portanto, a configuração do assédio moral, necessária à afronta/lesão aos direitos da 

personalidade do trabalhador, em decorrência de reiterada atitude desmoderada do poder 

empregatício, deve ser analisada de forma pormenorizada diante dos fatos para a apreciação do 



106 
 

dano. O liame entre o ato ilícito e o poder diretivo é o que demonstrará a ocorrência ou não do 

assédio moral no meio ambiente de trabalho, restando evidente tal assertiva na análise das 

decisões sobre gestão por injúria, assédio moral organizacional e cobrança de metas e 

resultados: 

 

Cobrança de metas. Dano moral. Inexistência. A cobrança de metas está 
inserida no poder de comando do empregador, não configurando assédio 
moral, desde que respeitada a dignidade do trabalhador. (Súmula 42, TRT/RJ). 
(TRT 1ª Região. RO: 0001184-06.2012.501.0070. 4ª Turma. Rel. Luiz 
Alfredo Mafra Lino. Data de Julgamento: 28 de novembro de 2017. Data de 
Publicação: 23 de janeiro de 2018). (RIO DE JANEIRO, 2017).  
 
DANO MORAL. A testemunha comprovou que os motoristas deveriam 
transportar um número mínimo de passageiros e caso isso não ocorresse o 
motorista perdia o dia de trabalho ou era advertido. Constatada a falta de 
moderação do poder de mando da empresa, a conduta abusiva na busca do 
atingimento de metas, a qualquer preço, configura assédio moral ensejador da 
indenização pelos danos sofridos pelo obreiro (R$10.000,00). Nego 
provimento. (TRT 1ª Região. RO: 0010691-34.2015.5.01.0054. 1ª Turma. 
Rel. Mario Sergio Medeiros Pinheiro. Data de Julgamento: 08 de maio de 
2018. Data de Publicado em: 16 de junho de 2018). (RIO DE JANEIRO, 
2017).  

 

Para a configuração do assédio moral, a jurisprudência predominante analisada impõe a 

necessidade da ação ou omissão ser reiterada, não bastando uma única lesão para a configuração 

do assédio, ressaltando dentre as decisões a que considerou a ampla propagação das mídias 

sociais como forma de reiteração da conduta ilícita:  

 

JUSTA CAUSA. ATO OFENSIVO À HONRA E À BOA FAMA DA 
EMPREGADORA. CONFIGURAÇÃO. A conduta obreira de divulgar em 
rede social de ampla propagação denominada Facebook suposto assédio moral 
sofrido por funcionária da empresa no ambiente laboral revela clara ofensa à 
honra e à boa fama da empregadora, rendendo ensejo à rescisão contratual por 
justa causa. (TRT da 23ª Região. RO: 0000835-98.2017.5.23.0107. 2ª Turma. 
Rel. Roberto Benatar. Data de Julgamento: 10 de junho de 2018). (MATO 
GROSSO, 2018).  

 

Enfim, a análise jurisprudencial demonstrou que a Lei nº 13.467/2017 praticamente não 

afetou as decisões proferidas no que se refere ao assédio moral, sendo o tema analisado à luz 

da Constituição Federal, do princípio da dignidade da pessoa humana e da valoração do 

trabalho, frustrando a tentativa de afastamento dos demais diplomas legais e a limitação dos 
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direitos da personalidade no meio ambiente de trabalho. Neste aspecto, veja-se alguns julgados 

selecionados:  

 
DANO MORAL. EMPREGADO REABILITADO. NÃO PERMISSÃO DE 
USO DO UNIFORME. A testemunha confirmou a alegação do Autor, no 
sentido de que os empregados reabilitados não usam uniforme, sustentando, 
ainda, que lhe foi explicado pelo Gerente queo não uso do uniforme se dá para 
não "igualar" os empregados reabilitados aos demais empregados. Corroboro 
os fundamentos da sentença, no sentido de que, impedir os empregados 
reabilitados de usarem uniforme, a fim de diferenciá-los dos demais 
empregados é prática discriminatória, que expõe o empregado à situação 
vexatória, causando reflexos negativos no seu patrimônio moral. Acrescento 
que o art. 1º da Lei 9.029/95 (redação pela Lei nº 13.146/2015) estabelece que 
"é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para 
efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de 
sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação 
profissional, idade, entre outros, [..]." O modo de proceder da Reclamada 
caracteriza ato ilícito, sendo, perfeitamente, cabível a indenização por dano 
moral. Correta a sentença. Considero que o valor fixado pelo Julgador a quo 

(R$ 5.000,00) está aquém do devido, contudo, deve ser mantido em virtude 
do princípio do non reformatio in pejus. (TRT da 1ª Região. RO: 0010384-
27.2015.5.01.0007. 1ª Turma. Rel. Mário Sérgio M. Pinheiro. Data do 
Julgamento: 28 de novembro de 2017. Data de Publicação: 24 de janeiro de 
2018). (RIO DE JANEIRO, 2017).   
 
ASSÉDIO MORAL - SEGREGAÇÃO DE EMPREGADO CONTANDO 
COM MAIS DE 32 ANOS DE CONTRATO DE TRABALHO - DOENÇA 
OCUPACIONAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA I - O assédio moral (ou 
"mobbing", como o chamam doutrina e jurisprudência modernas) é 
caracterizado pela pressão continuada e de cunho psicológico que uma pessoa 
exerce sobre outra, com o intuito de forçá-la a adotar determinada prática, que 
lhe avilta o espírito ou lhe traz transtornos psíquicos ou psicossomáticos II - 
Neste contexto, caracteriza-se o assédio moral pela conduta lesiva e culposa 
do empregador, que abusa do poder diretivo, disciplinar ou fiscalizatório, e 
cria um ambiente de trabalho hostil, expondo seus empregados a reiteradas 
situações de constrangimento e humilhação, que ofendem sua saúde mental e 
até mesmo física. III - Na hipótese vertente, a parte ré discriminou de forma 
patente o autor que lá trabalhava há 32 anos, esvaziando suas atividades, 
mudando o seu local de trabalho e isolando-o. Isso foi causa à eclosão de 
doença ocupacional (Síndrome de Burnout), conforme demonstra parecer 
médico aliado à prova testemunhal. V -Assim, correta a r. sentença que 
condenou a ré ao pagamento de indenização reparatória. V I- Recurso da parte 
ré conhecido e não provido. (TRT da 1ª Região. RO 0011296-
59.2014.5.01.0039, 5ª Turma. Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes. Data do 
Julgamento: 28 de novembro de 2017. Data de Publicação: 13 de dezembro 
de 2017). (RIO DE JANEIRO, 2017).  
 
