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RESUMO 

Este trabalho monográfico trata do fenômeno do assédio moral contra as mulheres nas 

relações laborais e as consequências que sua prática causa à dignidade e aos direitos de 

personalidade de quem sofre tal violência, e os danos decorrentes. O terror psicológico é um 

tema de expressiva relevância, visto que se trata da agressão moral dentro do ambiente de 

trabalho, através de palavras, gestos, atitudes e escritos que expõem o trabalhador a situações 

vexatórias, constrangedoras e humilhantes, com o fim de discriminá-lo ou excluí-lo da 

organização e ambiente de trabalho. Tais condutas são capazes de acarretar grande sofrimento 

psicológico, pois afetam a personalidade, a dignidade e a autoestima, além de gerar problemas 

de saúde, tais como problemas psicofísicos, alcoolismo e uso de drogas, levando ao 

desemprego e até ao suicídio. Ressalte-se que o trabalhador é, antes de tudo, pessoa humana, 

sujeito de direitos personalíssimos, que devem ser respeitados por todos e em qualquer 

circunstância, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Nesta pesquisa realizou-se uma 

abordagem acerca do assédio moral, relatando brevemente o seu histórico, conceito e 

espécies, e sobre a legislação existente a respeito do tema. Tratou-se sobre o princípio da 

dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 

insculpida no Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e dos direitos de 

personalidade do trabalhador, demonstrando que o terror psicológico fere cruel e brutalmente 

essa dignidade e, por consequência, os direitos personalíssimos do obreiro. Por fim, analisou-

se o assédio moral cometido contra a mulher no ambiente de trabalho, abordando a sua 

situação no mercado de trabalho, as causas e finalidades do assédio contra ela cometido e, ao 

final, demonstrar que as condutas assediantes, por ferirem os seus direitos de personalidade e 

a dignidade humana, geram um dano moral que, no âmbito da responsabilidade civil, é 

indenizável pela via econômica, como forma de compensação pelo sofrimento psicológico, 

sendo a Justiça do Trabalho a competente para apreciar e dirimir as lides dessa natureza. 

 

Palavras-chave: Assédio moral contra a mulher. Ambiente de Trabalho. Dignidade da Pessoa 

Humana. Direitos de personalidade. Dano moral.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This monograph deals with the phenomenon of bullying against women in labor relations and 

the consequences that this practice cause to the dignity and personal rights of those who suffer 

such violence. The psychological terror is a significant and important issue, since it treats 

about the moral aggression in the workplace, through words, gestures, attitudes and writings 

that expose workers to embarrassing situations, traumatic and humiliating, for the purpose of 

discrimination it or exclusion from the organization and work environment. Such behaviors 

are able to cause great psychological distress because they affect, immediately, personality, 

dignity and self-esteem, and it generates health problems, such as psychophysical problems, 

alcoholism and drug use, leading to unemployment and to suicide. It is noteworthy that the 

worker is, first of all, human person, the subject of personal rights that must be respected by 

everyone and in all circumstances, especially in the workplace. In this research, will be held 

an approach on the moral agression, briefly describing its history, concept and species, 

relating the existing legislation on the subject. It will also discuss the principle of human 

dignity, which is one of the foundations of the Federative Republic of Brazil, developed in 

article 1, section III of the Federal Constitution of 1988 and of the employee's personality 

rights, demonstrating that the psychological terror strikes cruel and brutally this dignity and 

therefore the personal rights of the workers. Finally, we intend to analyze the moral 

aggression committed against women in the workplace, addressing their situation in the labor 

market, the causes and purposes of harassment committed against it and at the end show that 

the harassing conduct, for hurting their personal rights and human dignity, generate emotional 

suffering, in the context of civil responsability, is indemnifiable by economic means, as 

compensation for psychological distress, being the Justice of the Labour the responsible to 

review and resolve the labors of that nature. 

Keywords: Harassment against women. Work environment. Human dignity. 

Personality rights. Moral damage.  
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1  INTRODUÇÃO 

O fenômeno do assédio moral existe desde os primórdios das relações humanas, 

sendo tão antigo quanto o próprio instituto do trabalho. A sua discussão e a sua denúncia, 

entretanto, principalmente no que se refere às relações laborais, faz-se relativamente nova. 

O assédio moral no ambiente de trabalho está ligado a uma conduta abusiva e 

repetitiva de desqualificação de uma pessoa por outra, que atinge direta e perigosamente a sua 

dignidade e integridade física e psíquica, com o fim último de excluí-la do ambiente de 

trabalho. 

A mulher, por ser mais vulnerável, acaba se tornando alvo fácil da prática do 

assédio no ambiente de trabalho, observando-se que há uma verdadeira discriminação de 

gênero. Estudos realizados por Hirigoyen demonstram que tal fenômeno atinge cerca de 70% 

das mulheres no ambiente de trabalho, enquanto que apenas 30% dos homens são vítimas 

desta prática abusiva.  

Somente a partir da década de 80, com os estudos do psicólogo alemão Heinz 

Leymann, em pesquisa que analisou o ambiente de trabalho e levou à identificação de um 

comportamento violento denominado “psicoterror”, é que os profissionais da psicologia, da 

medicina do trabalho e do direito passaram a se preocupar com a ocorrência de tal fenômeno. 

Já em 1998, a vitimologista francesa Marie-France Hirigoyen abriu, 

definitivamente, espaço para a discussão do tema, quando lançou o livro Le Harcèlement 

moral: la violence perverse au quotidien, suscitando muitos questionamentos na esfera 

jurídica, inclusive no âmbito internacional, momento a partir do qual vários países da Europa 

passaram a produzir leis com o fito de coibir o assédio moral no mundo organizacional. 

Não existe no ordenamento jurídico brasileiro, em nível federal, previsão 

específica sobre o assédio moral, entretanto, a vítima de tal prática não se encontra totalmente 

desamparada, visto que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, inciso III, elevou o 

princípio da dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil, e 

conferiu, também, em seu art. 5º, incisos V e X, proteção à intimidade, à vida privada, à 

imagem, à honra e ao patrimônio moral e material das pessoas, aplicando-se tais preceitos às 

relações de trabalho. 

Destarte, no decorrer desta pesquisa, procura-se responder a determinados 

questionamentos, quais sejam: O que é o assédio moral? O assédio moral agride efetivamente 

a dignidade do trabalhador? Como se dá o assédio moral contra a mulher nas relações de 

trabalho? Como e quais são os mecanismos de amparo? 
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Esta pesquisa tem como justificativa a relevância do assunto, não só para os 

operadores do direito, mas para toda a sociedade, haja vista que o fenômeno do assédio moral, 

embora antigo, representa fato relativamente novo no mundo jurídico e vem ganhando, cada 

vez mais, contorno no contexto das relações trabalhistas. Trata-se de conduta que fere 

gravemente a personalidade, a dignidade e a integridade física e psíquica do trabalhador e, 

apesar das consequências nefastas advindas da sua prática, não há ainda no Brasil legislação 

federal específica que defina e delimite o tema. Vale ressaltar, ainda, que as mulheres, apesar 

de cada vez mais se inserirem no mercado de trabalho, ainda sofrem uma discriminação de 

gênero, o que dá azo à prática do assédio moral contra as mesmas. 

Nesse sentido, o intuito do presente estudo é ampliar a discussão sobre o tema e 

levá-lo ao conhecimento das pessoas, pois a realidade no Brasil é que a grande massa de 

trabalhadores continua sem saber o que é assédio moral. 

Como objetivo geral, pretende-se analisar o fenômeno do assédio moral contra a 

mulher no ambiente de trabalho, a partir da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos de 

personalidade. Os objetivos específicos são: estudar em que consiste o assédio moral; 

examinar o assédio moral como uma violação à dignidade do trabalhador; analisar esse 

fenômeno contra a mulher, as causas, finalidades e o dano moral gerado pelo assédio moral e 

falar sobre o aparato legislativo existente. 

Em relação aos aspectos metodológicos, a pesquisa é bibliográfica. A abordagem 

é qualitativa, procurando aprofundar e abranger as ações e relações humanas, observando os 

fenômenos sociais de maneira intensiva. Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, 

buscando descrever fenômenos, descobrir a frequência com a qual um fato acontece, sua 

natureza e suas características; exploratória, procurando aprimorar, buscando maiores 

informações sobre o tema em questão. 

No primeiro capítulo busca-se, inicialmente, fazer uma abordagem sobre o 

conceito, a classificação e as espécies de assédio moral no ambiente de trabalho, formando 

assim uma base para se adquirir uma noção dos malefícios causados pela sua prática. 

Em seguida, o segundo capítulo discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa 

humana, como valor fundamental do ordenamento jurídico, o qual deve ser observado na 

esfera das relações trabalhistas, e sobre os direitos de personalidade do trabalhador, buscando 

responder se a prática do assédio moral fere ou não, efetivamente, tais direitos. 

O terceiro capítulo, busca estudar o assédio moral no que tange à mulher no 

ambiente de trabalho, buscando demonstrar que a prática desse assédio fere a dignidade da 

mulher e gera um dano moral que é, no âmbito da responsabilidade civil, indenizável 
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economicamente, como forma de compensação ao sofrimento causado pelo assédio, sendo a 

Justiça do Trabalho a competente para processar e julgar tais ações de indenização. 

Por fim, conclui-se que a prática do assédio moral é efeito deletério da dignidade 

e dos direitos de personalidade da mulher. A trabalhadora tem direito fundamental ao 

exercício laborativo em condições de igualdade com os homens, sem nenhum tipo de 

interferência, como o assédio moral. 
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2 ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Neste capítulo, busca-se primeiramente relatar com brevidade o histórico do 

assédio moral, desde os primórdios da civilização humana até o seu surgimento nas relações 

de trabalho, conceituando tal fenômeno, de acordo com o pensamento de doutrinadores 

pioneiros no assunto, especificando algumas de suas espécies e abordando a respeito da 

legislação existente no país.  

2.1 BREVE HISTÓRICO 

Nas lições de Darcanchy (2005, p. 25) o assédio moral traduz-se numa forma de 

ameaça social, capaz de existir e se estabelecer em qualquer tipo de hierarquia ou relação 

social que seja baseada em desigualdade e autoritarismo. Para a autora, esse é o motivo pelo 

qual se pode afirmar que tal fenômeno existe desde os primórdios da civilização humana. 

Assim, o assédio moral é tão antigo quanto o próprio instituto do trabalho, entretanto, a sua 

discussão se faz relativamente nova, principalmente no que diz respeito à ótica da Justiça 

Laboral. 

Segundo Heloani (2005, online), o fenômeno do assédio moral sempre existiu nas 

relações de trabalho, desde o período do Brasil Colônia, quando índios e negros foram 

submetidos a assédios e humilhações por colonizadores que se julgavam superiores e se 

valiam dessa superioridade fictícia para obrigar-lhes a aceitar a sua visão de mundo, religião, 

cultura e costumes. 

Nos séculos XVIII e XIX, diante do contexto de início da Revolução Industrial e 

com a mecanização do trabalho humano em importantes setores da economia, constatou-se a 

super exploração da mão de obra, período no qual vieram à tona movimentos sociais que 

originaram o Direito do Trabalho, os quais tinham como centro da proteção laboral a própria 

vida e saúde do trabalhador, principalmente no que se referia à limitação da jornada de 

trabalho, à observância da idade mínima para o trabalho, à proteção contra o trabalho 

insalubre e perigoso e à fixação de uma retribuição mínima pelo labor (HELOANI, 2005, 

online). 

Na segunda metade do Século XX, o Direito do Trabalho se amoldou a um novo 

perfil, no qual ganhou extrema força a expressão “flexibilização”, que estimulou contratos de 

trabalho precários, jornadas flexíveis e remuneração por produção. A tutela laboral, nesse 

período, buscou direcionar a proteção contra os abusos de ordem social e de natureza 

econômica, preocupando-se em amparar o trabalhador com direitos que lhe garantissem um 



 
15 

patamar mínimo de dignidade econômica e condições de vida digna (FONSECA, 2007, p. 

34). 

Já no final do Século XX, percebeu-se que a proteção à saúde física e à dignidade 

econômica do trabalhador não era suficiente, e se fez imperiosa a necessidade de se efetivar 

uma proteção à saúde mental do trabalhador, passível de sofrer abusos, em virtude da própria 

natureza subordinante da relação de trabalho (FONSECA, 2007, p.34). 

Nesse sentido, a partir da década de 80, precisamente no ano de 1984, com os 

estudos apontados pelo psicólogo alemão Heinz Leymann, em pesquisa que analisou o 

ambiente de trabalho, envolvendo profissionais de diversas áreas, descobriu-se a forte 

manifestação de um comportamento violento, denominado mobbing ou psicoterror, no qual a 

vítima era submetida a um processo de ataques organizados aos seus direitos, que causavam 

grande desgaste psicológico e findavam por excluí-la do ambiente de trabalho (FELKER, 

2010). 

A partir da propagação dos estudos de Leymann, começou na Europa uma onda 

de pesquisas acerca da violência psicológica no trabalho, a exemplo da psiquiatra e 

vitimologista francesa Marie France Hirigoyen, que em 1998 lançou o livro Le Harcèlement 

moral: la violence perverse au quotidien, abrindo definitivamente espaço para a discussão do 

tema.  

 

2.2 CONCEITO 

Para a compreensão do assédio moral, imperioso se faz trazer à baila conceitos 

bastante conhecidos e aceitos, desenvolvidos por pesquisadores pioneiros sobre o tema, como 

Heinz Leymann e Marie – France Hirigoyen, bem como as diversas denominações que 

revestem o termo mundo afora. 

O assédio moral é tratado sob diferentes visões, possuindo distintas 

denominações, de acordo com a cultura, o contexto e as características organizacionais de 

cada país. 

Na França utiliza-se o termo harcèlement moral, associado à perversão moral; na 

Inglaterra, Austrália e Irlanda utiliza-se bullying, bossing e harassment, como sinônimo de 

tiranizar; nos Estados Unidos, Itália, Países Nórdicos, Bálticos e da Europa Central utiliza-se 

Mobbing (molestar); no Japão, a expressão utilizada é ijime ou murahachibu, ou seja, 

ostracismo social; em Portugal utiliza-se o termo Coacção moral; nos países hispânicos 
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utiliza-se acoso moral, acoso psicológico ou psicoterrorismo; e no Brasil as expressões mais 

utilizadas são assédio moral e violência psicológica (FELKER, 2010, p. 211). 

Para Heinz Leymann (2007 apud FELKER, 2010, p.215), o assédio moral importa 

no estabelecimento de comunicações não éticas e repetidas no tempo, que se dão, geralmente, 

por um superior ou colega em relação ao assediado. Nesse sentido, pontua que o fenômeno 

consiste na: 

Deliberada degradação das condições de trabalho através do estabelecimento de 

comunicações não éticas (abusivas) que se caracterizam pela repetição por longo 

tempo de duração de um comportamento hostil que um superior ou colega(s) 

desenvolve(m) contra um indivíduo que apresenta, como reação, um quadro de 

miséria física, psicológica e social duradoura.  