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 
13.015/2014, PORTANTO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA 
REFORMA TRABALHISTA (LEI N. 13.467/2017). ASSÉDIO MORAL 
CARACTERIZADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL AO MEIO 
AMBIENTE DO TRABALHO SADIO E EQUILIBRADO. A manutenção do 
meio ambiente de trabalho sadio, equilibrado e seguro é imperativo 
constitucional (inciso XXII do art. 7º, do inciso VIII do art. 200 e do § 3º do 
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art. 225 da CRFB/88) imposto aos atores da relação de trabalho, especialmente 
ao tomador de serviços, e visa resguardar a higidez física e mental dos que 
investem sua força de trabalho para que não ocorram desgastes diversos 
daqueles inerentes e típico do próprio avanço etário. Esse postulado é também 
assegurado em diversos instrumentos internacionais que, do ponto de vista 
sistemático, integram o ordenamento jurídico interno, e, ainda, em diversas 
disposições do Código Civil de 2002. Por outro lado, o assédio moral, por 
constituir grave ofensa ao indivíduo, é prática inadmissível em qualquer 
ambiente, não se excluindo o do trabalho, pois a caracterização do assédio 
acaba por violar frontalmente a personalidade, a intimidade e a dignidade do 
trabalhador, desestruturando-o física e psicologicamente. No caso em exame, 
comprovado o assédio moral, mantém-se a condenação do Empregador no 
pagamento de compensação por dano moral. (TRT da 23ª Região. RO: 
0001528-37.2016.5.23.0004. 1ª Turma. Rel. Edson Bueno de Souza. Data de 
Julgamento: 29 de junho de 2018). (MATO GROSSO, 2018). (MATO 
GROSSO, 2018).  

 

No que se refere ao valor da indenização arbitrada, na grande maioria das decisões, os 

Tribunais apenas se referem à necessidade de análise do caso concreto, arbitrando um valor 

com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; em algumas referindo-se aos 

critérios expostos nos incisos do artigo 223-G e, poucas vezes, mencionado o §1º do referido 

artigo. O qual, inclusive, teve a sua aplicabilidade recentemente afastada em decisão proferida 

pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 02 de outubro de 2019, na qual se 

entendeu pela aplicabilidade do disposto no artigo 944 do Código Civil, arbitrando a 

indenização com base nos danos sofridos e não nos graus de ofensa:  

 

No tocante à quantificação do dano moral, o art. 223-G da CLT, introduzido 
pela Lei nº 13.467/2017, procura fixar alguns parâmetros, dentre eles, no 
inciso XI, a situação social e econômica das partes envolvidas. Indica o § 1º 
que a indenização será fixada considerando a ofensa de natureza leve, média, 
grave e gravíssima, a partir do parâmetro salarial do ofendido [...]. No sistema 
constitucional de tutela dos direitos de personalidade, a reparação ou 
compensação deve ser ampla e integral. Assim, as indenizações devem ter 
como medida a extensão do dano, ainda que essa delimitação seja 
problemática e complexa, exigindo sua definição a partir das singularidades 
de cada demanda [...].  
 
A quantificação do dano moral não se rege pela tarifação ou escalonamento, 
com base em critério econômico (CLT, art. 223-G, § 1º). O próprio Supremo 
Tribunal Federal já sedimentou a tese de que a Constituição confere à 
reparação por dano moral tratamento especial, por meio de indenizações 
amplas, plenamente satisfatórias, considerando a extensão do dano. Esta 
orientação está sedimentada em diversos precedentes, a exemplo do RE 
315297, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 20.6.2005, DJ 10.8.2005, em 
que o STF reiterou o entendimento de que a parametrização dos danos morais 
feita pelo art. 56 da Lei nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa) não foi recepcionada 
pelo art. 5º, V e X, da Constituição de 1988 [...].  
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Na quantificação do dano, portanto, aplica-se o disposto no art. 944 do CC, 
segundo o qual ‘a indenização mede-se pela extensão do dano’. Adicionam-
se os critérios estabelecidos pelo art. 223-G da CLT, a exceção do inciso XI e 
do § 1º, eis que inviável norma legal tarifar o dano moral, fixando preço de 
acordo com a casta social ou situação econômica do ofendido [...]. Observada 
a extensão do dano (CC, art. 944), a quantificação do dano deve considerar 
(CLT, art. 523-G): a natureza do bem jurídico tutelado; a intensidade do 
sofrimento ou da humilhação; a possibilidade de superação física ou 
psicológica; os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; a extensão 
e a duração dos efeitos da ofensa; as condições em que ocorreu a ofensa ou o 
prejuízo moral; o grau de dolo ou culpa; a ocorrência de retratação espontânea; 
o esforço efetivo para minimizar a ofensa; o perdão, tácito ou expresso; e o 
grau de publicidade da ofensa [...]. (TST. AIRR 2265-33.2017.5.22.0004. 3ª 
Turma. Rel. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Data do Julgamento: 
02 de outubro de 2019. Data da Publicação: 04 de outubro de 2019). (BRASIL, 
2019).  

 

O ato de parametrizar o dano moral como forma de estabilizar as indenizações, fixando 

preço de acordo com a casta social ou situação econômica do ofendido agride a dignidade do 

cidadão e somente visa afastar a análise do caso concreto, a aplicação o direito e o próprio 

exercício da magistratura. 

De fato, a análise jurisprudencial demonstra inexistir qualquer estabilidade na fixação 

das indenizações, diversas vezes correspondendo a indenizações ínfimas, como se o assédio 

moral tivesse menos importância no âmbito das relações de trabalho que em outras áreas, não 

levando em conta o caráter punitivo e pedagógico da condenação.  

A título exemplificativo, vejamos algumas decisões proferidas em situações de assédio 

moral decorrente da cobrança exacerbada de metas por bancários:  

 
RECURSO COMUM DAS PARTES. ASSÉDIO. DANO MORAL. 
QUANTUM COMPENSÁVEL. Em sendo comprovado o assédio moral que 
vitimou o reclamante no curso do contrato, impõe-se manter a decisão atacada, 
nesse particular. Doutro lado, no que concerne ao montante arbitrado pelo 
juízo de origem em R$ 10.000,00, tem-se que tal merece reparo em função do 
pequeno gravame moral criado em desfavor do reclamante, uma vez que o 
julgador deve observar a dupla finalidade do instituto compensatório dos 
danos morais que é o de confortar a vítima e também desestimular e até mesmo 
punir o agressor. Em considerando as circunstâncias fáticas do caso, impõe-
se diminuir a indenização arbitrada para R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso 
do réu parcialmente provido e do reclamante não-provido. (TRT da 23ª 
Região. RO: 0000946-27.2015.5.23.0051. 2ª Turma. Rel. Aguimar Peixoto. 
Data de Julgamento: 24 de novembro de 2017). (MATO GROSSO, 2017). 
 
ASSÉDIO MORAL. OFENSA DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO 
DEVIDA. QUANTUM REPARATÓRIO. MAJORAÇÃO. O assédio moral 
no trabalho consiste num conjunto de atos que expõem a vítima a situações 
incômodas, humilhantes e constrangedoras, executados de maneira regular e 
prolongada no tempo, normalmente por superiores hierárquicos, de modo a 
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desestabilizar emocionalmente a parte laborista, incitando-lhe a pedir 
demissão. No caso, restou demonstrada a reiterada violação moral alegada e o 
abuso de direito pela gerente geral da agência em relação à reclamante, 
ensejando o dever da reclamada de reparar os danos causados à trabalhadora. 
Quanto ao valor da reparação, como não é possível fixar critérios objetivos, 
prevalece na doutrina e jurisprudência o arbitramento como solução adequada 
para definir o quantum, a fim de que a importância proporcione uma 
compensação para o sofrimento infligido, sem importar enriquecimento ou 
empobrecimento desmotivado das partes. Na espécie, buscando amparo no 
princípio da razoabilidade para o exercício do juízo valorativo, majora-se o 
valor da indenização por danos morais para importância de R$ 80.000,00. 
(TRT da 22ª Região. RO: 00000125-60.2016.5.22.0004. 2ª Turma. Rel. 
Fausto Lustosa Neto. Data da Julgamento: 15 de maio de 2018). (PIAUÍ, 
2018).  

 

Com as referidas decisões, não resta dúvidas de que a estabilidade indenizatória não foi 

conquistada com a Reforma Trabalhista, e nem poderia ser, eis que a aplicação dos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade impõe a análise do caso concreto, com a avaliação de 

fatos inerentes a cada situação vivenciada, atendendo a indenização não somente ao caráter 

punitivo, mas também pedagógico e compensatório, o que impossibilita a intentada estabilidade 

indenizatória.  

Ademais, quando utilizadas as balizas impostas pelo artigo 223-G, §1º, da CLT, por 

vezes, o assédio moral foi considerado um ato de gravidade leve, desprezando a continuidade 

do ato lesivo e menosprezado o tema, ao considerá-lo uma simples lesão moral: 

 
diante de todas as circunstâncias fáticas e jurídicas citadas acima e 
considerando que a ofensa foi de natureza leve, dou provimento ao recurso da 
reclamada para reduzir o valor da indenização por dano moral para 
R$2.751,00 (3 vezes o último salário contratual da ofendida, de R$917,00), 
montante que considero compatível com os critérios apontados pela norma 
como balizadores dessa quantificação, que são a gravidade do dano e a 
situação econômica das partes, a fim de que seja justa e não se transforme em 
fonte de enriquecimento. (TRT da 8ª Região. RO: 000620-14.2018.5.08.0202 
RO. 3ª Turma. Rel. Graziela Leite Colares. Data de Julgamento: 10 de outubro 
de 2018). (PARÁ; AMAPÁ, 2018).  

 

Em outros julgados, a fixação da indenização por assédio moral fundamentou-se na 

reparação do dano causado e na prevenção acerca da reincidência patronal, estimando o valor 

indenizatório com base na situação econômica do ofensor, de modo a servir como inibidor de 

futuras ações lesivas à honra e à boa fama dos empregados, sendo arbitrado em consonância 

com a gravidade da conduta e o abalo psicológico sofrido pelo empregado. A título 
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exemplificativo, seguem abaixo algumas decisões com indicativo do valor arbitrado à título de 

danos morais. Valor da condenação: R$3.000,00 (três mil reais):  

 
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 
13.015/2014. EXPOSIÇÃO DE ARMAS DE FOGO PELOS 
REPRESENTANTES DA EMPREGADORA AOS EMPREGADOS 
QUANDO ESTES DISCUTIAM MELHORES CONDIÇÕES DE 
TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRESSÃO DA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE DO 
TRABALHO SADIO E EQUILIBRADO. A manutenção do meio ambiente 
de trabalho sadio, equilibrado e seguro é imperativo constitucional (inciso 
XXII do art. 7º, do inciso VIII do art. 200 e do § 3º do art. 225 da CRFB/88) 
imposto aos atores da relação de trabalho, especialmente ao tomador de 
serviços, e visa resguardar a higidez física e mental dos que investem sua força 
de trabalho para que não ocorram desgastes diversos daqueles inerentes e 
típico do próprio avanço etário. Esse postulado é também assegurado em 
diversos instrumentos internacionais que, do ponto de vista sistemático, 
integram o ordenamento jurídico interno, e, ainda, em diversas disposições do 
Código Civil de 2002. Por outro lado, o assédio moral, por constituir grave 
ofensa ao indivíduo, é prática inadmissível em qualquer ambiente, não se 
excluindo o do trabalho, pois a caracterização do assédio acaba por violar 
frontalmente a personalidade, a intimidade e a dignidade do trabalhador, 
desestruturando-o física e psicologicamente. No caso em exame, haja vista a 
confissão ficta da Empregadora quanto aos fatos expostos na peça de ingresso, 
em razão da sua ausência injustificada à audiência em que deveria prestar 
depoimento, urge dar provimento parcial ao recurso do Autor também neste 
capítulo para reconhecer o injusto dano na exposição de armas de fogo pelos 
seguranças e pelo próprio proprietário da Empregadora apenas quando os 
empregados iam discutir melhores condições de trabalho. Suporte fático que 
inclusive atrai a incidência do tipo penal previsto no artigo 147 do Código 
Penal. Compensação por dano moral devida. (TRT da 23ª Região. RO: 
0000658-23.2015.5.23.0005. 1ª Turma. Rel. Edson Bueno de Souza. Data de 
Julgamento: 26 de março de 2018. (MATO GROSSO, 2018).  