Já para Hirigoyen (2011, p.17), o assédio moral no trabalho se caracteriza através 

de qualquer conduta abusiva, seja por gestos, atitudes, comportamentos ou palavras, que, 

repetidamente, atentem contra a dignidade física ou psíquica da vítima e degradem o ambiente 

de trabalho. Nesse sentido afirma a autora que: 

O assédio moral no trabalho é definido como qualquer conduta abusiva (gesto, 

palavra, comportamento, atitude...) 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. 

Tamanha importância têm os estudos da doutrinadora, que o conceito 

desenvolvido por ela evidencia-se em diversas jurisprudências, citando-se como exemplo o 

Acórdão nº. 01301-2003, em Recurso Ordinário nº. 01301-2003-011-03-00-9 da Primeira 

Turma do TRT da 3ª Região: 

ASSÉDIO MORAL - ABUSO DE DIREITO POR PARTE DO EMPREGADOR. 

Segundo a autora Marie-France Hirigoyen, o assédio moral no trabalho é 

qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) 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. O 

assédio moral se configura pela utilização tática de ataques repetitivos sobre a figura 

de outrem, seja com o intuito de desestabilizá-lo emocionalmente, seja com o intuito 

de se conseguir alcançar determinados objetivos empresariais. Se, por um lado, o 

objetivo pode ser apenas e tão somente a "perseguição" de uma pessoa específica, 

objetivando a sua iniciativa na saída dos quadros funcionais, pode, também, 

configurar o assédio moral na acirrada competição, na busca por maiores lucros, 

instando os empregados à venda de produtos, ou seja, a uma produção sempre 

maior. O assédio ocorre pelo abuso do direito do empregador de exercer o seu poder 

diretivo ou disciplinar: as medidas empregadas têm por único objetivo deteriorar, 

intencionalmente, as condições em que o trabalhador desenvolve o seu trabalho, 

numa desenfreada busca para atingir os objetivos empresariais. O empregado, diante 

da velada ameaça constante do desemprego, se vê obrigado a atingir as metas 

sorrateiramente lhe impostas - ferindo o decoro profissional (sic). (grifo do autor). 
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Também a título de exemplo pode-se citar o Acórdão proferido pela Quarta 

Turma do TRT da 4ª Região sobre Recurso Ordinário nº. 00869-2003-511-04-00-8: 

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ASSÉDIO MORAL. 

Hipótese em que a prova testemunhal revela a existência de diversos elementos que, 

minando a auto-estima da reclamante, contribuíram para que o ambiente de trabalho 

se tornasse insuportável. O dano moral decorre do fato em si (damnum in re ipsa), 

não se cogitando de prova da lesão extrapatrimonial, porquanto impossível ingressar 

na psique da vítima. Responsabilidade da reclamada que subsiste, mesmo na 

hipótese de ter o assédio moral natureza horizontal. Inteligência dos arts. 5º, V e X, 

da CF e 186 do CC/2002. Recurso ao qual se nega provimento no tópico. [...] Nas 

palavras de Marie-France Hirigoyen, o assédio moral corresponde a "qualquer 

conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) 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" (apud, 

Cláudio Armando Couce de Menezes. Assédio Moral e seus Efeitos Jurídicos, in 

Revista Justiça do Trabalho, Porto Alegre: HS, 2002, nº 228, p. 16). O assédio moral 

caracteriza-se pela repetição de condutas tendentes a expor a vítima a situações 

incômodas ou humilhantes - por exemplo, criticar em público, expor ao ridículo, 

tratar com rigor excessivo, confiar tarefas inúteis, divulgar problemas pessoais. 

Conforme Cláudio Armando Couce de Menezes, “a preferência pela comunicação 

não-verbal (suspiros, erguer de ombros, olhares de desprezo, silêncio, ignorar a 

existência do agente passivo), ou pela fofoca, zombaria, ironias e sarcasmos, de mais 

fácil negação em caso de reação.” (grifo do autor). 

Os doutrinadores brasileiros definem assédio moral como uma conduta abusiva de 

natureza psicológica, realizada de forma reiterada e prolongada no tempo, a qual expõe o 

trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de atingir a sua dignidade, a 

sua integridade física e psíquica, tendo como fim último exclui-lo do ambiente de trabalho 

(NASCIMENTO, 2011, p. 14). Nesse sentido pontua Guedes (2004, p. 32) que importam 

assédio moral ou mobbing: 

[...] todos os atos comissivos ou omissivos, atitudes, gestos e comportamentos do 

patrão, da direção da empresa, de gerente, chefe, superior hierárquico ou dos 

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

acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas, morais e existenciais da 

vítima. 

Barreto, em entrevista ao site Assédio Moral, no ano de 2008, definiu o assédio 

moral no ambiente de trabalho: 

O assédio moral pode ser definido como a exposição de trabalhadores a situações 

vexatórias, constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua função, de 

forma repetitiva e prolongada ao longo da jornada de trabalho. É uma atitude 

desumana, violenta e sem ética nas relações de trabalho, que afeta a dignidade, a 

identidade e viola os direitos fundamentais dos indivíduos. No Brasil, o termo 

„assédio moral‟ veio na esteira do „assédio sexual‟, até porque o verbo assediar tem, 

segundo o dicionário Aurélio, o significado bem específico de „colocar o outro num 

cerco, não dar trégua e humilhar até quebrar a sua força, quebrar sua vontade‟. 

Outras denominações também usadas são „assédio psicológico‟, „tortura psicológica‟ 
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e, em alguns casos, „violência moral‟. O assédio moral não é uma doença, mas um 

risco não visível no ambiente de trabalho. Quando se identifica o assédio moral 

como doença, a tendência é de culpabilizar o trabalhador e de colocar a discussão no 

marco da biologia. Isso leva a um reducionismo muito grande, pois isola o problema 

e retira da análise o contexto social, as formações socioeconômicas e o processo 

histórico. Deixa de se considerar a existência das pessoas em sociedade e o 

indivíduo em sua relação com o outro, num cenário específico, que é o mundo do 

trabalho com a lógica do lucro. 

Corroborando tal entendimento, afirma Ferreira (2004, p. 49) que o assédio moral 

se compõe por ataques repetitivos e prolongados no tempo, constituindo-se em humilhações 

verbais ou psicológicas que atingem a dignidade do trabalhador, senão vejamos: 

Pode-se dizer que o assédio moral é um processo composto por ataques repetitivos 

que se prolongam no tempo, permeado por artifícios psicológicos que atingem a 

dignidade do trabalhador, constituindo em humilhações verbais, psicológicas, tais 

como o isolamento, a não-comunicação ou a comunicação hostil, o que acarreta 

sofrimento ao trabalhador, refletindo-se na perda de sua saúde física e psicológica. 

 

 

2.2.1 Manifestações do Assédio Moral no Ambiente de Trabalho 

Urge ressaltar que o fenômeno, no ambiente de trabalho, manifesta-se através de 

determinadas condutas, conforme ressalta Nascimento (2011, p. 14 - 15): 

Nesse sentido, as práticas mais comuns consistem em: (i) desaprovação velada e 

sutil a qualquer comportamento da vítima; (ii) críticas repetidas e continuadas em 

relação à capacidade profissional da vítima; (iii) comunicações incorretas ou 

incompletas quanto à forma de realização do serviço, metas ou reuniões, de forma 

que a vítima sempre faça o seu serviço de forma incompleta, incorreta ou 

intempestiva, e ainda se atrase para as reuniões importantes; (iv) apropriação de 

idéias da vítima para serem apresentadas como de autoria do assediador; (v) 

isolamento da vítima de almoços, confraternizações ou atividades junto aos demais 

colegas; (vi) descrédito da vítima no ambiente de trabalho mediante rumores ou 

boatos sobre a sua vida pessoal ou profissional; (vii) exposição da vítima ao ridículo 

perante os colegas ou clientes, de forma repetida e continuada; (viii) alegação pelo 

agressor, quando e se confrontados, de que a vítima está paranóica, com mania de 

perseguição ou não tem maturidade emocional suficiente para desempenhar as suas 

funções; e (ix) identificação da vítima como “criadora de caso” ou indisciplinada. 

 

Conforme anuncia Figueredo (2012, p. 52-53), Hirigoyen (2005) elabora um 

catálogo de atitudes ofensivas que, frequentemente, estão presentes na prática do assédio 

moral, elencando-as em uma gradação da mais sutil até a mais aparente. Trata-se da 

deterioração proposital das condições de trabalho; o isolamento e recusa de comunicação; 

atentado contra a dignidade e violência verbal, física ou sexual. A autora detalha cada uma 

das categorias (FIGUEREDO, 2012, p. 52-53): 
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Deterioração proposital das condições de trabalho: é a mais sutil porque é feita de 

forma a retratar a vítima como incapaz de realizar o trabalho que lhe cabe. Dessa 

forma, ela se torna alvo fácil de reclamações. Além disso, torna a pessoa mais 

propensa a cometer falhas que possam ser utilizadas como justificativas para uma 

demissão. Em casos de assédio advindo de superior hierárquico, as hostilidades 

desse tipo costumam caracterizar o início do processo e são justificadas como 

necessidades inerentes ao trabalho.  

Isolamento e recusa de comunicação: esse tipo de agressão pode ser imposta tanto 

pelos chefes quanto pelos colegas e provoca sofrimento intenso às vítimas. Contudo, 

são desmentidos e justificados pelo agressor como ações triviais. Cita-se alguns 

exemplos infligidos ao agredido: ser isolado fisicamente de contato com os colegas; 

ignorá-lo, não dirigindo-lhe a palavra; cortar invariavelmente a sua fala; os 

dirigentes sempre se negarem a recebê-lo. 

Atentado contra a dignidade: enquadram-se nessa categoria, entre outras atitudes, os 

escárnios; os deboches; as injúrias; a invenção de boatos; a desqualificação perante 

os demais colegas, chefes ou conjunto de membros da empresa pelo qual a pessoa é 

responsável. Costumam ser provocados por colegas tomados pela inveja. Ainda que 

essas atitudes sejam percebidas por qualquer um, a pessoa hostilizada é entendida 

como culpada: tida como alguém insociável ou com distúrbios psicológicos. 

Violência verbal, física ou sexual: é a fase mais avançada do processo de assédio e 

ocorre quando a violência já é de conhecimento geral. Incluem: intimidações quanto 

a agressões físicas; assédio sexual; uso contínuo de um tom de voz alto ao falar com 

o agredido.  

 

2.2.2 Efeito Discriminatório do Assédio Moral 

Percebe-se que o assédio moral deriva da intolerância de uma distinção, e por isso 

todo assédio moral é discriminatório. A despeito disso, existem determinadas categorias de 

pessoas que estão mais propensas aos ataques, como grupos étnicos e religiosos, deficientes 

físicos ou pessoas doentes, homossexuais, representantes de funcionários e entidades 

sindicais, bem como as mulheres, principalmente aquelas ocupantes de cargos tipicamente 

masculinos (FIGUEREDO, 2012, p. 54-55). 

Mulheres, principalmente durante o período de gravidez ou que possuem filhos 

com idade inferior a 10 (dez) anos, bem como aquelas envolvidas em atividades sindicais, 

representam os grupos que sofrem a maior incidência do assédio moral (FIGREREDO, 2012, 

p. 54). 

Aduz Figueredo (2012, p. 55) que o assédio moral contra as mulheres se dá de 

forma escondida, que se percebe nos atos e palavras, semelhante ao que ocorre na segregação 

racial, revelando-se uma forma de atentado contra a dignidade das mulheres, conforme se 

observa da seguinte passagem: 

 

A discriminação contra a mulher não se origina somente das políticas 

organizacionais. As ideologias, símbolos e imagens contidas na comunicação 

empresarial dão a razão de ser e tornam aceitáveis as distorções entre homens e 

mulheres nas empresas, portanto sustentam essa configuração. Estudos concluem 
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que a organização como um todo é constituída por processos de comunicação 

pautados por conceitos de gênero (Calás, Smircich, 2007). Martim (1990, apud Steil, 

1997) defende que o preconceito contra a mulher nas organizações ocorre de forma 

velada, discreta, subentendida nos atos e palavras de seus membros, semelhante ao 

que ocorre com a segregação racial. Essa situação é uma forma de assédio moral 

imposto ao grupo das mulheres por meio de atentados contra a dignidade, como se 

depreende de Hirigoyen (2005). 

 

Segundo a Cartilha do SINDPETRO/RJ (Sindicato dos Petroleiros do Rio de 

Janeiro), “Assédio Moral, acidente invisível que põe em risco a saúde e vida do trabalhador”, 

disponível no site www.assediomoral.org, em virtude de haver uma maior vulnerabilidade da 

mulher, esta se encontra mais propícia a sofrer o terror psicológico no ambiente de trabalho. 

A verdade é que, para a mulher, o mundo do trabalho se perfaz bastante perverso, pois além 

do controle e da fiscalização ferrenha, são discriminadas corriqueiramente. 

Ainda de acordo com as pesquisas contantes da referida cartilha (p. 14), os 

constrangimentos sofridos pelas mulheres no ambiente de trabalho começam desde a 

entrevista de emprego, na qual são analisados, detalhadamente, desde o tamanho do decote, 

comprimento da saia e cor de batom, até a religião, o estado civil, a raça ou etnia, a opção 

sexual e o número de filhos. 

Não raras as vezes, as mulheres são obrigadas a se submeterem a exames 

desnecessários para a verificação de possíveis problemas com a saúde e, segundo relatos 

observados na Cartilha sobre o Assédio Moral do SINDPETRO/RJ, são “orientadas” pelo 

empregador a não engravidar, constituindo, praticamente, um tipo de proibição à mulher. 

Também são sempre as primeiras a ser demitidas, trabalham mais tempo em período de 

“experiência” sem mesmo ter esperança de um contrato de trabalho e, apesar de ocuparem a 

mesma função de um homem, são remuneradas com valor inferior, refletindo, assim, o quanto 

são desvalorizadas. 

Destaca ainda a mencionada pesquisa que, raramente, as mulheres são 

reconhecidas ou promovidas pelo empregador e, muitas vezes, são assediadas sexualmente, 

com promessas de ascensão na empresa, e quando não aceitam são extremamente perseguidas 

e até demitidas. 

Assim, depreende-se da pesquisa realizada pelo SINDPETRO/RJ, inserto na 

Cartilha “Assédio Moral, acidente invisível que põe em risco a saúde e a vida do trabalhador”, 

que há sim uma discriminação de gênero em relação à mulher, e apesar do assédio moral 

poder se dar também contra homens, a mulher, por sua própria condição, está mais vulnerável 
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a esse tipo de situação vexatória, que fere sua dignidade humana e seus direitos de 

personalidade. 