 

Valor da condenação: R$4.000,00 (quatro mil reais):  

 
ASSÉDIO MORAL. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO DO DANO. 
Conduta praticada por preposta da empresa Reclamada de proceder a 
interrogações ou exclamações continuadas sobre a vida privada e/ou 
sentimental de uma das empregadas na frente dos demais colegas de trabalho 
com a deliberada intenção de constrangê-la configura, sem dúvida alguma, 
assédio moral dada a abusividade dessa conduta humilhante e agressiva aos 
atributos da dignidade da pessoa humana daquela trabalhadora perseguida, a 
reiteração desse fato que tem o grande potencial lesivo é reparável via 
compensação do dano moral, tal como fê-la a Julgadora de origem, daí a razão 
de se manter na íntegra a sentença impugnada. (TRT da 23ª Região. RO: 
0001387-06.2016.5.23.0008. 1ª Turma. Rel. Edson Bueno de Souza. Data de 
Julgamento: 09 de maio de 2018. (MATO GROSSO, 2018).  
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Valor da condenação: R$5.000,00 (cinco mil reais):  

 
DANO MORAL. CHAMAMENTO DO TRABALHO DE MACACO E 
LIMITAÇÃO IMPOSTA A ELE NO USO DE BANHEIRO. AÇÕES QUE 
VIOLAM OS ATRIBUTOS QUE COMPÕEM A DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. DANO MORAL RECONHECIDO E IMPOSTA A 
CORRELATA COMPENSAÇÃO. Age em contrariedade ao ordenamento 
nacional o empregador que, no uso de seu poder de mando e comando, 
extrapola os limites mínimos de respeito à dignidade da pessoa humana de seu 
empregado, a exemplo de chamá-lo de "macaco", colocá-lo para trabalhar em 
local sujo, onde a poeira era a tônica, cheio de caixas amontoadas e com baixa 
ventilação e, ao mesmo tempo, limitava o uso do banheiro para apenas urinar. 
Ação volitiva que, além de ser reprovável, dá ensejo à configuração de dano 
moral, cuja compensação há de ser garantida em decisão judicial. Sentença 
que se mantém no capítulo em que reconheceu a prática patronal de assédio 
moral, da qual decorreu o dano moral ali acolhido. (TRT da 23ª Região. RO: 
0000860-72.2016.5.23.0002. 1ª Turma. Rel.  Edson Bueno de Souza. Data de 
Julgamento: 25 de maio de 2018. (MATO GROSSO, 2018).  

 

Valor da condenação: R$15.000,00 (quinze mil reais) – (empregado trabalhou apenas 

três meses): 

 

DOENÇA OCUPACIONAL. DEPRESSÃO. ASSÉDIO MORAL. NEXO DE 
CAUSALIDADE EVIDENCIADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL. DANOS MORAL E MATERIAL. Com efeito, a pressão 
excessiva do mundo moderno pode gerar uma série de problemas de ordem 
emocional, como depressão, estresse, ataques de ansiedade ou síndrome do 
pânico, sendo que em muitas vezes essas patologias têm suas origens no labor, 
porquanto o homem passa no mínimo 1/3 do seu dia no seu ambiente de 
trabalho, podendo sofrer pressão psicológica e, inclusive, uma série de 
problemas de ordem emocional. Deveras, a investigação dos transtornos 
mentais e emocionais não é tarefa fácil, mormente a depressão, que pode ser 
desencadeada por fatores diversos que atuam concomitantemente. Logo, para 
se concluir que a depressão que acometeu um trabalhador tem relação com o 
ambiente de trabalho é preciso levar em consideração todo o contexto que 
envolve o caso, podendo o empregador ser responsabilizado, porque, pela lei, 
ele tem o dever de manter um ambiente de trabalho seguro e saudável para os 
seus empregados. No caso em epígrafe, ficou claramente comprovado nos 
autos que a Autora sofreu assédio moral decorrente do tratamento dispensado 
após a sua reintegração ao emprego em razão de ordem judicial, bem como a 
perícia médica concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a 
patologia (quadro depressivo) e as condições de labor. Destarte, presentes os 
requisitos da responsabilidade civil da Ré, é devida a indenização pleiteada 
pela obreira. Recurso a que se dá provimento. (TRT da 23ª Região. RO: 
0002412-03.2015.5.23.0101. 1ª Turma. Rel. Edson Bueno de Souza. Data: de 
Julgamento: 12 de abril de 2018. (MATO GROSSO, 2018).  
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Como visto, não há como parametrizar a condenação, uma vez que sempre haverá 

circunstâncias específicas do caso concreto que devem ser analisadas uma a uma, enfrentando 

os critérios dispostos nos incisos 223-G da CLT, inconstitucionais, como forma de adequar a 

condenação de forma proporcional e razoável.  

Por fim, no que tange ao dano moral coletivo, não abordado pela Lei nº 13.467/2017, 

verifica-se que permanece a aplicabilidade dos demais diplomas legais sobre o tema, citando, 

como exemplo, a condenação de uma empresa de transporte ferroviário de carga, no Estado do 

Mato Grosso, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais) em favor de entidades públicas ou privadas, de relevante valor 

social, que “tenham como finalidade a proteção do trabalhador e/ou de crianças e adolescentes, 

futuros trabalhadores, ou, ainda, em favor de outros projetos sociais ou entidades sem fins 

lucrativos e em benefício da comunidade local” (MATO GROSSO, 2018) em razão da 

reincidência na prática de irregularidades e condições inadequadas das instalações da empresa, 

conforme se infere da ementa abaixo colacionada:  

 
DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM 
DEBEATUR. No Direito do Trabalho o dano moral coletivo ganha contornos 
diversos do dano moral individual, porquanto este se revela na dor moral, 
angústia, humilhação, constrangimento, dentre outros sentimentos de ordem 
subjetiva experimentados pelo empregado em decorrência da ação ilícita do 
empregador ou em razão da natureza da atividade (responsabilidade objetiva), 
enquanto aquele pode ser verificado nos casos de violação a direitos difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos. No plano fático, o dano moral coletivo 
manifesta-se nas hipóteses de violação dos direitos fundamentais de maior 
relevância social, como inadequação do meio ambiente do trabalho, violação 
das normas de segurança, agressões e ofensas aos direitos da personalidade 
tais como assédio moral, trabalho em condições degradantes, trabalho de 
crianças, dentre outras hipóteses. Dessa feita, tendo o Réu violado normas 
constitucionais e da CLT relativas ao meio ambiente do trabalho, medicina e 
segurança do trabalho, sujeitando os trabalhadores a condições indignas de 
trabalho, tem-se que referida conduta acarretou imediata lesão de ordem 
imaterial não apenas aos trabalhadores, atingindo, de modo indireto, a toda a 
sociedade, motivo pelo qual o dano experimentado é inato à própria ofensa, 
de modo que por mais que tenha o Réu comprovado que saneou diversas 
irregularidades antes mesmo do ajuizamento da ação, tal fato não tem o 
condão de apagar as violações constatadas, persistindo o dano moral coletivo 
gerado. No que concerne ao quantum arbitrado a título de indenização, 
considerando que a maioria das irregularidades foram saneadas antes mesmo 
do ajuizamento da ação; que houve a reiteração, no início das atividades na 
localidade, de omissões havidas em outra localidade, e especialmente 
considerando que a juíza sentenciante detém ainda maiores condições de 
avaliar a repercussão dos danos coletivos na comunidade onde judica, tem-se 
por adequado, razoável e proporcional o valor arbitrado, motivo pelo qual é 
este mantido. (TRT da 23ª Região. RO: 0000407-51.2015.5.23.0022. 1ª 
Turma. Rel. Nicanor Favero Filho. Data de Julgamento: 02 de outubro de 
2018). (MATO GROSSO, 2018).  
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Desta feita, analisadas as decisões proferidas no prazo de um ano após a vigência da Lei 