Assim, diante do que foi estudado pelos autores citados, o assédio moral no 

ambiente de trabalho pode se dar contra homens ou mulheres, através de condutas abusivas, 

de natureza psicológica, reiteradas e prolongadas no tempo, que expõem o trabalhador a 

situações humilhantes capazes de atingir sua dignidade, personalidade e integridade física e 

psíquica, tendo como finalidade a deterioração do ambiente de trabalho e exclusão da vítima 

desse meio. 

2.3 ESPÉCIES DE ASSÉDIO MORAL 

O assédio moral pode ser observado de diversas formas, podendo ocorrer tanto 

por parte do empregador ou superior hierárquico em relação aos seus subordinados, quanto de 

um ou mais trabalhadores em relação ao colega de serviço e, excepcionalmente, de um ou 

mais trabalhadores em relação ao seu superior hierárquico. 

Dessa forma, doutrinadores como Marie France Hirigoyen (2011) e Maria 

Aparecida Alkimin (2011) identificam cinco espécies de assédio moral: vertical descendente, 

vertical ascendente, horizontal, misto e burnout, descritos a seguir. 

2.3.1 Assédio Moral Vertical Descendente 

Esta espécie de assédio moral revela-se a mais corriqueira. Ocorre quando o 

empregador ou qualquer outro superior hierárquico com poder de mando, tais como diretor, 

gerente, assessor, supervisor ou chefe comete atos abusivos, valendo-se da sua vantagem 

material e hierárquica e da hipossuficiência do trabalhador, com o fito de eliminá-lo do 

ambiente de trabalho, afetando a sua identidade e dignidade enquanto pessoa e profissional. 

Para Hirigoyen (2011, p. 112), a própria noção de subordinação existente entre o 

trabalhador e seu superior hierárquico já enseja uma relação de desigualdade, e esse tipo de 

assédio, de acordo com as pesquisas por ela realizadas para a elaboração do livro Mal-Estar 

no trabalho: Redefinindo o assédio moral, possui consequências muito mais graves sobre a 

saúde do trabalhador que o assédio horizontal, pois “a vítima se sente ainda mais isolada e 

tem dificuldade para achar a solução do problema”. 

Nesse mesmo sentido pontua Nascimento (2011, p. 15) que “o assédio moral 

vertical configura-se em relações marcadas pela subordinação e pela diferença de posição 

hierárquica”. 
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Para Guedes (2003, p. 36), o assédio vertical descendente possui duas causas, 

conhecidas como mobbing estratégico e mobbing por abuso de poder. O primeiro consiste 

naquele em que a empresa organiza uma tática para levar o empregado “indesejado” a pedir 

demissão. Esse tipo de assédio também é conhecido como bossing. O segundo, também 

chamado de bullying, é aquele no qual o superior hierárquico se utiliza arbritariamente do seu 

poder de mando, em virtude da ameaça real ou potencial que o subordinado representa, seja 

por razões políticas, antipatia pessoal, inveja ou proteção superior da qual goza dentro da 

empresa. 

Segundo Alkimin (2011, p.62), o assédio moral praticado pelo empregador ou 

superior hierárquico tem o objetivo de: 

Eliminar do ambiente de trabalho o empregado que, por alguma característica, 

represente uma ameaça ao superior, no que tange ao seu cargo ou desempenho do 

mesmo; também o empregado que não se adapta, por qualquer fator, à organização 

produtiva, ou que esteja doente ou debilitado. Como exemplo, temos o caso da 

mulher: a gravidez pode se tornar um fator de incômodo para alguns. Outrossim, o 

assédio moral pode ser praticado com o objetivo de eliminar custos e forçar o pedido 

de demissão.[...] Quando o empregador, por trás dos „poderes de mando‟, pratica o 

assédio moral, desrespeitando a dignidade do trabalhador, afasta a função social da 

empresa, atrofia o desenvolvimento pessoal e profissional do trabalhador, evitando a 

manifestação da cooperação, e, em contrapartida evita que o empregado tenha o 

devido reconhecimento e consideração, impedindo um ambiente de trabalho 

harmônico e com qualidade.  

Desta forma, verifica-se que o assédio moral vertical descendente parte de um 

superior hierárquico contra o trabalhador subordinado, em virtude do seu poder de mando 

exercido de maneira abusiva e pela própria natureza da relação de emprego, que é prestada 

com subordinação. 

2.3.2 Assédio Moral Vertical Ascendente  

O assédio moral vertical ascendente não se perfaz tão corriqueiramente quanto as 

outras duas espécies; pelo contrário. Este tipo é excepcional, caracterizado pela ação de um ou 

mais trabalhadores contra o seu superior hierárquico. 

Esse fenômeno pode caracterizar-se em resposta aos abusos cometidos pelo 

superior hierárquico dentro do seu poder de mando, que age com arrogância e desrespeito aos 

trabalhadores, muitas vezes estimulando conscientemente a rivalidade e competição no 

ambiente de trabalho. Nesse sentido afirma Alkimin (2011, p. 65): 

 

Normalmente, esse tipo de assédio pode ser praticado contra o superior que se 

excede nos poderes de mando e que adota posturas autoritárias e arrogantes, no 
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intuito de estimular a competitividade e rivalidade, ou até mesmo por cometer atos 

de ingerência pelo uso abusivo do poder de mando. 

 

Pontua ainda a autora que o assédio sofrido pelo superior pode se dar também em 

virtude da sua inexperiência e falta de controle sobre os empregados, conforme destaca: 

 

Pode ser ainda que, por insegurança ou inexperiência, o superior hierárquico não 

consiga manter domínio sobre o(s) trabalhador(es), sendo pressionado ou tendo suas 

ordens desrespeitadas ou deturpadas, implicando o fortalecimento do(s) 

assediador(es) para se livrar do superior hierárquico indesejado (ALKIMIN, 2011, p. 

65). 

Afirma Hirigoyen (2011, p. 115), entretanto, que, apesar de tal assédio não ser 

devidamente considerado, pode causar efeitos tão destrutivos quanto os outros tipos de 

assédio, e que “as vítimas, neste caso, não sabem para onde se dirigir para se defender – 

evidentemente não aos sindicatos -, mas também não à Justiça, que não leva a sério este tipo 

de queixa”. 

A autora aduz ainda que podem ser observadas várias condutas caracterizadoras 

desse assédio, citando como exemplo a falsa alegação de assédio sexual, cujo objetivo é a 

mácula da reputação de determinada pessoa, desqualificando-a de maneira definitiva, e as 

reações coletivas de grupo que se traduzem na “cumplicidade de todo um grupo para se livrar 

de um superior hierárquico que lhe foi imposto e que não é aceito” (HIRIGOYEN, 2011, p. 

116). 

Desta feita, constata-se que, apesar de raro, o assédio moral ascendente existe e 

gera efeitos igualmente devastadores aos causados pelo assédio moral descendente e 

horizontal, podendo se dar em resposta a abusos cometidos pelo superior hierárquico, por sua 

falta de controle e gerência ou por ser ele indesejado, tendo-se como exemplo as falsas 

alegações de assédio sexual e as reações coletivas de grupo. 

 

2.3.3 Assédio Moral Horizontal 

O assédio moral horizontal caracteriza-se por atos de um ou mais empregados 

contra um colega de serviço, ocorrendo, geralmente, na forma de brincadeiras maldosas, 

menosprezo, isolamento, piadas e grosserias. Nesse caso, assediador e assediado encontram-

se no mesmo nível hierárquico. 

Afirma Guedes (2003, p. 36) que a vítima pode ser atacada de forma individual ou 

coletiva, acentuando casos de assédio moral em virtude de racismo e xenofobia sofridos por 
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nordestinos que vão para a região sul em busca de emprego. Essa espécie do fenômeno, 

segundo Alkimin (2011, p.64), ocorre:  

 

[...] por conflitos interpessoais em razão da aparência, da sexualidade, da falta de 

cooperação, do destaque junto ao superior hierárquico; rivalidade para obter 

destaque na empresa ou manter-se em determinado cargo. Em decorrência da 

estimulação, por parte do empregador, da produtividade, tem-se como consequência 

o ensejo à competitividade cruel entre os colegas de trabalho. Tal competitividade 

acarreta práticas individualistas, que instauram uma desarmonização no ambiente de 

trabalho, restando prejudicado o bom relacionamento entre os colegas de serviço. 

Para Hirigoyen (2011, p. 113), esse tipo de assédio ocorre, geralmente, quando 

dois empregados disputam a obtenção de um mesmo cargo ou uma promoção.  

Para Calbari (1995 apud ALKIMIN, 2011, p. 64), as práticas dessa natureza ferem 

brutalmente a dignidade, integridade e honra do empregado vitimado, retirando do espaço da 

empresa a sociabilidade, amizade, solidariedade e o coleguismo, os quais devem existir entre 

colegas de trabalho.  

Aponta Ávila (2009, p. 36) que o empregado assediador deve responder por 

perdas e danos, em virtude de sua conduta antissocial e ilícita, além de ter de se sujeitar ao 

poder disciplinar do empregador, que poderá cominar demissão por justa causa, nos termos do 

art. 482 da CLT. 

2.3.4 Assédio Moral Misto 

No que tange ao assédio moral misto, a vítima é atingida por todos os lados: tanto 

pelos colegas de mesma hierarquia, quanto pelo empregador ou superior hierárquico.  

Segundo Hirigoyen (2011, p. 114), a agressão possui um ponto de partida, 

podendo começar pelo empregador ou pelos colegas, entretanto, rapidamente se generaliza, 

conforme exposto a seguir: 

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

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

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

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

opinião do grupo, não ousam anunciar. 

Dessa forma, verifica-se que no assédio misto a vítima é atingida por colegas e 

superiores hierárquicos, torna-se um verdadeiro “bode expiatório”, o que dificulta a sua 

convivência no ambiente de trabalho e culmina na sua rejeição por todos, tornando 

insuportável o ambiente de trabalho. 
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2.3.5 Burnout 

Conforme Lippmann (2005, p. 38), a Síndrome de burnout ou Síndrome do 

esgotamento profissional nada mais é que o assédio moral pela sobrecarga de trabalho. 

A expessão burnout advém do inglês, no qual burn significa queima e out 

significa exterior, ou seja, quem padece dessa síndrome sofre tanto física quanto 

emocionalmente e apresenta quadros de irritabilidade, agressividade, falta de realização 

pessoal, perda de interesse na relação com o trabalho, depressão e cansaço emocional 

(LIPPMAN, 2005, p. 40). 

Pontua o autor que tal assédio ocorre, geralmente, quando da fusão ou aquisição 

de uma empresa por outra, senão vejamos: 

 

O assédio moral pela sobrecarga de trabalho é especialmente frequente quando 

ocorre a fusão, ou a aquisição de uma empresa por outra, embora tenha se acelerado 

nos ambientes de trabalho das empresas devido ao fenômeno da globalização. Trata-

se de um corte massivo de funcionários, seguida por uma sobrecarga de trabalho dos 

„sobreviventes‟, que passam a ter „metas de negócios‟. Assim, são pressionados a 

realizar tarefas que eram efetuadas por um número maior de empregados. Neste caso 

não há discriminação: todos passam a trabalhar até altas horas da noite. 

Frequentemente há convocações para trabalhar em fins de semana, seja por meio de 

reuniões, ou da pressão pela entrega de trabalhos que só se torna possível com este 

sacrifício. A pressão é clara para que o telefone celular fique ligado e o computador 

on line, a postos para responder qualquer solicitação enviada por e-mail em qualquer 

lugar e momento, inclusive nos fins de semana e nas férias, numa espécie de „vigília 

corporativa‟. (LIPPMAN, 2005, p. 39) 

Nesse sentido, observa-se que a síndrome de burnout é uma reação à tensão 

emocional causada pelo contato excessivo com o trabalho ou a atmosfera profissional, que 

causa na vítima exaustão emocional, sintomas físicos de estresse, frequentes conflitos com 

colegas de trabalho e familiares, podendo evoluir, até mesmo, para o surgimento de tentativas 

de suicídio e o desencadeamento de doenças, como acidente vascular cerebral, câncer, infarto 

ou até mesmo a morte (LIPPMAN, 2005, p. 40). 

Desta feita, pode-se concluir que o assédio moral no ambiente de trabalho está 

ligado a condutas abusivas, de natureza psicológica, que acarretam enormes danos à 

integridade e dignidade da vítima, visando à sua exclusão do ambiente de trabalho, podendo 

ser praticadas pelo empregador ou superior hierárquico em relação ao subordinado; pelos 

próprios trabalhadores, em relação ao colega de serviço e, de forma excepcional, por um ou 

mais trabalhadores em relação ao superior hierárquico. 
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2.4 LEGISLAÇÃO 

A partir dos estudos apontados por Leymann e dos estudos desenvolvidos por 

Hirigoyen na década de 80, muitas indagações acerca da problemática do assédio moral no 

ambiente de trabalho foram suscitadas, inclusive ganhando proporções internacionais, 

momento a partir do qual inúmeros países europeus passaram a produzir leis com o fito de 

coibir o assédio moral no mundo organizacional (ÁVILA, 2009, p. 17-19). Dentre os países 

que possuem legislação específica a respeito do assédio moral podem ser citados a França, 

Portugal e Espanha. 

Na França, o assédio moral é regulado em capítulo determinado do Código de 

Trabalho Francês, o qual se aplica tanto a empregados e empregadores da iniciativa privada, 

quanto a empregados públicos, sendo tal assédio definido como uma conduta reiterada cuja 

finalidade é a degradação das condições de trabalho, capaz de atentar contra a dignidade do 

trabalhador, alterando sua saúde física ou psíquica e compromentendo seu futuro profissional 

(NASCIMENTO, 2011, p. 30). 

Vale ainda ressaltar que o Código do Trabalho Francês prevê sanções 

disciplinares a todo empregado que pratica ato de assédio moral, sendo tal ato também 

considerado crime, conforme afirma Nascimento (2011, p. 31): “é crime, previsto no art. L 

1155-2 do Código do Trabalho e punido com pena de prisão de até 1 (um) ano e multa de 

3,750 (três mil setecentos e cinquenta euros)”. 

Em Portugal, o assédio moral também é regulado por lei, e o Código do Trabalho 

Português (Lei 7/2009 de 12 de Fevereiro) estabelece a regra geral de que trabalhador e 

empregador gozam do direito à respectiva integridade física e moral, considerando tal 

violação um comportamento indesejado relacionado à ascendência, idade, sexo, orientação 

sexual, estado civil, situação familiar, patrimônio genético, capacidade de trabalho, 

nacionalidade, religião, dentre outros fatores, com o fito de atingir a dignidade da pessoa ou 

criar um ambiente degradante (NASCIMENTO, 2011, p.31). 

Ainda segundo Nascimento (2011, p.32), a legislação Espanhola se revela 

lacônica, havendo, especificamente em relação às pessoas com deficiência, a Lei nº 51, de 

2003, que em um de seus dispositivos determina a acolhida de medidas contra a 

discriminação, podendo consistir na proibição do assédio, definido como toda conduta 

relacionada à deficiência de uma pessoa, com o objetivo de atacar a sua dignidade ou criar um 

ambiente degradante, ofensivo ou humilhante. 
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui como um de seus 

princípios fundamentais o fim da discriminação no âmbito do trabalho, na busca da justiça 

social. No ano de 2002, a OIT editou um informe relacionado a algumas formas de 

discriminação no trabalho, elencando várias condutas que se mostraram mais comuns 

(NASCIMENTO, 2011, p. 46). 

O referido rol estabeleceu que a violência moral consiste, por exemplo, em 

medida destinada a excluir alguém do ambiente de trabalho, bem como em ataques reiterados 

e negativos em relação ao rendimento pessoal ou profissional, sem justo motivo; apontou 

ainda o abuso de poder, através do menosprezo persistente do trabalho da pessoa, dentre 

várias outras condutas (NASCIMENTO, 2011, p. 46). 

No Brasil, o assédio moral somente passou a ter relevância a partir da 

Constituição Federal de 1988, que elevou a dignidade da pessoa humana a fundamento da 

República e elencou a defesa da personalidade como direito fundamental, trazendo consigo a 

possibilidade de indenização por danos morais (FONSECA, 2003, p. 675). 

A pioneira, no Brasil, sobre o assunto foi a médica do trabalho Margarida Maria 

Silveira Barreto, que realizou pesquisas dentro do Sindicato de Trabalhadores nas Indústrias 

Químicas, Plásticas, Farmacêuticas, Cosméticos e Similares de São Paulo, na qual os 

entrevistados, dentre homens e mulheres, descreveram situações de constrangimento pelos 

quais passaram e apresentaram, segundo a doutrinadora, sentimentos de humilhação. Já no 

segmento jurídico, quem primeiro levantou a bandeira sobre a questão foi a Juíza do Trabalho 

Márcia Novaes Guedes, quando da publicação de sua obra Terror Psicológico no Trabalho, 

em 2003 (ÁVILA, 2009, p.18). 

No que tange à legislação brasileira, não há nenhuma Lei Federal que trate 

especificamente sobre a matéria. Existem apenas leis estaduais e municipais em relação ao 

serviço público, porém os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos federais 

não se encontram amparados, especificamente, por um aparato legislativo, a despeito de 

existirem projetos de leis que preveem consequências para a prática do assédio moral, 

inclusive na esfera penal. 

Como exemplo, cita-se o Projeto de Lei nº 4742/2001 que se encontra junto à 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados desde 01.12.2003, a qual pretende incluir o art. 146-

A no CP, com a seguinte redação:  

Art. 146-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou o 

desempenho de servidor público ou empregado, em razão de subordinação 

hierárquica funcional ou laboral, sem justa causa, ou tratá-lo com rigor excessivo, 
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colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica. Pena - detenção de um 

a dois anos. 

Também há o Projeto de Lei Federal nº 4591/2001, da Deputada Rita Camata, o 

qual delibera sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral por parte de 

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

subordinados, alterando a Lei nº 8.112/90 (NASCIMENTO, 2011, p. 25). 

No que tange ao setor público estadual, alguns estados já possuem lei no intuito 

de coibir a prática do assédio moral. Como exemplo, cita-se (NASCIMENTO, 2011, p.22 – 

24): A Lei nº 3.921, de 23 de agosto de 2002, do Estado do Rio de Janeiro, que foi a primeira 

lei estadual a regular o tema; a Lei Complementar nº 63, de 09 de Julho de 2004, do Estado da 

Paraíba, que além de conceituar o assédio estabelece que o procedimento para a apuração da 

prática pode ser instaurado pela vítima ou qualquer autoridade com conhecimento do caso; a 

Lei nº 12.250, de 09 de Fevereiro de 2006, do Estado de São Paulo, que prevê medidas de 

prevenção ao assédio moral; a Lei Complementar c 12.561, de 12 de Julho de 2006, do Estado 

do Rio Grande do Sul, que foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o 

Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul e julgada procedente. 

No Estado do Ceará existe a Lei nº 15.036, de 18 de novembro de 2011, 

regulamentada pelo Decreto nº 31.583, de 23 de setembro de 2014, que define as condutas 

que configuram assédio moral, estabelecendo a adoção de medidas preventivas e o direito à 

ampla defesa por parte do acusado (NASCIMENTO, 2011, p. 24). 

Além dessas legislações estaduais, existem atualmente outros projetos de leis que 

visam coibir ações que envolvam o assédio moral nas relações de trabalho. Pode-se citar 

como exemplo o Projeto de Lei nº 12.819/2002, no estado da Bahia, o qual estabelece a 

responsabilidade solidária do chefe imediato do ofendido quando há reincidência, 

respondendo administrativamente; Prevê ainda a retratação pública do assediador e declara ser 

nula a demissão do servidor que foi vítima de assédio moral, determinando a responsabilidade 

do Estado no custeio do tratamento de servidor que foi assediado e venha a adoecer 

(NASCIMENTO, 2011, p. 24). 

Quanto à esfera Municipal, no que tange ao setor público, em regra, em relação à 

Administração Pública direta, indireta, autárquica e fundacional, também existem algumas 

leis já em vigor, com o intuito de vedar a prática do assédio. Como exemplo há a Lei nº 1.163, 

de 24 de abril de 2000 de Iracemápolis/SP; Lei nº 3.243, de 15 de maio de 2001, de 

Cascavel/PR; Lei nº 358, de 19 de Julho de 2001, de Guarulhos/SP; Lei nº 13.288, de 10 de 

janeiro de 2002, de São Paulo/SP; Lei nº 189, de 23 de fevereiro de 2002, de Natal/RN; Lei 
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Complementar nº 498, de 19 de dezembro de 2003, de Porto Alegre/RS, dentre outras 

(NASCIMENTO, 2011, p. 18). 

Assim, a despeito de não existir legislação Federal que delimite o tema, percebe-

se uma preocupação, ao menos no que tange ao setor público, no que toca a Estado e 

Municípios de tratar sobre o fenômeno do assédio moral, tão presente no cotidiano dos 

trabalhadores brasileiros. 
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3 OS DIREITOS DE PERSONALIDADE E O ASSÉDIO MORAL 

Neste capítulo procura-se delinear os direitos de personalidade do trabalhador, 

que estão dispostos tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional, 

demonstrando a importância da sua aplicabilidade nas relações de trabalho. Analisam-se 

também fundamentos constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana como 

concretizador dos direitos de personalidade e o meio ambiente de trabalho sadio. Ao final, 

analisam-se as consequências causadas pelo assédio moral. 

3.1 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A dignidade da pessoa humana representa um atributo inerente a todo e qualquer 

ser humano, independente de qualquer requisito ou condição, sendo dele inseparável, posto 

que é característica que o define como tal. Todo ato que promove violação à dignidade 

desqualifica o ser humano e atinge, em cheio, a essência da própria condição humana. Nesse 

sentido, Camargo (1994 apud NUNES, 2002, p. 45) afirma que: 

Pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua inteligência e possibilidade de 

exercício de sua liberdade, se destaca na natureza e se diferencia do ser irracional. 

Estas características expressam um valor e fazem do homem não mais um mero 

existir, pois este domínio sobre a própria vida, sua superação, é a raiz da dignidade 

humana. Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato de existir, 

independentemente de sua situação social, traz na sua superioridade racional a 

dignidade de todo ser. Não admite discriminação, quer em razão do nascimento, da 

raça, inteligência, saúde mental, ou crença religiosa. 

Corroborando tal entendimento, Sarlet (2009, p. 67) estabelece que a dignidade da 

pessoa humana é entendida como valor próprio e intrínseco ao ser humano: 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 

vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida. 

Assim, diante da importância conferida ao tema e de atualmente o Direito possuir 

como centro e fim o ser humano, a Constituição de 1988 alçou a dignidade da pessoa humana 

à condição de princípio constitucional e fundamento da República Federativa do Brasil, 

elencado no Art. 1º, III da Carta Magna, instituindo os direitos e garantias fundamentais, com 

o fim de preservar tal dignidade e os atributos a ela inerentes, tais como a vida, liberdade, 
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igualdade, intimidade, privacidade, trabalho, saúde, educação, propriedade e meio ambiente 

protegido. (ALKIMIN, 2011, p. 25 - 27). 

Nesse sentido, para Moraes (2002, p. 50-51), a dignidade da pessoa humana 

revela uma dupla concepção: 

O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal da dignidade da 

pessoa humana apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiramente, prevê um 

direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos 

demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de 

tratamento igualitário dos próprios semelhantes. Esse dever configura-se pela 

exigência do indivíduo respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a 

Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria. A concepção dessa noção de 

dever fundamental resume-se a três princípios do direito romano: honestere vivere 

(viver honestamente), alterum nonlaedere (não prejudique ninguém), e suum cuique 

tribuere (dê a cada um o que lhe é devido). 

De acordo com Válio (2006, p. 38), “a dignidade é valor espiritual e moral 

inerente à pessoa humana, que conduz um sentimento de respeito consciente e responsável da 

vida e pelos seus pares”. 

Dessa forma, depreende-se dos estudos apresentados que a dignidade da pessoa 

humana é o núcleo axiológico essencial do constitucionalismo moderno, em torno do qual 

gravitam os direitos fundamentais. É a dignidade da pessoa humana que viabiliza e concretiza 

os direitos fundamentais, dentre eles, os direitos de personalidade, servindo como vetor de 

orientação para as necessárias soluções de conflitos. 

Assim, verifica-se que a dignidade da pessoa humana concretiza os direitos de 

personalidade, no âmbito das relações privadas, como as relações trabalhistas, pois, segundo 

Sarmento (2008, p. 96), “os chamados „direitos da personalidade‟ representam uma das 

formas de proteção da pessoa humana no Direito Privado”. 

Nesse diapasão, tem-se que o trabalho é uma fonte de dignidade e o trabalhador é, 

antes disso, pessoa humana, possuindo, portanto, dignidade, devendo ser tratado com respeito, 

conforme explica Alkimin (2011, p. 19):   

Ora, se trabalho é fonte de dignidade humana, e se todo homem tem dignidade, o 

trabalhador, como pessoa humana, tem dignidade, que condiz com a consciência 

moral e autonomia individual de atuar segundo as regras morais, valores, princípios 

éticos e costumes no seio da sociedade. 

Para a garantia de vida digna ao trabalhador, necessário se faz que seja respeitados 

os seus direitos, remuneração justa, moradia, educação e participação ativa e consciente na 

comunidade produtiva em que se acha inserido, entretanto não é isso que se observa no 

mundo organizacional. 
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Atualmente, observa-se que existem vários instrumentos normativos nacionais e 

internacionais que visam à preservação da dignidade da pessoa humana, a exemplo da 

Constituição Federal de 1988 e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

Entretanto, tal dignidade continua a ser desrespeitada, principalmente no ambito das relações 

laborais, tendo em vista que a prática do assédio moral ainda se faz muito presente nesse 

contexto. 

Os trabalhadores são vítimas do temor do desemprego e, por isso, aturam todo 

tipo de discriminação, submetem-se a jornadas de trabalho desumanas e a tratamentos 

degradantes, realizam tarefas incompatíveis com as suas atribuições e tornam-se alvos fáceis 

da prática do assédio moral, numa grave violação à sua dignidade humana e aos seus direitos 

de personalidade. 

3.2 DIREITOS DE PERSONALIDADE 

Ensina Miguel Reale (2015, on line) que os direitos da personalidade são aqueles 

a ela inerentes, como predicado fundamental de sua constituição, por exemplo, o direito de ser 

livre, de possuir livre iniciativa, em conformidade com a lei, de acordo com o estabelecido 

para toda a sociedade, assinalando também que cada direito de personalidade se vincula a um 

valor fundamental. 

No mesmo sentido, Bittar (1995, p. 7) entende que os direitos da personalidade 

constituem: 

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

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

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

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

público ou às incursões de particulares.  

Assim, os direitos da personalidade são entendidos como aqueles inerentes à 

pessoa e à sua dignidade, que particularizam um ser humano, que o tornam um ser único e 

peculiar, protegendo-o nos seus valores mais pessoais e nos seus reflexos na sociedade, sendo, 

portanto, direitos inatos e dotados de irrenunciabilidade, intransmissibilidade e 

imprescritibilidade, como bem ensina Pereira (2000, v. I, p. 153): 

[...] os direitos da personalidade „inatos‟ (como o direito à vida, o direito à 

integridade física e moral) sobrepostos a qualquer condição legislativa, são 

absolutos, irrenunciáveis, intransmissíveis, imprescritíveis: absolutos, porque 

oponíveis erga omnes; irrenunciáveis, porque estão vinculados à pessoa de seu 

titular. Intimamente vinculados à pessoa, não pode esta abdicar deles, ainda que para 

subsistir; intransmissíveis, porque o indivíduo goza de seus atributos, sendo inválida 

toda tentativa de sua cessão a outrem, por ato gratuito como oneroso; 
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imprescritíveis, porque sempre poderá o titular invocá-los, mesmo que por largo 

tempo deixe de utilizá-los.  

Nesse ínterim, os direitos da personalidade possuem tamanha importância que a 

Constituição Federal de 1988 elencou, em seu Art. 5º, inciso X, alguns direitos da 

personalidade, a exemplo do direito à vida, à integridade física e moral, à liberdade e à vida 

privada, prevendo a indenização por dano moral ou material decorrente da transgressão de tais 

direitos.  

De acordo com Válio (2006, p.22), os direitos de personalidade elencados na CF 

de 1988 são considerados verdadeiros princípios, ou seja, vetores de interpretação do 

ordenamento jurídico pátrio e, sabendo-se que a Lei Maior é fundamento de validade para 

todas as outras normas infraconstitucionais e também diante do princípio da Supremacia da 

Constituição Federal, é inegável reconhecer a irradiação dos direitos constitucionais de 

personalidade ao segmento juslaboralista.  

Nessa perspectiva, afirma Nery Júnior (2000, p. 20) que “todos devem conhecer e 

aplicar o Direito Constitucional em toda a sua extensão, independente do ramo 

infraconstitucional que se esteja examinando”. 

Assim, claro é o reconhecimento dos princípios constitucionais de personalidade 

no ramo juslaboralista, tendo em vista a importância que estes refletem, como bem assevera 

Espíndola (2000, p. 51-69): 

Os princípios jurídicos como princípios constitucionais têm a mais alta 

normatividade do sistema jurídico. Isto fez com a antiqüíssima (sic) postura 

conferida aos princípios a mera posição subsidiária em face dos atos de integração 

da ordem jurídica fosse superada; ou seja, antes, os princípios gerais do direito eram 

apenas elementos de colmatação de lacunas do sistema jurídico, segundo o 

enunciado do art. 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil, e art. 126, do Código de 

Processo Civil. Todavia, hoje constituem verdadeiros parâmetros de aferição de 

constitucionalidade do sistema jurídico; fazem dos princípios normas de prenhe de 

direitos; fazem dos princípios os principais sentidos hermenêuticos da ordem 

jurídica; sumariam as estruturas básicas da justiça, que estabelecidas na 

Constituição, pelos princípios constitucionais, ganham vigor e materialidade. 