nº 13.467/2017, constata-se que a Reforma Trabalhista em nada contribuiu para a erradicação 

do assédio moral, mas ao menos não prejudicou a tutela do meio ambiente de trabalho, pois a 

sua tentativa é um verdadeiro retrocesso em relação à tutela dos direitos da personalidade do 

trabalhador que, como visto, não foi concretizada pelo Poder Judiciário, que permanece 

primando pela dignidade da pessoa humana e pelo valor social do trabalho.  

 

 

4.6 PROPOSTAS PARA O COMBATE DO ASSÉDIO MORAL 

 

Como visto, o assédio moral corresponde a uma violência moral que agride a dignidade 

do assediado, lesando os seus direitos da personalidade, visto que desencadeia problemas físicos 

e mentais, que comprometem o seu vínculo familiar, as suas amizades e o próprio ambiente de 

trabalho, degradando não apenas o indivíduo, mas também a sociedade e a economia.  

Diante de tais consequências nefastas, o assédio moral deve ser combatido como forma 

de manutenção de um meio ambiente de trabalho íntegro e equilibrado, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defender e preservar o ambiente laboral, nos moldes 

estabelecidos no artigo 225 da Constituição Federal. Para tanto, além do dever estatal de legislar 

e fiscalizar, cabe à coletividade primar pela prevenção do assédio moral, nela inclusa os 

sindicatos, os empregados, a comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) e os próprios 

empregadores.  

No âmbito trabalhista, o dever estatal de fiscalização das normas de segurança e 

medicina do trabalho e de prevenção dos danos à integridade física e psicológica do trabalhador 

é desempenhado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), nos termos dos artigos 127, 129 

e 170 da Constituição Federal e no artigo 83, inciso III, da Lei Complementar 75, de 1993. 

Compete, portanto, ao Ministério Público do Trabalho atuar na defesa da lei e do regime 

democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis para o bem comum, devendo, 

por isso, combater o assédio moral no meio ambiente do trabalho, utilizando, quando 

necessário, o inquérito civil, o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ou a ação coletiva como 

meio de garantia da integridade do meio ambiente do trabalho.   

Além da competência estatal de legislar e fiscalizar o meio ambiente de trabalho, o 

combate ao assédio moral está intimamente relacionado com a instrução da classe operária, de 
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forma que é imprescindível que o trabalhador tenha conhecimento acerca dos limites do poder 

diretivo e quanto aos requisitos configuradores do assédio moral. A função 

educacional/informativa pode ser realizada por qualquer entidade que busque afastar a violência 

do meio ambiente de trabalho, até mesmo pelas empresas que primam pela saúde laboral e, em 

especial, pela instituição que representa os trabalhadores: os sindicatos, instituídos para a 

“defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria”, conforme previsto no 

artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. (BRASIL, 1988).  

Analisando a competência para a defesa do meio ambiente de trabalho, Raimundo 

Simão de Melo (2013, p. 86) considera o sindicato o principal ente protetor dos interesses dos 

trabalhadores:   

 
quando a constituição (art. 225, caput) estabelece que cabe à coletividade 
defender o meio ambiente, evidentemente está a se referir à sociedade 
organizada, o que significa dizer, no âmbito trabalhista, que tal tarefa 
incumbe, em primeiro lugar, aos sindicatos, os que tem o dever de defender 
os direitos e interesses coletivos e individuais de sua categoria (CF, art. 8º, 
inciso III).  

 

No entanto, ressalta o autor que muitos dos entes sindicais brasileiros “não se 

conscientizaram ainda da importância do meio ambiente seguro, como forma de preservação 

da saúde e integridade física e psíquica dos trabalhadores”. (MELO, 2013, p. 86-87). Para ele, 

é necessária a adoção do mecanismo da negociação coletiva como forma de preservação 

ambiental. Carlos Henrique Bezerra Leite igualmente atribui forte importância ao papel sindical 

no tocante à negociação coletiva de cláusulas protetivas à saúde do trabalhador, afirmando que:  

 
a negociação coletiva pode (e deve) incentivar a criação de cláusulas em 
convenções e acordos coletivos que disponham sobre prevenção dos riscos 
inerentes ao trabalho por meio de normas de higiene, medicina e segurança, 
bem como a proteção dos trabalhadores em face da automação, preservando, 
assim, a sadia qualidade de vida do meio ambiente do trabalho. (LEITE, 2017, 
p. 737).  

 

Neste contexto, por intermédio da negociação coletiva, os entes sindicais têm o dever 

de se dedicar com intensidade à estipulação de normas coletivas que vedem a prática de assédio, 

definindo o termo e estipulando penalidades não previstas em lei para aplicação às instituições 

que mantiverem más condutas, instituindo compromissos e criando políticas de prevenção ao 

assédio moral e códigos de conduta, além de estabelecer procedimentos internos de denúncia. 

(SOBOLL, 2017). 
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Transpondo o caráter negocial dos entes sindicais, a prevenção do assédio moral está 

fortemente vinculada à adoção de medidas educacionais, sendo necessário que os sindicatos 

desempenhem o seu dever informacional, fornecendo aos trabalhadores palestras e cartilhas 

informativas que esclareçam sobre o tema e incentivem os seus representados a identificar e a 

combater o assédio moral no meio ambiente de trabalho: 

 
este tipo de ação se refere ao uso de estratégias de comunicação para difundir 
conhecimentos sobre o assédio moral entre os trabalhadores, orientando como 
identificar e proceder diante de condutas de assédio no local de trabalho. A 
informação é uma das principais formas de combate às condutas não 
aceitáveis e antiéticas. Por um lado, auxilia a vítima a saber identificar e 
resistir à violência, e, por outro, inibe os agressores quanto às possíveis 
consequências de seus atos. (SOBOLL, 2017, p. 138).  