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

para a tutela dos direitos da personalidade, no qual afirma expressamente, no Art. 11, serem 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, 

dispondo, em seguida, no artigo 12, que é possível que se exija a cessação de ameaça ou lesão 

a direito da personalidade, podendo reclamar perdas e danos, a despeito de outras sanções 

previstas em lei. 
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Para Alkimin (2011, p. 22), tal regra disposta no Código Civil representa norma 

de direito comum, aplicável, portanto, à relação de emprego, em virtude do princípio da 

subsidiariedade, disposto no parágrafo único do Art. 8º da CLT, que afirma “o direito comum 

será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os 

princípios fundamentais deste”, e em virtude da inexistência de norma específica, na referida 

legislação, que proteja os direitos de personalidade do empregado. 

Na mesma perspectiva, Simón (2003, p. 78-83) ressalta a importância da atenção 

aos direitos de personalidade, regulados através do CC de 2002, nas relações de emprego: 

[...] o novo código civil inovou na regulação dos direitos da personalidade. 

Caracterizados como direitos fundamentais e protegidos constitucionalmente, esses 

direitos merecem atenção especial quando estão delimitados em uma relação 

marcada pela desigualdade entre as partes, como é o caso da relação de emprego. 

No sentir de Nascimento (2003, p. 416-417), a própria Consolidação das Leis do 

Trabalho dispõe indiretamente sobre os mecanismos de defesa dos direitos de personalidade 

do trabalhador quando, no Art. 483, permite a rescisão indireta do contrato de trabalho por 

parte do empregado, na ocorrência de ofensa grave à sua honra ou à de sua família, ou ainda 

quando tratado pelo empregador ou superior hierárquico com rigor excessivo, dentre outras 

hipóteses. 

Destarte, constata-se que o trabalhador, antes de tudo, é pessoa humana, sujeito de 

direitos e, como tal, goza de todos os predicados da personalidade, que devem ser 

resguardados e respeitados frente ao poder diretivo do empregador. 

Assim, afirma Alkimin (2011, p. 26, grifo do autor), no que concerne ao respeito 

aos direitos de personalidade como obrigação que: 

Diante da subordinação jurídica e da natureza contratual bilateral, sinalagmática e de 

trato sucessivo da relação entre empregado e empregador, da qual advêm direitos e 

obrigações para as partes, constitui obrigação primordial do empregado a prestação 

de serviço com diligência, boa-fé, sempre respeitando a estrutura organizacional do 

empregador; sendo que a este incumbe a obrigação de fornecer trabalho e 

instrumentos, pagar salários e demais obrigações acessórias ou complementares, 

e.g., respeito à dignidade e direitos da personalidade do obreiro  [...] Para o 

empregador, o respeito à dignidade e aos direitos de personalidade do empregado 

deve ser considerado como um ponto de apoio para a relação obrigacional no 

contrato de trabalho. E, muito embora a obrigação de pagamento pontual de salário 

seja considerada uma obrigação primordial do empregador, não menos primordial é 

a obrigação de preservar, garantir e tutelar os direitos de personalidade do 

empregado, que constituem extensão dos direitos fundamentais do cidadão. 

Assim, a despeito da relação empregatícia possuir conteúdo econômico, em 

virtude do pagamento de salários por parte do empregador, segundo o Art. 2º e 3º da CLT, tal 
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relação caracteriza-se, principalmente, pela prestação de serviços com pessoalidade e 

subordinação, sujeitando o obreiro ao poder de direção do empregador, o que por si só é 

motivo que enseja a proteção dos direitos de personalidade do empregado. 

 Pode-se observar, portanto, que os direitos de personalidade constituem 

verdadeiras limitações ao exercício do poder diretivo do empregador e à autonomia da 

vontade, pois a organização do trabalho deve ocorrer de forma tal que a destinação de ordens 

e serviços observe o devido respeito à dignidade do trabalhador, respeitando, por 

consequência, os seus direitos de personalidade (ALKIMIN, 2011, p. 26). 

Dessa forma, verifica-se que os direitos de personalidade devem ser, 

obrigatoriamente, observados no âmbito das relações privadas de trabalho, visto que tais 

direitos são inerentes à condição humana, não sendo passíveis de redução por qualquer ato 

voluntário, estando as violações a tais direitos sujeitas às sanções previstas em lei, além da 

indenização por dano moral/material, constitucionalmente assegurada, e reclamação por 

perdas e danos. 

3.2.1 Direitos de Personalidade do Trabalhador 

Não há na doutrina um consenso em relação à classificação dos direitos de 

personalidade. Entretanto, a Constituição Federal cuidou em explicitar alguns desses direitos, 

considerados princípios, na atualidade, a exemplo do princípio da igualdade, capitulado no 

caput do art. 5º; o direito à integridade física e moral, no inciso V do art. 5º, e o direito à 

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, no inciso X, também do art. 5º da 

Constituição Federal. 

Nesse sentido, o princípio constitucional da igualdade, insculpido no caput e 

inciso I do art. 5º da Constituição da República, reflete o direito universal ao tratamento 

igualitário, ou seja, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

Entretanto, segundo Lenza (2011, p. 875), o que se deve buscar, além da igualdade formal, é a 

igualdade material, visto que a lei deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na medida das suas desigualdades. 

Assim, aponta Moraes (2002, p. 66-67) que o princípio da igualdade, como vetor 

de interpretação dos direitos de personalidade, opera em dois planos distintos: 

O princípio da igualdade consagrado pela Constituição opera em dois planos 

distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, 

respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que 

possam criar tratamento abusivamente diferenciados (sic) a pessoas que se 

encontram em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, 
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basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira 

igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, 

convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social. 

Dessa forma, no âmbito das relações laborais, o empregador ou superior 

hierárquico não pode tratar os trabalhadores iguais desigualmente, entretanto pode tratar os 

desiguais desigualmente, na medida em que essas desigualdades se apresentarem (VÁLIO, 

2006, p. 50). 

Segundo Válio (2006, p. 50), o direito à integridade física e moral, disposto no art. 

5º, V da Constituição Federal, é um direito fundamental do homem, ou seja, “a integridade 

físico-corporal é bem vital do indivíduo. Proteger o corpo e a mente, consiste em opor-se a 

qualquer atentado que venha a atingi-los”. 

O direito à integridade física pode, portanto, ser percebido desde o nascimento até 

a morte do indivíduo. A agressão ao corpo revela-se, verdadeiramente, uma agressão ao 

próprio direito à vida, e as lesões corporais resultantes de tal violação são puníveis, tanto 

penal quanto civilmente (VÁLIO, 2006, p. 50). 

A lesão à integridade moral da pessoa é fato gerador do direito à indenização, 

segundo afirma Válio (2006, p. 51): 

Já em caso de violação da integridade da pessoa, no seu aspecto moral, a 

Constituição prevê o direito à indenização, no art. 5º, inciso V. [...] A Constituição dá 

muito valor à moral, tornando o valor da moral individual um bem indenizável, pois sem a 

moral a moral a pessoa fica reduzida a condição animal, de pequena significação [...]. 

Segundo dispõe Bittar (1995, p. 111), o direito à integridade moral, psíquica, 

“compreende o zelo quanto à higidez psíquica da pessoa, sempre em função do princípio da 

dignidade do ser, que à ordem jurídica compete garantir”. Para o autor, tal direito manifesta-se 

pelo respeito que todos devem ter para com a estrutura psíquica de outrem, conforme destaca: 

Manifesta-se pelo respeito, a todos imposto, de não afetar a estrutura psíquica de 

outrem, seja por ações diretas, seja indiretas, seja no ritmo comum da vida, seja em 

tratamentos naturais, ou experimentais, ou, ainda, repressivos (os últimos, aliás, 

sujeitos a sancionamentos penais). À coletividade e a cada pessoa prescreve-se então 

a obrigação de não interferir no aspecto interno da personalidade de outrem, como 

conjunto individualizador do ser, com suas ideias, suas concepções, e suas 

convicções, dentro do princípio de que cada entidade particular vem ao mundo para 

cumprir determinada missão. Não se pode, pois, tolher o seu caminho, desviando-a, 

psiquicamente, de suas concepções, a menos que por convencimento próprio natural.  

Em se tratando do fenômeno do assédio moral, cujo fim é, justamente, aniquilar a 

integridade moral do trabalhador, destruir a sua dignidade, extremamente importante se revela 

a tutela efetiva à sua integridade física e, principalmente, moral nas relações laborais. 
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Os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem foram elencados no 

art. 5º, X da Lei Maior, determinando o texto constitucional que “são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. 

O direito à intimidade, de acordo com Bittar (1995, p. 103, grifo nosso), é direito 

de personalidade de cunho psíquico que busca preservar a intimidade, a privacidade nos 

aspectos pessoais, familiares e negociais, como se observa: 

Veda-se qualquer interferência arbitrária na vida privada, na família, no domicílio e 

na correspondência, bem como – na fórmula adotada pela Declaração Universal – 

coíbem-se os ataques à sua honra ou reputação, permitindo-nos distinguir, em sua 

pureza, os componentes do direito à intimidade, o qual se aparta, por sua vez, do 

direito à honra. Separamos, também, frente à sua especificidade, o âmbito do 

segredo, integrante da esfera íntima do ser, mas constitutivo de direito autônomo, 

com características próprias [...] No campo do direito à intimidade são protegidos, 

dentre outros, os seguintes bens: confidências; informes de ordem pessoal (dados 

pessoais); recordações pessoais; memórias, diários; relações familiares; lembranças 

de família; sepultura; vida amorosa, ou conjugal; saúde (física e mental); afeições; 

entretenimentos; costumes domésticos e atividades negociais, reservados pela 

pessoa para si e para seus familiares (ou pequeno circuito de amizade) e, portanto, 

afastados da curiosidade pública.  

Desta feita, observa-se a perfeita possibilidade da tutela do direito à intimidade do 

trabalhador, posto que tal direito de personalidade visa à preservação não só da vida privada, 

no âmbito das informações pessoais, dos costumes e lembranças de família, mas, também, e 

principalmente, da honra, da reputação e da saúde física e mental do trabalhador, que são 

atingidas frontalmente com a prática do assédio moral. 

Ainda segundo Bittar (1995, p. 125-126), o direito à honra também representa 

elemento de cunho moral, inerente à natureza humana, que acompanha o indivíduo desde o 

seu nascimento, estendendo-se até depois da morte. Para o autor, o reconhecimento do direito 

à honra deve ser homenageado em dois aspectos: 

O reconhecimento do direito em tela prende-se à necessidade de defesa da reputação 

da pessoa (honra objetiva), compreendendo o bom nome e a fama de que desfruta no 

seio da coletividade, enfim, a estima que a cerca nos seus ambientes, familiar, 

profissional, comercial ou outro. Alcança também o sentimento pessoal de estima, 

ou a consciência da própria dignidade (honra subjetiva), de que separamos, no 

entanto, os conceitos de dignidade e de decoro, que integram, em nosso entender, o 

direito ao respeito (que versaremos a seguir), ou seja, modalidade especial de direito 

da personalidade apartada do âmbito geral da honra (que, na doutrina, vem, em 

geral, contemplada no mesmo conjunto). 

Dessa forma, observa-se que no direito à honra o bem jurídico que se busca 

proteger é a reputação ou estima social de cada indivíduo e a preservação da própria 

dignidade humana. Assim, necessária é a proteção do direito à honra do trabalhador, que a 
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todo instante é abalada, tanto no aspecto objetivo quanto subjetivo, com a prática do assédio 

moral. 

No que tange ao direito à imagem, este representa direito fundamental, elencado 

no art. 5º, X da CF/88, que ganhou importante relevância a partir da grande difusão dos meios 

de comunicação, com o rápido avanço tecnológico dos meios de captação e reprodução da 

mesma. Assim, o direito à imagem, como direito de personalidade, é inalienável e 

intransmissível, entretanto é disponível, visto que a pessoa pode dispor da própria imagem 

para que outros a utilizem com determinados fins (VÁLIO, 2006, p. 50-51). 

Para Bittar (1995, p. 87), o direito à imagem nada mais é que o vínculo que une a 

pessoa à sua expressão externa: 

Consiste no direito que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e respectivos 

componentes distintos (rosto, olhos, perfil, busto) que a individualizam no seio da 

coletividade. Incide, pois, sobre a conformação física da pessoa, compreendendo 

esse direito um conjunto de caracteres que a identifica no meio social. Por outras 

palavras, é o vínculo que une a pessoa à sua expressão externa, tomada no conjunto, 

ou em partes significativas (como a boca, os olhos, as pernas, enquanto 

individualizadoras da pessoa). 

Entretanto, Lima (apud VÁLIO, 2006, p. 48) afirma que o direito à imagem 

reveste-se de um duplo conteúdo, ou seja, moral e patrimonial: 

[...] reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque direito de personalidade; 

patrimonial, porque assentado no princípio segundo o qual a ninguém é lícito 

locupletar-se a custa alheia, não resta dúvida que a reparação ao dano causado na 

esfera cível é certa como a claridade do sol, até porque é mandamento 

constitucional. 

Importante ressaltar que o direito à imagem também se relaciona diretamente aos 

direitos à intimidade, à identidade e à honra, mas não se confunde com estes. Desse modo, 

clara está a viabilidade da tutela da imagem do trabalhador, diante das utilizações abusivas da 

sua imagem. 

Assim, verifica-se que os direitos de personalidade do trabalhador devem ser 

efetivamente tutelados, visto que se aplicam perfeitamente às relações de trabalho, e a todo 

instante são brutalmente violados com a prática do assédio moral. 

3.3 CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL 

A prática do assédio moral é algo que invade a esfera da vida íntima e profissional 

do trabalhador, viola os seus direitos de personalidade, sendo capaz de trazer consequências 

nefastas à saúde, à integridade física, à integridade psíquica, à identidade, à autoestima e à 
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dignidade do trabalhador, levando a uma degradação do meio ambiente de trabalho e 

retirando-lhe uma boa qualidade de vida. Nesse sentido afirma Alkimin (2011, p. 83): 

A vítima injustamente atingida em sua dignidade e personalidade de homem e 

trabalhador suporta significativas perdas, passando a viver no ambiente de trabalho 

tenso e hostil, em constante estado de incômodo psicofísico, capaz de gerar 

distúrbios psicossomáticos, refletindo em desmotivação, stress, isolamento e 

prejuízos emocionais de toda ordem, comprometendo sua vida pessoal, profissional, 

familiar e social. 

Assim, pode-se verificar que o assédio moral no ambiente de trabalho gera grande 

pressão e sofrimento psíquico ao trabalhador, os quais causam angústia, medo, culpa e 

autovigilância exacerbada, desestabilizando as emoções e provocando lesões à saúde física e 

mental. Assim, configura-se um verdadeiro fator de risco à saúde nas organizações do 

trabalho. (BARRETO, 2000). 

Afirma ainda Alkimin (2011, p. 83) que o assédio moral pode levar a um quadro 

de medo, angústia, mágoa, revolta, tristeza e desvalorização pessoal e profissional, podendo 

levar a um quadro de depressão e até ao suicídio, como se observa: 

O assédio moral gera sofrimento psíquico que se traduz em mal estar no ambiente de 

trabalho e humilhação perante os colegas de trabalho, manifestando o assediado 

sentimento e emoção por ser ofendido, menosprezado, rebaixado, excluído, vexado, 

cujos sentimentos se apresentam como medo, angústia, mágoa, revolta, tristeza, 

vergonha, raiva, indignação, inutilidade, desvalorização pessoal e profissional, que 

conduzem a um quadro de depressão com total perda de identidade e dos próprios 

valores, com risco de suicídio. 

Para Hirigoyen (2011, p. 164), o assédio moral deixa sequelas marcantes na vida 

do assediado, representando uma verdadeira cicatriz psicológica, conforme se observa: 

Todas as vítimas, com raríssimas exceções, experimentam uma desestabilização 

permanente. Em todas as outras formas de sofrimento no trabalho e, em particular, 

no caso de uma pressão profissional excessivamente forte, quando cessa o estímulo, 

cessa também o sofrimento e a pessoa consegue recuperar o estado normal. O 

assédio moral, ao contrário, deixa sequelas marcantes que podem evoluir do estresse 

pós-traumático até uma sensação de vergonha recorrente ou mesmo modificações 

duradouras de personalidade. A desvalorização persiste, mesmo que a pessoa esteja 

afastada de seu agressor. Ela é refém de uma cicatriz psicológica que a torna frágil, 

medrosa e descrente de tudo e de todos. 

Assim, pode-se observar que o sofrimento causado pelo assédio moral não cessa 

quando o assédio é afastado, ele deixa cicatrizes marcantes que perduram ao longo do tempo e 

podem evoluir do estresse pós traumático até modificações duradouras da personalidade da 

vítima atingida. 
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Ainda segundo a autora, o assédio é capaz de produzir modificações psíquicas, de 

destruir a identidade e a personalidade da pessoa assediada, como se vê: 

O assédio moral pode provocar uma destruição da identidade e influenciar por muito 

tempo o temperamento da pessoa. Nossa identidade se constrói progressivamente 

desde a infância e nunca está definitivamente formada. Quando somos vítimas de 

uma agressão contra a qual não temos meios psíquicos de lutar, pode ocorrer uma 

acentuação de traços de personalidade anteriores ou surgir distúrbios psiquiátricos. 

Trata-se de uma verdadeira alienação, no sentido de que a pessoa perde o próprio 

domínio e se sente afastada de si mesma. (HIRIGOYEN, 2011, p. 175). 

Assim, por ser o assédio moral um mal que, claramente, danifica a personalidade, 

a identidade, a dignidade, a autoestima, e que põe em risco a saúde e a própria vida do 

assediado, causando também uma degradação no meio ambiente do trabalho, destaca-se que a 

sua prática fere brutalmente os direitos de personalidade e a dignidade da pessoa humana do 

trabalhador, merecendo, por tal motivo, ser devidamente regulado em lei, com vistas a coibir 

o seu exercício.  

Cabe ressaltar que o mal advindo da prática do assédio moral no trabalho 

prejudica não apenas o trabalhador, mas também a própria empresa, causando um 

absenteísmo, pois há a tendência da vítima passar a faltar ao trabalho e considerável queda na 

produtividade, retroatividade da mão de obra, maculando a imagem da empresa e 

comprometendo a atividade empresarial, sem falar na possibilidade de indenização 

patrimonial à vítima, decorrente dos danos morais e materiais por ela sofridos em eventual 

ação judicial (FIGUEREDO, 2012). 

Por todas as consequências nefastas que causam, a violência psicológica fere 

frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, e por isso, também viola os direitos 

de personalidade do trabalhador, que são direitos inatos de todo e qualquer ser humano e 

devem ser respeitados em qualquer circunstância. 

No tocante à mulher, é sabido que estão em relação de igualdade com os homens, 

nos termos do art. 5º, I, da Constituição Federal, de 1988, sendo também, portanto, sujeitos de 

direito, detentoras de direitos de personalidade e merecedoras de proteção. O assédio moral 

contra as mulheres é deletério da sua própria dignidade, destruindo a sua autoestima, a sua 

integridade física e psíquica e deteriorando o meio ambiente de trabalho em que vivem, que é 

elemento relevante do sentimento de dignidade. 

A mulher tem o direito fundamental ao exercício laborativo em condições de 

igualdade com o homem e deve exercer esse direito sem nenhum tipo de interferência, como o 

assédio moral. Possuem, portanto, o direito a desempenhar as suas funções sem serem 
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assediadas, sem ter a sua dignidade aviltada, num ambiente de trabalho sadio, sem 

discriminações em razão do sexo, origem, raça, credo, ou qualquer outra peculiaridade. 
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4 ASSÉDIO MORAL CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DE TRABALHO  

Neste capítulo busca-se estudar o assédio moral sofrido pela mulher no ambiente 

de trabalho, analisando-se, primeiramente, a situação da mulher no mercado de trabalho e a 

desigualdade de gênero existente. Após são estudadas as causas e finalidades da prática do 

assédio moral contra a mulher no ambiente de trabalho, demonstrando a ocorrência de um 

dano moral à trabalhadora, em virtude da violência moral, pretendendo, por fim, destacar a 

competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações resultantes de tais danos 

decorrentes do assédio moral. 

4.1 SITUAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO E A DESIGUALDADE 

DE GÊNERO 

As barreiras encontradas pelas mulheres estão nas mais diversas situações, são 

maiores e mais dinâmicas que as encontradas e vivenciadas pelo trabalhador do sexo 

masculino (BUTURI,  2015, online). 

Enquanto aos homens era atribuída a única função de “prover o lar”, à mulher 

cabia, além de todos os afazeres domésticos, a responsabilidade quase que exclusiva pela 

educação dos filhos, o que a mantinha afastada do mercado formal de trabalho de uma 

determinada nação. O convívio social da mulher, quase sempre, ao longo da história, se 

baseou por uma submissão do sexo feminino ao masculino (BUTURI, 2015, online). 

A partir de lutas classistas e sindicais, a exemplo do Movimento de Libertação 

Feminina, começou-se a vislumbrar uma pequena abertura no mercado formal de trabalho 

assalariado para as mulheres. Desde o início, as ofertas eram restritas às ocupações mais 

elementares, sob o argumento de que o sexo feminino é o “sexo frágil”, e esse argumento 

serviu e serve até hoje para desmerecer a valorização do serviço desempenhado pela mulher, 

por mais que estas ocupem as mesmas funções de um homem, o que configura uma estratégia 

para a manutenção da mão de obra em patamares baixos, apenas com o objetivo de aumentar 

os lucros (BUTURI, 2015, online). 

A mobilização da população e a coação dos organismos internacionais para uma 

maior concessão de direitos sociais fez com que os Estado Democráticos de Direito, em seus 

ordenamentos jurídicos, regulamentassem as relações de trabalho da mulher, assegurando-lhe 

garantias protegidas por lei, objetivando a almejada igualde de trabalho e a coibição de 

possíveis abusos (BUTURI, 2015, online). 
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A progressiva inserção das mulheres no mercado de trabalho foi um dos 

fenômenos mais marcantes, nos últimos 50 anos, na sociedade brasileira. Tal acontecimento 

pode ser explicado por uma combinação de fatores econômicos, sociais e culturais, a exemplo 

do crescente avanço da industrialização, da continuidade do processo de urbanização bem 

como da redução da taxa de fecundidade, o que proporcionou uma maior possibilidade das 

mulheres ocuparem cargos no processo produtivo (BUTURI, 2015, online). 

Nas relações de trabalho, a mulher era tratada de forma discriminatória em relação 

ao homem. O Código Civil de 1916 atribuía ao homem a chefia legítima da família, e à 

mulher a responsabilidade pela criação e educação dos filhos, entretanto, com o advento da 

Constituição Federal de 1988, ficou estabelecida a garantia da igualdade entre homens e 

mulheres, perante a lei (buturi, 2015, online).  

A CF de 1988 estabeleceu também a igualdade de deveres conjugais entre eles e 

marcou uma mudança no Direito do Trabalho, que antes a protegia no lar, e passou a garantir 

a sua inserção no mercado de Trabalho, conforme se observa do Art. 5º da Consttuição 

Federal de 1988: 

Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição. 

O Direito ao Trabalho foi erigido ao patamar de garantia constitucional, sendo 

considerado um direito social, elencado no “caput” do Art. 6º da Constituição Federal de 

1988, e em virtude da vulnerabilidade e do histórico de discriminação de gênero em relação à 

mulher, a Lei Maior, em seu Art. 7º, XX, designou-lhe proteção especial, estabelecendo a 

proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da 

lei, além de prever a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, diante da situação de desigualdade entre 

homens e mulheres no trabalho, e atendendo à determinação Constitucional de proteção à 

mulher, estabeleceu garantias às trabalhadoras em capítulo específico “Da Proteção ao 

Trabalho da Mulher”, em seus Artigos 372 e seguintes. 

Dentre as garantias estabelecidas, destacou a CLT que os preceitos que regulam o 

trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo em que não colidirem com a 

proteção especial a elas oferecida. Além disso, estabeleceu jornada de trabalho de oito horas 

diárias; regulamentou os períodos de descanso, bem como o trabalho noturno das mulheres, o 

qual terá salário superior ao diurno; assegurou a proteção à maternidade, garantindo 
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estabilidade provisória à trabalhadora grávida e instituindo a licença maternidade de 120 dias, 

e estabeleceu, dentre outras garantias, algumas vedações incursas no Art. 373-A: 

 

Artigo 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções 

que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e ceratas especificidades 

estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: 

I – publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à 

idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser 

exercida, pública e notoriamente assim o exigir; 

II – recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, 

idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da 

atividade seja notória e publicamente incompatível; 

III – considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável 

determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de 

ascenção profissional; 

IV – exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de 

esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego; 

V – impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou 

aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, 

situação familiar ou estado de gravidez; 

VI – proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou 

funcionárias. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas temporárias 

que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, 

em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação 

profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. 

Percebe-se, portanto, a tentativa de proteção da mulher por parte tanto da 

Constituição Federal quanto da CLT e da Convenção sobre a eliminação de todas as formas 

de discriminação contra a mulher, tendo em vista o histórico de descriminação apresentado. 

Apesar do crescente aumento das mulheres no mercado de trabalho, observa-se que estas 

ainda são alvo constante do assédio moral no ambiente laboral. 

Segundo pesquisa realizada por Hirigoyen, as maiores vítimas do assédio moral 

no ambiente de trabalho são justamente as mulheres. Cerca de 70% das mulheres sofrem 

assédio moral, contra 30% de homens, demonstrando, assim, que o sexo feminino continua 

sendo alvo fácil desta prática funesta (HIRIGOYEN, 2011, p. 99). 

Ainda de acordo com a autora, as mulheres, além de serem mais frequentemente 

vítimas, são assediadas de forma diferente: 

As mulheres não somente são mais frequentemente vítimas, como também são 

assediadas de forma diferente dos homens: as conotações machistas ou sexistas 

estão muitas vezes presentes. O assédio sexual não é mais do que uma evolução do 

assédio moral. Nos dois casos, trata-se de humilhar o outro e considerá-lo um objeto 

à disposição. Para humilhar, visa-se o íntimo. O que há de mais íntimo que o sexo? 

Para que uma agressão persista, é preciso que ela seja quase imperceptível. O que 

existe de mais difícil de ser manifestado do que uma atmosfera sexista ou hostil? 

Aliás, no plano jurídico, graças às jurisprudências, o assédio sexual engloba por 

certo a chantagem para o emprego, mas também o clima de trabalho “sexista, hostil, 

ofensivo”. (HIRIGOYEN, 2011, p. 100). 
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Observa-se, portanto, que as mulheres, muitas vezes, são vítimas de assédio 

sexual no ambiente de trabalho, que, segundo a autora em foco, nada mais é que a evolução 

do assédio moral, utilizando como exemplo mulheres que recusam propostas de um superior 

hierárquico ou colega e, a partir de então, passam a ser isoladas, humilhadas ou maltratadas. 

Segundo Hirigoyen (2011, p. 101) “Esta mistura de assédio sexual e assédio moral existe em 

todos os meios profissionais e em todos os escalões da hierarquia. É sempre difícil provar, a 

menos que apareçam testemunhas, pois o agressor sempre nega”. 

Ainda segundo os estudos de Hirigoyen (2011, p. 102), a discriminação também 

ocorre como forma de assédio, ou seja, as mulheres são discriminadas e até mesmo impedidas 

de trabalhar simplesmente em virtude do seu gênero: 

Ao lado das formas de assédio moral próximas do assédio sexual, situa-se a 

discriminação em relação a mulheres. As mulheres são simplesmente colocadas à 

margem ou assediadas e impedidas de trabalhar unicamente pelo simples fato de 

serem mulheres. No ambiente empresarial não se fala de paridade ou igualdade de 

sexos, sobretudo quando se sobe na hierarquia; diz-se simplesmente que as mulheres 

não estão aptas a postos de responsabilidade. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a discriminação de gênero contra a mulher 

traduz-se em assédio moral, pois vem a ratificar a recusa de uma diferença ou uma 

particularidade da pessoa, neste caso, o sexo. A discriminação é, habitualmente, disfarçada, 

visto que é proibida e, por isso, muito constantemente se transmuta em assédio moral. 

4.2 CAUSAS E FINALIDADE DO ASSÉDIO MORAL 

As características físicas e biológicas das mulheres as remetem a situações 

caracterizadoras do assédio moral, pois, pelo fato de poderem engravidar, as empresas, por 

vezes, impõe-lhes a proibição da gestação, situação por si só onerosa para a empresa, o que as 

leva a ter receio pela garantia do emprego (BUTURI, 2015, online). 

Outro aspecto estrutural da prática do assédio moral, principalmente partindo do 

homem, é que a mulher detém relevante capacidade e importância na sociedade, visto que 

exerce verdadeira duplicidade, por ser mãe de família, dona de casa e trabalhadora, ajudando 

e complementando a renda familiar. Isso pode ocorrer em função de inveja ou desejo de 

possuir algo, e a diferenciação entre homens e mulheres é um fenômeno que torna propícia a 

prática do assédio moral (BUTURI, 2015, online). 

Assim, serão apontadas as causas e finalidades que permeiam a prática do assédio 

moral na opinião dos estudiosos do assunto. 
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4.2.1 Causas 

Há de se reconhecer que o mundo, nos últimos tempos, tem passado por grandes e 

rápidas mudanças na economia global. Pressionadas pelo agressivo processo de globalização, 

as grandes empresas têm, cada vez mais, substituído a mão de obra humana pela rapidez e 

eficiência do maquinário, visando a grandes produções e, por consequência, a grandes lucros. 