 

Salienta-se que muitas das condutas consideradas assediosas sequer são reconhecidas 

pelos assediados, tendo muitos trabalhadores a falsa impressão de que o poder diretivo 

organizacional justifica a adoção de medidas desrespeitosas à dignidade humana, considerando-

se “merecedores” do tratamento suportado. Portanto, cabe às entidades sindicais promover 

palestras e oficinas para a conscientização de empregadores e empregados, participando 

ativamente na solução alternativa de conflitos, desenvolvendo programas preventivos, 

orientando sobre o perfil das vítimas e concedendo apoio psicológico aos assediados.  

Ao traçar o perfil da vítima do assédio moral, Silva e Silva (2015) apontam 

características peculiares dos assediados, afirmando que, na maioria dos casos, as vítimas não 

apresentam autoconfiança, sentindo a necessidade de aperfeiçoar os trabalhos prestados, de 

serem merecedoras dos agravos perversos do assediador. Frente a tal característica, a prevenção 

do assédio moral está intimamente relacionada à quebra da baixa autoestima do trabalhador, a 

qual se dará, inicialmente, com a informação e conscientização sobre o assédio moral, 

demonstrando às possíveis vítimas uma visão diversa da existente em seu subconsciente.  

Por fim, e não menos importante, compete ao sindicato investigar as denúncias 

formalizadas por seus representados, buscando provas para as futuras ações administrativas ou 

judiciais e defendendo verdadeiramente o direito dos trabalhadores, nos termos do seu relevante 

papel social. Para Terrin e Oliveira: 

 
[...] é indubitável afirmar que a atuação dos sindicatos seja na forma de 
palestras, cartilhas expositivas, seja através de mecanismos práticos de 
conscientização e informação sobre fenômeno, colaboram de forma louvável 
na prevenção do assédio moral. Restando, portanto, aos entes sindicais, 
desempenharem seu papel primordial de defensores da classe trabalhista. 
(TERRIN; OLIVEIRA, 2007, p. 15).   
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No entanto, estudos demonstram que a postura sindical ainda é voltada para a reparação 

dos danos causados e não para a prevenção. Segundo Fistarol (2014, p. 87) “a maior parte dos 

atos dos referidos sindicatos visa à reparação e o cuidado posterior com o assediado. As medidas 

preventivas ocorrem em menor incidência do que as de caráter reparatório”. 

Frente ao atual cenário sindical, nota-se que ante ao enfraquecimento econômico dos 

sindicatos, decorrente da ruptura da estabilidade financeira anteriormente fornecida pela 

obrigatoriedade da contribuição sindical, a ressignificação sindical deverá ocorrer por meio da 

adoção de medidas que demonstrem aos representados a importância da manutenção de uma 

entidade que tutele os seus direitos laborais e que ofereça mecanismos de combate a ações 

laborais lesivas à dignidade do trabalhador.  

A manutenção financeira sindical, hoje verdadeiramente resultante da liberdade 

sindical, depende da extinção do efeito erga omnes na aplicação das convenções e acordos 

coletivos e mudança no modelo sindical, o que não será tratado neste trabalho, mas 

compreende-se que somente haverá algum equilíbrio se este efeito fosse extinto, pois aquele 

que desejasse os direitos objetos da negociação deveria ser associado, o que fortaleceria os 

sindicatos. Neste sentido, defende Leda Maria Messias da Silva (2018, p. 3) que: 

 
os Sindicatos no modelo mantido pelo Legislador, retirando a sua principal 
fonte de custeio, mantendo a Unicidade Sindical (um único sindicato na 
mesma base territorial: “Mas, num modelo de liberdade sindical, os 
empregados têm o direito de escolher, o que não acontece no sistema de 
unicidade”) e aplicando a convenção coletiva, de qualquer forma, aos 
associados e não associados, desestimula a negociação coletiva efetiva, com 
sindicatos fortes. A tendência é que, sem garantia geral de emprego, o 
trabalhador, diante da crise e desemprego, se afaste cada vez mais do 
sindicato, com medo de perder o seu emprego, por participar do sindicato 
como associado.  

 

Assim, diante do modelo sindical existente no Brasil, a manutenção sindical depende da 

livre vontade de contribuição de seus representados, estando, por isso, intimamente relacionada 

à boa prestação de serviço, ao cumprimento da finalidade do ente coletivo e à tutela dos direitos 

dos trabalhadores. Desta forma, diante da necessária defesa e preservação do meio ambiente 

laboral equilibrado e da tutela da saúde do trabalhador, cabe ao sindicato adotar medidas de 

prevenção ao assédio moral, evitando que a prática lesiva de empresas, ligadas única e 

exclusivamente ao capital, afetem a dignidade do trabalhador.  
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No que tange ao suposto aumento de lucros em decorrência de políticas assediosas, Lis 

Andrea Pereira Soboll (2017), ao tratar de princípios e estratégias básicas no combate ao assédio 

moral, menciona o fato desta conduta não contribuir também para o incremento do capital, uma 

vez que, segundo a autora:  

  
o assédio moral pode ser lucrativo quando se compara apenas os custos 
econômico-financeiros, sem considerar os impactos na vida humana em 
sociedade. Com esta é a lógica que domina nossa sociedade, basta alguns 
poucos cálculos para avaliar perversamente como compensatória 
financeiramente a prática do assédio moral em algumas realidades, ainda que 
tenha alguns custos financeiros e tantos humanos e sociais (os quais 
infelizmente não entram nas métricas organizacionais, na maioria dos casos). 
(SOBOLL, 2017, p. 43). 

 

Por isso, analisadas as consequências humanas e sociais, as empresas devem preservar 

o meio ambiente de trabalho, afastando o assédio moral organizacional e punindo os 

assediantes, primando pela saúde física e psicológica dos trabalhadores como forma de 

incremento da produtividade e da manutenção da dignidade do trabalhador.  

Para Soboll (2017, p. 46) “a prevenção e o gerenciamento do assédio não se trata de 

uma escolha institucional, mas está pautada no atendimento dos dispositivos legais existentes e 

no compromisso de respeito e de dignidade no trabalho”. Neste contexto, a Comissão Interna 

de Preservação de Acidentes (CIPA), quando devidamente criada para a execução de sua 

finalidade, tem a possiblidade de contribuir para a manutenção da integridade do meio ambiente 

de trabalho, ouvindo os trabalhadores e indicando a ocorrência de assédio moral, seja ele de 

forma isolada ou organizacional.   

Com toda a coletividade agindo em prol da proteção do meio ambiente de trabalho, livre 

de assédio moral, a conduta muitas vezes velada que deturpa o ser humano e sua vida social 

poderá ser identificada de forma mais eficaz, majorando o número de denúncias e, 

consequentemente, aumentando a fiscalização e a punição das empresas assediantes. Por 

derradeiro, quando o assédio moral não puder ser evitado, além do acolhimento psicológico das 

vítimas, cabe ao Poder Judiciário analisar os casos submetidos a sua análise, apreciando a 

ocorrência ou não da prática assediante e condenando o ofensor ao pagamento de indenização 

compatível com o dano sofrido.  

Para tanto, os operadores do direito, sejam eles juízes, servidores ou advogados, devem 

compreender o termo assédio moral e saber diferenciá-lo das condutas que não o caracterizam, 

evitando o ajuizamento de ações temerárias e o julgamento equivocado sobre o tema, o que 
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impediria  a banalização deste mal que inequivocamente destrói a dignidade do trabalhador, 

deixando sequelas humanas e sociais.  
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5 CONCLUSÃO  

 

Os princípios constitucionais, que primam pela dignidade da pessoa humana, pelo não 

retrocesso social e pela valoração social do trabalho em conjunto com a garantia de um meio 

ambiente íntegro e digno para as presentes e futuras gerações, resguardam a personalidade do 

trabalhador das práticas nocivas adotadas pelo mercado de trabalho, limitando a liberdade 

empresarial e o poder diretivo, a fim de resguardar o trabalhador de práticas como o assédio 

moral.  

Conjuntamente aos mandamentos constitucionais, os princípios do Direito do Trabalho 

elencados com a finalidade de resguardar a dignidade do trabalhador frente a enfreada luta pelo 

capital, traçam diretrizes gerais a serem observadas pelos aplicadores do direito, tendo sempre 

em mente o princípio da proteção do trabalhador, da irrenunciabilidade de seus direitos, da 

continuidade da relação empregatícia, da primazia da realidade, da razoabilidade, da boa-fé e 

da não discriminação. Com a aplicação das diretrizes constitucionais e principiológicas, 

vedando-se o retrocesso social, leis criadas com a intenção de ruptura dos direitos dos 

trabalhadores podem ser afastadas, mantendo a estrutura juslaboral com base em mandamentos 

nucleares que resguardam sobretudo a dignidade do trabalhador. 

Em que pese a Lei nº 13.467/2017 ter assumido tendência notoriamente patronal, 

primando pela autorregulamentação da relação empregatícia e desprezando as consequências 

decorrentes do abuso patronal e do livre exercício do poder empregatício, os princípios 

constitucionais e do Direito do Trabalho têm o condão de manter a dignidade do trabalhador, 

de afastar o texto literal de determinados artigos para uma interpretação conforme a 

Constituição, ressaltando a hipossuficiência do empregado, a irrenunciabilidade dos direito 

laborais e da não discriminação. 

Assim, apesar de a Reforma Trabalhista propor uma autocomposição entre empregado 

e empregador, é inegável que esta é uma relação desigual, caracterizada pela subordinação do 

empregado, submetido ao poder diretivo, de forma que nem sempre os acordos entre as partes 

ocorrerão por vontade própria, mas por garantia de emprego, visando a manutenção da 

subsistência do empregado, não se podendo admitir a redução dos direitos sociais 

constitucionalmente tutelados por diplomas nitidamente inconstitucionais.  

  No que se refere ao poder diretivo, os princípios constitucionais e do direito laboral 

impõem limites ao seu exercício, determinando que a liberdade empresarial seja exercida desde 
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que respeitado o valor social do trabalho e, consequentemente, os direitos da personalidade do 

ser humano que trabalha. 

É certo que para que o negócio tenha bons resultados é preciso uma boa gerência e 

direção, tendo o empregador uma ampla liberdade para a organização e para optar pelas formas 

mais vantajosas de se obter melhores resultados, regendo a sua empresa e os seus funcionários 

com liberdade, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana.   

Além do poder organizacional, nele incluso o direito de regulamentar as normas de sua 

empresa, o empregador ainda detém os poderes de controle e punição dos empregados, 

podendo, e devendo, fiscalizar as condutas praticadas no meio ambiente de trabalho e punir os 

empregados desidiosos, desde que respeitados os direitos da personalidade do trabalhador, sem 

violar a intimidade, a honra,  a boa fama, dentre outros atributos, tendo, portanto, toda a direção 

do negócio e dos empregados, com uma vasta opção para incremento dos resultados. 

Portanto, o poder diretivo não concede apenas vantagens para a busca do capital, tendo 

o empregador o dever de primar pela saúde física, psicológica e mental de seus empregados, 

fiscalizando condutas contrárias aos direitos da personalidade do trabalhador, punindo aqueles 

que pratiquem atos lesivos ao valor social do trabalho e instituindo uma política empresarial de 

preservação à integridade do trabalhador, com responsabilidade objetiva, pois quem aufere os 

lucros deve arcar com os riscos.  

Neste aspecto, o poder diretivo deve rechaçar o assédio moral do meio ambiente de 

trabalho, eis que a reiterada agressão moral à vítima traz consequências danosas para o 

indivíduo, sua família e para toda a sociedade, prejudicando até mesmo a economia nacional, 

em decorrência do absenteísmo, dos problemas de saúde e da concessão de benefícios 

previdenciários, sendo a sua prática lesiva à coletividade.  

Apesar da importância do combate ao assédio moral como forma de preservação da 

dignidade da pessoa humana e, até mesmo, da manutenção econômica do país, a Lei nº 

13.465/2017 nada dispôs sobre o tema, sequer o conceituou, apenas disciplinando o “dano 

extrapatrimonial” de forma discriminatória ao trabalhador e buscando afastar todo o conjunto 

de normas que regem os direitos da personalidade no âmbito laboral ao prever que na esfera 

trabalhista seriam aplicados apenas os dispositivos incorporados pela CLT por meio do Título 

II-A, que apresenta um rol taxativo de atributos da personalidade passíveis de reparação, 

desprezando elementos indispensáveis à dignidade da pessoa humana, bem como 

parametrizando o valor da indenização com base no último salário do trabalhador, novamente 

discriminando.  
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Desta vez por valorar de forma diversa os atributos da personalidade de cada 

trabalhador, como se a intimidade, a honra e a boa fama de um cidadão com maiores 

rendimentos possuísse maior valor do que quem recebe um salário mínimo, e como se os danos 

sofridos pelo trabalhador, incontestavelmente discriminado, estivessem vinculados tão somente 

aos limites impostos pela Reforma Trabalhista e um terceiro não empregado pudesse ser 

devidamente indenizado, utilizando-se a proporcionalidade e a razoabilidade, sem limites.   