A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, foi o 

marco da passagem da manufatura à indústria mecânica, no qual o ingresso de máquinas 

fabris multiplicou o rendimento do trabalho e ampliou a produção global. A mecanização se 

disseminou na indústria têxtil e na mineração, dando ensejo às produções em série. Surgiram, 

ao mesmo passo, as indústrias pesadas de aço e houve uma aceleração na circulação 

mercantil, através dos navios e locomotivas (HELOANI, 2005). 

O novo sistema industrial transformou as relações sociais. Assim, passaram a 

existir duas classes sociais: a dos empregadores, ou detentores do capital, e a dos 

trabalhadores, ou detentores da mão de obra, que era vendida a baixo custo e mediante 

precárias condições de trabalho (HELOANI, 2005). 

A substituição do homem pela máquina tornou mais difícil a estabilidade de um 

emprego. Trabalhadores, apesar das condições subumanas, viram-se obrigados a entrar numa 

onda de competitividade agressiva pela manutenção de sua fonte de sobrevivência: o trabalho. 

Assim, nota-se que, por ser produto de um processo cada vez mais intenso de 

globalização, de automação fabril, de informatização e aceleração dos serviços, a 

hipercompetitividade dentro do ambiente de trabalho funciona como instrumento à efetiva 

realização do assédio moral.  Nesse sentido pontua Ferreira (2004, p. 37): 

Pode-se afirmar, (sic) sem medo de errar, que o assédio moral nas relações de 

trabalho é um dos problemas mais sérios enfrentados pela sociedade atual. Ele é 

fruto de um conjunto de fatores, tais como a globalização econômica predatória, 

vislumbradora somente da produção e do lucro, e a atual organização do trabalho, 

marcada pela competição agressiva e pela opressão dos trabalhadores através do 

medo e da ameaça. Esse constante clima de terror psicológico gera, na vítima 

assediada moralmente, um sofrimento capaz de atingir diretamente sua saúde física e 

psicológica, criando uma predisposição ao desenvolvimento de doenças crônicas, 

cujos resultados a acompanharão por toda a vida. 

Percebe-se, desse modo, que o fenômeno do assédio moral no ambiente de 

trabalho se dá em grande parte como resultado de uma globalização econômica agressiva, em 

que a empresa não se preocupa com o bem-estar físico ou mental do trabalhador, visto que 

seus enfoques são apenas a produção em larga escala e o lucro proporcional, incitando, para 
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isso, a competitividade entre trabalhadores, tanto do mesmo nível hierárquico quanto de 

níveis hierárquicos diferenciados. 

Conforme explicita Figueredo (2012, p.54), as razões que dão motivo ao assédio 

moral não são claras, compondo verdadeiro campo de sentimentos e atitudes socialmente não 

admissíveis, estando entre elas a discriminação a certos grupos de pessoas, como as mulheres. 

As pessoas solitárias são mais passíveis de sofrer o assédio moral, principalmente 

aquelas que possuem um vínculo empregatício tênue ou aquelas que têm uma maior 

necessidade do emprego, que é o caso das mulheres chefes de família (FIGUEREDO, 2012, p. 

55). 

Ainda de acordo com a autora em foco, o Parlamento Europeu delimitou alguns 

grupos mais expostos ao assédio moral, e dentre eles elencou o grupo de pessoas que 

apresentam determinadas características que atravancam a sua inserção no mercado de 

trabalho, a exemplo de homossexuais, de pertencentes a minorias raciais, jovens sem 

experiência e mulheres ocupantes de cargos tipicamente masculinos, bem como aquelas que 

estão gestantes ou possuem filhos com idade inferior a 10 anos (FIGUEREDO, 2012, p. 55). 

Para Figueredo (2012, p. 68), as mulheres, quando adoecem, acabam por ser mais 

responsabilizadas, se comparadas aos homens, em virtude de seus desempenhos diminuírem; 

então, expurgar as trabalhadoras representa uma forma de não arcar com um trabalhador 

“menos produtivo”. 

Na mesma perspectiva, aduz Figueredo que a educação recebida pelas mulheres 

acaba por deixá-las mais vulneráveis à prática do assédio, pois, geralmente, estão predispostas 

a serem resignadas, meigas e “femininas”, e diante da situação de violência acabam por se 

reprimir e se sujeitar a relações de dominação (FIGUEREDO, 2012, p. 69). 

As mulheres têm a capacidade de criar uma relação afetiva com a empresa na qual 

trabalham e veem esse ambiente como uma segunda família. Diante do desrespeito para com 

as atividades domésticas que exercem, é no âmbito profissional que a mulher estabelece 

dentro de si um sentimento de dignidade. O trabalho formal é elemento essencial para a sua 

autoestima, e quando esta é vítima da violência moral no ambiente laboral, tudo isso se 

degenera (FIGUEREDO, 2012, p. 66). 

4.2.2 Finalidade 

De acordo com Lippmann (2005, p. 35), o assédio moral é praticado com um fim 

econômico, conforme descrito:  
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Ao contrário do assédio sexual, a motivação do assédio moral é econômica. Não há 

a prática da sedução ou da conquista. Geralmente o objetivo consiste num corte do 

atingido, ou de um grupo de empregados através da reestruturação, ou ainda se 

pretende frustrar os direitos daqueles que são mais antigos, ou que tenham direito à 

estabilidade. 

A intenção do assediador, quando pratica o assédio moral, é a de excluir a vítima 

do ambiente de trabalho, ou seja, a empresa já não deseja mais aquele trabalhador, entretanto 

não está disposta a arcar com as despesas de uma dispensa sem justa causa e, nesse intento, 

passa a praticar condutas abusivas contra a vítima (LIPPMANN, 2005, p.35-37). 

Nessa situação, o trabalhador, seja ele homem ou mulher, deixa de ter respeitados 

os seus direitos à honra, à integridade moral, ao tratamento igualitário, à proteção de sua 

saúde mental e à sua própria dignidade humana, e acaba por pedir demissão, o que, de fato, 

traz uma menor onerosidade à empresa. Nesse diapasão afirma ainda Lippmann (2005, p. 37) 

que assédio moral: 

Trata-se, assim, do abuso de direito no uso do poder disciplinar do empregador, que 

deixa de ser utilizado com a finalidade de incrementar a atividade produtiva, para 

servir como instrumento de revanche, intimidação e discriminação. É o controle 

desproporcional, ou inadequado, exercido com rigor excessivo, que atenta contra os 

direitos de personalidade do trabalhador e que por si já é fato gerador de dano moral. 

Para Nascimento (2011, p. 16), a prática do assédio moral está enleada a condutas 

discriminatórias nas quais, sem motivo algum, cria-se determinada situação com fins à escusa 

de despesas com verbas trabalhistas, ou ainda tendentes a excluir uma pessoa indesejada, pela 

simples competição entre colegas, havendo discriminação da vítima com objetivos ilícitos.  

Assim, vislumbra-se um assédio moral estratégico. O empregador, valendo-se da 

violência moral, cria inúmeras situações estratégicas para compelir o trabalhador, considerado 

indesejado ou incômodo para a empresa, a pedir demissão do serviço, o que causa na vítima 

sentimentos de humilhação, perseguição e impotência. A esse respeito comenta Hirigoyen 

(apud FELKER, 2010, p. 226): 

As atitudes de assédio visam antes de tudo a „queimar‟ ou se livrar de indivíduos 

que não estão em sintonia com o sistema. Na hora da globalização, procura-se 

fabricar o idêntico, clones, robôs interculturais e intercambiáveis. Para que o grupo 

seja homogêneo, esmaga-se aquele que não está no ponto, aniquila-se qualquer 

especificidade, seja de caráter, comportamento, sexo, raça (...) formatar os 

indivíduos é uma maneira de controlá-los. Eles devem se submeter para melhorar os 

desempenhos e a rentabilidade. Essa formatação é frequentemente retransmitida 

pelos colegas, pois as empresas, como todo o grupo social, geram em seu seio forças 

de autocontrole encarregadas de recolocar na linha os „alienígenas‟. Eles têm de 

aceitar, por bem ou por mal, as regras do jogo. O assédio moral é um dos meios de 

impor a lógica do grupo. 
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O assédio moral no Brasil é instrumento utilizado com o fim de descartar aqueles 

que apresentam um desempenho insuficiente ou que tenham comportamentos anômalos ao 

que se entende apropriado no mundo organizacional (FIGUEREDO, 2012, p. 56). 

Tem-se, desse modo, que o assédio moral é conduta abusiva de natureza 

psicológica, praticada contra homens, mas, principalmente, contra mulheres, ligada a traços 

discriminatórios, que desrespeita a dignidade, a personalidade e a integridade moral do 

trabalhador, com o fim econômico de excluí-lo do ambiente de trabalho. 

4.3 DO DANO MORAL DECORRENTE DO ASSÉDIO MORAL 

Antes de falar do dano moral propriamente dito, cumpre observar, inicialmente, 

que o dano, no seu sentido amplo, é um prejuízo causado a determinado bem jurídico, 

pertencente a um sujeito de direito ou a uma coletividade, por ação ou omissão que possa ser 

imputada a alguém.  

Segundo Belmonte (2007, p. 27), a reparação civil do dano “cumpre o papel de 

reparação ou compensação das lesões patrimoniais e extrapatrimoniais injustas, causadas por 

conduta de terceiro a interesses individuais, homogêneos ou não, coletivos e difusos”. 

O dano, segundo entendimento da doutrina dominante, a exemplo de Belmonte 

(2007), Diniz (1996) e Bittar (1995), pode ser classificado, dentre outras ramificações, como 

moral ou patrimonial. Nesse sentido, afirma Belmonte (2007, p.29-30, grifo do autor) sobre 

dano patrimonial e moral: 

[...] dano patrimonial é o prejuízo pecuniário causado por ato lesivo imputável a 

outrem, quer como decorrência direta de ofensa a bem jurídico de natureza 

econômica, quer como resultado indireto de dano causado a direito da 

personalidade, enquanto dano moral é o prejuízo diretamente decorrente da ofensa a 

direito de personalidade. [...] Dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade da 

pessoa física ou jurídica, ou aos valores culturais de certa comunidade. 

Assim, quando o assédio moral é praticado contra o trabalhador, os seus direitos 

de personalidade e sua dignidade humana são diminuídos, aviltados, violados, ou seja, o 

trabalhador é lesionado na sua esfera personalíssima, sofre um dano nos seus direitos de 

personalidade e na sua dignidade humana, e esse dano é o dano moral. 

Na acepção de Wald (1989, p. 407), dano moral é uma lesão causada a alguém 

nos seus direitos de personalidade, conforme explica: 

Dano é a lesão sofrida por uma pessoa no seu patrimônio ou na sua integridade 

física, constituindo, pois, uma lesão causada a um bem jurídico, que pode ser 

material ou imaterial. O dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de 
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personalidade, sendo possível a cumulação da responsabilidade pelo dano material e 

pelo dano moral. 

Para Cahali (1998, p. 21), o dano moral representa a míngua de determinados bens 

de valor essencial para o indivíduo, e pode ser classificado em: dano que afeta o elemento 

social do patrimônio moral; dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral; dano moral 

que gera, de forma direta ou indireta, dano patrimonial; e dano moral, no sentido puro, 

conforme se observa: 

[...] a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do 

homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, 

classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral 

(honra, reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, 

tristeza, saudade etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.). [...] 

Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os 

valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade 

em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no 

devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos 

traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. 

A respeito do tema, leciona Bittar (1995, p. 24) que “são morais os danos e 

atributos valorativos (virtudes) da pessoa como ente social, ou seja, integrada à sociedade 

(como, v.g., a honra, a reputação e as manifestações do intelecto)”. 

Na visão de Alkimin (2011, p. 109), diferentemente do dano patrimonial, o dano 

moral não possui valoração econômico, posto que afeta a esfera subjetiva e psíquica da 

personalidade, conforme se observa: 

Enquanto o dano material ou patrimonial afeta o patrimônio material, ou seja, o 

conjunto de bens e direitos apreciáveis economicamente, „diminuindo o valor, 

restringindo a utilidade, ou, até mesmo, anulando a utilidade do mencionado bem’, 

o dano moral ou extrapatrimonial não é valorável economicamente, haja vista 

invadir e afetar a esfera subjetiva e psíquica da personalidade humana, 

atingindo a honra, a intimidade, a integridade psíquica, a auto-estima, enfim, é 

derivado de práticas que atentam contra o constitucional e universal princípio 

da dignidade humana, causando na vítima reação psíquica e consequente dor, 

mal-estar e profundo sofrimento. (grifo nosso). 

Dano moral, para Belmonte (2007, p. 93), representa todo tipo de ofensa aos 

predicados valorativos, psíquicos, intelectuais e físicos de uma pessoa, seja ela natural ou 

jurídica, conforme se observa: 
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[...] são danos morais as ofensas aos atributos físicos, valorativos e psíquicos ou 

intelectuais da pessoa, suscetíveis de gerar padecimentos sentimentais ou ainda 

como decorrência do uso não autorizado da imagem ou da violação do bom nome da 

pessoa jurídica e, finalmente, os causados aos valores culturais de certa comunidade. 

Nascimento (2011, p. 162-163) afirma que o dano moral “configura-se pela 

violação ao direito geral de personalidade, atingindo interesses sem expressão econômica”. 

Afirma Alkimin (2011, p. 108), que a prática do assédio moral é capaz de gerar 

um dano moral direto ou puro, bem como um dano moral indireto ou reflexivo, senão 

vejamos: 

A conduta caracterizadora do assédio moral, segundo classificação doutrinária, 

poderá gerar o dano moral direto ou puro, ou seja, aquele que viola direito 

inerente à personalidade do emprego (sic), como, por exemplo, o empregador, de 

forma sistemática, agredir a honra do empregado, humilhando-o perante os colegas; 

bem como o dano indireto ou reflexivo, ou seja, a conduta ilícita patronal gera de 

forma indireta prejuízo patrimonial e por via reflexiva um dano moral, como, por 

exemplo, o desvio ou rebaixamento funcional que gera redução salarial com 

consequente prejuízo econômico-financeiro e fere a dignidade profissional, a auto-

estima pessoal e profissional do empregado, causando-lhe sensação de dor, tristeza e 

sofrimento. 

Dessa forma, o dano moral é a lesão resultante da violação a interesses não 

patrimoniais, tais como os direitos de personalidade, e, por consequência, à dignidade da 

pessoa humana. A vítima do assédio moral sofre, de imediato, os efeitos do dano 

extrapatrimonial, haja vista que é invadida por um sofrimento espiritual, dor, sentimento de 

tristeza, depressão, angústia e desespero, tendo suas relações psíquicas completamente 

abaladas. 

Quando se trata da prática das condutas caracterizadoras do assédio moral, pode-

se dizer que há uma lesão aos atributos psíquicos ou intelectuais da personalidade do 

trabalhador, visto que a sua dignidade é afetada. A esse respeito comenta Belmonte (2007, p. 

158): 

Afeta a dignidade a provocação de constrangimentos perante os colegas de serviço 

ou clientes. Tais constrangimentos são moralmente ressarcíveis, eis que ofendem a 

autoconsideração e/ou a consideração social, expondo a pessoa a situações 

humilhantes. [...] É direito da personalidade o direito ao tratamento digno, 

constituindo assédio moral o comportamento reiterado e abusivo, destinado a 

constranger o empregado para usá-lo ou, simplesmente, desestabilizá-lo para 

fragilizá-lo emocionalmente. É a exposição do empregado a situações incômodas, 

atentatórias da sua dignidade, com o intuito de se servir do trabalhador ou 

simplesmente fragilizá-lo. 
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Nesse sentido, verifica-se que o assédio moral é, perfeitamente, capaz de gerar um 

dano moral trabalhista, visto que afeta diretamente os atributos psíquicos ou intelectuais da 

personalidade do trabalhador, causando-lhe um enorme sofrimento psicológico.  

4.3.1 Responsabilidade Civil pelos Danos Morais 

Responsabilidade civil, segundo Diniz (1996, v. 7, p. 30), é a “aplicação de 

medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, 

em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa 

a ela pertencente ou de simples imposição legal”. 

Para Belmonte (2007, p. 21), a responsabilidade civil nada mais é que “a relação 

jurídica consistente no dever garantido por lei, obrigação ou contrato, de reparar, no campo 

civil, o dano moral ou patrimonial causado por ato próprio do agente ou por pessoa, animal, 

coisa ou atividade sub a sua tutela”.  

Pode-se dizer, de acordo com a classificação da doutrina dominante, que a 

responsabilidade civil divide-se em objetiva, aquela independente de culpa, estabelecida no 

parágrafo único do Art. 927 do CC de 2002, e a subjetiva, na qual se analisa a conduta 

culposa do agente. 

Para ser caracterizada a responsabilidade civil, necessário se faz que sejam 

comprovados três elementos constitutivos: a conduta culposa, no caso de responsabilidade 

subjetiva ou o desenvolvimento de atividade de risco, na responsabilidade subjetiva; o dano 

patrimonial ou extrapatrimonial e o nexo de causalidade (BELMONTE, 2007, p. 93). 

Nesse sentido, observa-se que o dano é um importante requisito na constituição da 

responsabilidade e da indenização no campo civil. A esse respeito explica Dallegrave Neto 

(2007, p. 150) que “o dano constitui a essência da responsabilidade civil, máxime nos casos 

de responsabilidade objetiva. Sem dano pode até existir responsabilidade penal, mas jamais 

civil”.  

Imperioso ressaltar, contudo, que o reconhecimento do dano indenizável, 

sobretudo o moral, já percorreu longa e difícil trajetória até os dias atuais e, certamente, ainda 

não atingiu a sua plenitude frente à defesa da dignidade da pessoa humana (FELKER, 2010, 

p. 59). 

A clara distinção entre bens economicamente valoráveis e bens destituídos de 

apreciação pecuniária permitiu apoiar, durante muitos anos, o entendimento de que toda 

obrigação, que até então se confundia com a responsabilidade civil, deveria ter conteúdo 
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econômico, para evitar que o devedor, em caso de descumprimento dela, continuasse 

respondendo com o seu próprio corpo, já que vigorava naquele tempo a Lei de Talião (“olho 

por olho, dente por dente”), passando a garantia a recair sobre o seu patrimônio 

(BELMONTE, 2007). 

As violações morais exauriam-se no aspecto moral da personalidade e conferiam 

ao ofendido a reparação na esfera civil apenas quando a ofensa fosse passível de avaliação 

real, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal (BELMONTE, 2007). 

Entretanto, mais tarde, constatou-se que a despeito do interesse não possuir cunho 

patrimonial, nada impedia que houvesse uma valoração parcimoniosa da prestação, como 

compensação da dor sentida pela vítima. Percebeu-se, então, que os valores inerentes à 

personalidade, imateriais e não valoráveis de maneira imediata, mereciam igual reparação 

quando atingidos, produzindo reflexos aptos à composição pela via econômica e tornando o 

prejuízo sofrido indenizável (BELMONTE, 2007). 

Nesse sentido, com o advento da Constituição Federal de 1988, esta elevou o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana a fundamento da República Federativa do Brasil. 

O texto constitucional, em seu Art. 5º, inciso X, passou a autorizar a indenização por danos 

morais que resultassem da violação dos direitos de personalidade, como a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem e, por consequência, a violação à própria dignidade humana.  

Encerrando qualquer dúvida sobre o tema, o Código Civil de 2002 veio 

sedimentar, em seus artigos 186 e 927, que aquele que violasse direito e causasse um prejuízo 

a terceiro, mesmo que exclusivamente moral, cometeria ato ilícito e seria obrigado a repará-

lo, como se nota: 

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito. 

[...]Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (Art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Nesse diapasão, a falta de valoração econômica dos danos extrapatrimoniais não 

impede a sua reparação pela via pecuniária. Comenta Belmonte (2007, p. 99): 

[...] a ausência de patrimonialidade dos valores morais não impede que a frustração, 

a indignação, a revolta, a dor e a mágoa causadas pelos atos lesivos aos sentimentos 

íntimos possam ter reparação pela via econômica. A responsabilidade por danos 

morais tem por fim reparar ou compensar as lesões extrapatrimoniais causadas a 

direitos personalíssimos, não estando os danos causados a atributos valorativos da 

personalidade necessariamente ligada a prejuízo de ordem patrimonial (dano 

patrimonial). 
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Diniz (apud BELMONTE, 2007, p. 99) afirma que a reparação do dano moral 

pela via econômica convém para “compensar a dor com a alegria da obtenção de meio 

material capaz de facilitar a aquisição de prazeres destinados a atenuar o seu sofrimento”.  

Nessa linha de raciocínio, afirma Bastos (apud ÁVILA, 2009, p. 125) que o 

Direito do Trabalho tem como escopo a proteção da dignidade da pessoa humana do 

trabalhador, e que a reparação econômica do dano moral sofrido pelo obreiro se coaduna com 

tal finalidade, como se observa: 

Bastos infere que o Direito do Trabalho tem por finalidade a promoção do respeito à 

dignidade do trabalhador. E a reparação dos danos morais sofridos pelo trabalhador 

compatibiliza-se com essa finalidade, „mediante a fixação de um remedium iuris 

capaz de garantir um mínimo de proteção aos direitos humanos mais elementares do 

trabalhador‟. [...] Por fim, continua o mesmo autor: „a reparação financeira dos 

danos morais assume um papel de grande valia para o Direito do Trabalho, 

pois representa uma espécie de bálsamo profilático às lesões que afetam os 

direitos personalíssimos do trabalhador’. 

Assim, é de se notar que a prática do assédio moral gera, inegavelmente, um dano 

moral perfeitamente indenizável pela via econômica, como forma de compensação pelo 

sofrimento sentido pelo obreiro, haja vista que as condutas caracterizadoras da violência 

moral violam brutalmente os seus direitos de personalidade, a sua dignidade humana, a sua 

identidade, a sua autoestima e a sua moral, estigmatizando-o perante a sociedade e causando-

lhe um grande sofrimento psicológico.  

4.3.2 Competência da Justiça do Trabalho 

A Justiça do Trabalho, antes da reforma do judiciário, protagonizada pela Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004, era competente apenas para dirimir os conflitos existentes nas 

relações de emprego, que, como bem se sabe, representam apenas uma espécie do gênero 

relação de trabalho. 

Com o advento de referida emenda, a Justiça Laboral teve sua competência 

consideravelmente ampliada, passando a ser competente para processar e julgar, nos termos 

do Art. 114, I a IX da Constituição Federal de 1988, todos os conflitos oriundos das relações 

de trabalho, ultrapassando, assim, os limites das relações de emprego. 

O inciso VI do art. 114 da Constituição Federal, de 1988, estabelece de forma 

expressa que a Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios referentes a dano 

moral e patrimonial decorrentes da relação de trabalho, portanto, nenhuma dúvida mais 

remanesce a esse respeito. Nesse sentido, Saraiva (2010, p. 98), de forma precisa esclarece:  
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Portanto, o novo art. 114, VI, da CF/1988 consagra definitivamente o entendimento 

de que qualquer ação de dano moral ou patrimonial proposta pelo empregado em 

face do empregador ou vice-versa, quando decorrente da relação de trabalho, será de 

competência material da Justiça do Trabalho, posicionamento este que já era 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da EC 45. 

Com o acréscimo determinado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o Tribunal 

Superior do Trabalho editou, em 2005, a Resolução nº 129/2005 na qual emitiu o enunciado 

da Súmula 392: 

SÚMULA 392 do TST – DANO MORAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. Nos termos do art. 114 da CF/1988, a Justiça do Trabalho é 

competente para dirimir controvérsias referentes à indenização por dano moral, 

quando decorrente da relação de trabalho. 

Indene de dúvidas que, sendo o empregado ou empregada vítima de assédio moral 

dentro da relação de emprego e pretendendo ver reparado o dano moral decorrente do assédio, 

compete à Justiça do Trabalho, a partir de uma reclamação trabalhista, seja pelo rito ordinário, 

seja pelo rito sumaríssimo, dirimir o conflito, na forma de dissídio individual ou por ação 

coletiva, quando o autor for Sindicato ou mesmo o Ministério Público do Trabalho. 
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5 CONCLUSÃO 

Como visto, o fenômeno do assédio moral não se revela novidade nos dias atuais; 

pelo contrário, existe desde o início da civilização humana, desde que o homem é homem, 

sendo tão antigo quanto o próprio instituto do trabalho.  

Apesar de ser uma prática antiga, a discussão do assédio moral, principalmente no 

âmbito da Justiça do Trabalho, é relativamente recente. Cada vez mais recorrente nas relações 

de trabalho, o terror psicológico vem chamando a atenção no mundo jurídico, haja vista as 

condutas caracterizadoras desse mal afetarem a dignidade humana e os direitos de 

personalidade do trabalhador, ensejando graves consequências à saúde e à moral do obreiro. 

O assédio moral consiste em toda conduta antiética traduzida em atos, palavras, 

gestos ou escritos, de maneira prolongada no tempo, que expõe o trabalhador a situações 

humilhantes e vexatórias, capazes de interferir na sua personalidade, na sua autoestima, saúde 

física e mental, com o fim econômico de excluí-lo da organização e ambiente de trabalho. 

No que tange à mulher, verifica-se que há uma discriminação de gênero, na qual 

se enquadra o assédio moral. A mulher, por sua própria condição, revela-se mais propícia ao 

sofrimento do assédio moral no ambiente de trabalho e, com isso, tem a sua dignidade e 

personalidade violadas. 

De acordo com pesquisa realizada por Hirigoyen, as mulheres são mais vítimas do 

assédio moral no ambiente de trabalho que os homens, confirmando, assim, que continuam 

sendo alvo fácil de tal fenômeno.  

Frente à vulnerabilidade feminina, a Constituição Federal, em seu Art. 5º, I e 7º, 

XX, e a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu Art. 372 e seguintes, além de igualarem 

homens e mulheres em direitos e obrigações perante a lei, buscaram fornecer proteções 

especiais à mulher no ambiente de trabalho, tais como a proteção do mercado de trabalho 

feminino, mediante incentivos específicos, estabilidade provisória à trabalhadora grávida, 

licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias, dentre outras. 

Diante de um contexto em que os afazeres domésticos, tarefa, naturalmente, 

delegada às mulheres, são menosprezados, é no trabalho que a mulher se dignifica, sente 

orgulho de suas conquistas, de sua independência financeira e da sua capacidade de contribuir 

com a renda familiar. O trabalho formal exerce, portanto, elemento essencial para a 

autoestima feminina, e quando ocorre o assédio moral, isso se degenera. 

Importante salientar que as mulheres, além de serem as mais atingidas pelo 

assédio moral, sofrem tal prática de maneiras diversas. Os ataques contra elas ocorrem em 
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formas de intimidações; são mais responsabilizadas que os homens, quando ficam doentes e 

têm o seu rendimento diminuído, e sofrem assédio sexual, que é uma forma de assédio moral 

tipicamente dirigido às mulheres no ambiente de trabalho. 

Quando ocorre o assédio moral contra a mulher, nas relações laborais, há uma 

degeneração do meio ambiente de trabalho, que atinge frontalmente os seus direitos de 

personalidade, a exemplo da intimidade, da vida privada, honra e imagem, deteriorando por 

completo a sua própria dignidade. 

O trabalhador é, antes de tudo, pessoa humana e, de acordo com o Art. 1º, III da 

Carta Constitucional de 1988, sua dignidade é princípio fundamental da República Federativa 

do Brasil, que deve ser preservado. Respeitar a dignidade do trabalhador é respeitar os 

atributos inerentes à pessoa, tais como a vida, a liberdade, a igualdade, a honra, a intimidade, 

a privacidade, o trabalho e a imagem.   

Dessa forma, o trabalho revela-se fonte de dignidade humana, e é direito 

fundamental do trabalhador a defesa aos seus direitos de personalidade. Quando praticado, o 

terror psicológico, além de causar graves distúrbios à saúde física e mental e deteriorar por 

completo o meio ambiente de trabalho saudável, viola os direitos personalíssimos do obreiro, 

avilta a sua moral, a sua personalidade, a sua honra, e fere, por consequência, o seu bem e 

direito supremo: a dignidade. 

Diante de tal quadro, inegável dizer que o assédio moral é causa geradora de um 

dano moral ao trabalhador ofendido. O dano moral, segundo o Código Civil, art. 186 e 927, 

constitui-se ato ilícito e, conforme assegura a própria Constituição Federal de 1988 em seu 

art. 5º, X, esse dano moral deve ser indenizado, reparado, compensando-se, de certa forma, o 

sofrimento causado à vítima. 

Nesse sentido, a Carta Constitucional de 1988 atribuiu à Justiça do Trabalho, nos 

termos do Art. 114, VI, a competência para processar e julgar as ações de indenização por 

dano moral ou patrimonial decorrentes das relações de trabalho. Corroborando tal orientação, 

o TST, haja vista a edição da Súmula nº 392, afirma ser a Justiça Laboral competente para 

dirimir controvérsias relativas à indenização por dano moral decorrente das relações de 

trabalho. 

Portanto, o assédio moral é um fenômeno cruel e gravoso à saúde física e mental 

do trabalhador, o qual deteriora por completo o meio ambiente de trabalho, culminando, a sua 

prática, na brutal violação aos direitos de personalidade e à dignidade humana do obreiro, 

gerando para ele o direito de pleitear, na Justiça do Trabalho, uma indenização por danos 

morais decorrentes da violência moral sofrida. 
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