Depois de tanto tempo sem regulamentação sobre o tema na esfera trabalhista, o 

legislador deveria ter mais cuidado, estabelecendo critérios justos, respeitando os preceitos 

constitucionais, tratando o trabalhador de forma digna e igualitária, ressaltando a 

responsabilidade objetiva do empregador, transparecendo a inexistência do requisito da 

intencionalidade na configuração do dano, bastando a comprovação do nexo causal.   

De toda forma, no que se refere à proteção aos direitos da personalidade, a Reforma 

Trabalhista demonstrou nítido retrocesso social, não apenas pela previsão dos danos 

extrapatrimoniais, mas por todo o conjunto de disposições que conjuntamente geraram no 

trabalhador um terror psicológico, difundindo a ideia de desproteção, de ampla possibilidade 

empregatícia e de prevalência do capital sobre a dignidade do trabalhador, sendo necessária a 

aplicação dos princípios do Direito do Trabalho e dos direitos fundamentais para a manutenção 

da ordem jurídica e social.  

Neste cenário, é de grande satisfação visualizar que na esfera judicial a apreciação do 

assédio moral manteve-se firme à base principiologia, avaliando-se a agressão dos direitos da 

personalidade com base na Constituição Federal, na dignidade do trabalhador e na função social 

do trabalho, na maioria dos casos arbitrando os valores indenizatórios com base nos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, sem se ater aos parâmetros da reforma laboral.  

Ainda quando utilizados os parâmetros previstos no artigo 223-G, §1º, da Consolidação 

das Leis do Trabalho, notou-se que a norma não cumpriu com a sua finalidade, não sendo 

possível estabelecer segurança na fixação das indenizações, pois para cumprir a função da pena 

a condenação à reparação dos danos deve, além de compensar a lesão suportada, atribuir caráter 

punitivo e pedagógico ao infrator, sem que a condenação tenha caráter de enriquecimento ilícito 

ao lesado e sem que gere confisco dos bens do agressor, ou seja, necessita de balizas que 

impedem a parametrização do dano.  

No que corresponde ao assédio moral, verifica-se que os Tribunais não possuem 

qualquer parâmetro para a fixação da indenização devida ao assediado, por vezes concedem 

indenizações ínfimas, como se o assédio fosse inferior ao ato único, sendo, por vezes, minoradas 

as condenações de primeira instância para a insignificância de R$1.000,00 (um mil reais),  
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considerando o assédio uma infração de grau leve, outras vezes estabelecendo-o como uma 

lesão média ou grave e arbitrando indenizações de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).  

De fato, as indenizações em situações de assédio moral não podem ser previamente 

fixadas, cabendo ao magistrado apreciar o caso concreto e o potencial financeiro do agressor e 

da vítima, utilizando critérios que garantam o caráter pedagógico e punitivo da pena ao arbitrar 

o valor indenizatório.  

Todavia, a fixação de importância indenizatória insignificante e a consideração da lesão 

ocasionada por assédio moral como de grau leve banalizam a violenta conduta, estimulam a 

gestão por injúria, desconsiderando a importância de tutela da saúde do trabalhador e do dever 

de preservação do meio ambiente de trabalho. Não bastasse a dificuldade comprobatória do 

assédio moral, as baixas indenizações igualmente desestimulam a busca pela reparação dos 

danos suportados pela vítima, contribuindo para a violência e a degradação do trabalhador.  

Ante aos altos índices de não configuração do assédio moral e das ínfimas condenações 

judiciais, entende-se que a divulgação do assédio moral deve ser realizada não apenas para os 

trabalhadores, mas também para os operadores do direito, indicando a diferença entre o assédio 

e as condutas lícitas do poder diretivo, de modo a demonstrar as sérias consequências do ato 

assedioso e a seriedade do tema, advertindo quanto à necessidade de preservação do meio 

ambiente de trabalho como forma de garantia da dignidade de pessoa humana, da valorização 

social do trabalho e da própria economia do país, não se podendo  ignorar a dificuldade que a 

vítima tem para provar o assédio, já que o mesmo ocorre muitas vezes de forma velada, podendo 

supor-se a necessidade de inversão do ônus da prova.  

Com a melhor compreensão do tema mais tranquila será a identificação de atos que 

correspondam ou não ao assédio moral, evitando-se, assim, o ajuizamento de ações temerárias 

e o julgamento equivocado do tema, garantindo a reparação dos danos efetivamente suportados 

e repelindo intenções desarrazoadas de quem distorce o legal cumprimento do poder diretivo e 

a necessidade de subordinação.  

Para tanto, a propagação do tema não deve se ater apenas aos operadores do direito, mas 

também aos empregados e empregadores, para que se compreenda que há limites ao poder 

diretivo, delimitando até que ponto o empregado é subordinado e onde se inicia a submissão e 

a violação aos direitos da personalidade.  

Enquanto o assédio moral não é tipificado como crime, cabe: a) ao Ministério Público 

do Trabalho (MPT) fiscalizar o meio ambiente do trabalho, b) ao sindicato cumprir o seu papel 

de defesa dos direitos e interesses da categoria, seja por meio de negociações coletivas, de 

informação e capacitação dos trabalhadores e empregadores ou pela investigação e fiscalização 
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das denúncias recebidas, auxiliando na produção de provas; c) aos empregados se reunirem e 

exercer a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) de forma eficaz, colaborando 

com a manutenção da integridade do ambiente de trabalho; d) aos empregadores exercer o poder 

diretivo de forma íntegra, fiscalizando condutas assediosas e punindo os agressores, primando 

por uma política de prevenção ao assédio moral, de forma a estabelecer códigos de conduta, 

com a finalidade de majoração dos lucros por meio da valorização do trabalho e da satisfação 

funcional.  

Enfim, cabe à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente de trabalho, 

garantindo a liberdade de empresa em conjunto com a valorização social do trabalho, o que 

permite que o lucro e a dignidade da pessoa humana trilhem o mesmo caminho, enriquecendo 

não apenas as contas bancárias do empregador, mas o ser humano, enobrecendo o indivíduo 

que emprega e o que trabalha.   
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