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“Todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotadas de razão e 

consciência e devem agir em relação umas às 

outras com espírito de fraternidade”. 

(Art. 1º Declaração Universal dos Direitos 

Humanos) 



 

 

 

RESUMO 

 

As transformações sociais e econômicas das últimas décadas têm favorecido a desumanização 

das relações laborais e a deterioração do ambiente de trabalho, pela adoção de modelos de 

gestão que fomentam a competividade e máxima produtividade, tornando o ambiente laboral 

suscetível à prática do assédio moral. Também chamado de mobbing, o assédio moral pode 

ocorrer por meio de ações, omissões, gestos, palavras, escritos, sempre com o intuito de atacar 

a autoestima da vítima e destruí-la psicologicamente. No setor público, em que prevalecem as 

relações fundadas na hierarquia, e em que a estabilidade funcional dificulta a punição do 

agressor, o assédio moral alcança conotações mais graves, com sérias consequências à vítima. 

A Constituição Federal de 1988, ao inserir a Dignidade da Pessoa Humana como princípio 

fundamental da República, regente de todo o ordenamento jurídico, buscou a efetivação dos 

direitos fundamentais, por meio da proteção da honra e imagem do indivíduo, e garantindo a 

reparação pelos danos morais e materiais decorrentes de sua violação. Nesse sentido, fácil 

concluir que a prática da violência moral viola os direitos fundamentais dos indivíduos, 

notadamente os direitos de personalidade do trabalhador. O presente trabalho visou, pois, 

analisar o fenômeno do assédio moral no âmbito laboral, com ênfase para o assédio praticado 

no setor público, bem como a possibilidade de responsabilização estatal pelo assédio 

praticado por seus agentes. A partir de uma metodologia teórico-descritiva, pretendeu ainda o 

trabalho estudar as normas constitucionais, infraconstitucionais e internacionais que protegem 

o trabalhador contra tal prática, enfatizando nos direitos fundamentais violados. Com esta 

pesquisa, foi possível constatar que doutrina e jurisprudência convergem quanto à 

possibilidade de responsabilização objetiva estatal pelos danos causados pelos seus agentes 

assediadores, não olvidando a possibilidade de ação regressiva contra o agente causador direto 

do dano, bem como sua responsabilização penal e administrativa. 
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ABSTRACT 

 

The social and economic changes of the last decades have enhanced the dehumanization of 

labor relations and the deterioration of the work environment, by the adoption of management 

models that foster competitiveness and maximum productivity, making it susceptible to the 

practice of workplace bullying. Also called mobbing, bullying can occur through actions, 

omissions, gestures, words, writings, always with the intention of attacking the self-esteem of 

the victim and destroy it psychologically. In the public sector, where relations based on 

hierarchy prevail, and where the functional stability makes it difficult to punish the aggressor, 

bullying reaches more serious connotations, with severe consequences to the victim. The 

Federal Constitution of 1988, by inserting the Human Dignity as a fundamental principle of 

the Republic, the ruler of the entire legal system, sought the enforcement of fundamental 

rights, through the protection of honor and image of the individual, and ensuring reparation 

for moral and material damage resulting from its violation. Therefore, easy to conclude that 

the practice of moral violence violates fundamental rights of individuals, notably the 

employee's personality rights. This paper therefore seeked to analyze the phenomenon of 

bullying in the workplace, with emphasis on the harassment practiced in the public sector as 

well as the possibility of state liability for harassment committed by its agents. From a 

theoretical and descriptive methodology, this work intended to study the constitutional, infra 

and international rules that protect workers against this practice, emphasizing on the 

fundamental rights violated. With this research, it was found that doctrine and jurisprudence 

converge to the possibility of state objective liability for damage caused by its agents 

harassers, not forgetting the possibility of regressive action against the responsible agent, as 

well as its criminal and administrative accountability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As grandes transformações econômicas, sociais, políticas, tecnológicas e culturais 

ocorridas nas últimas décadas têm causado extremos impactos nas sociedades modernas, o 

que se reflete também no âmbito laboral. A competição generalizada estimula a hostilidade, 

inveja e indiferença aos colegas de trabalho, que são vistos como ameaça. As novas formas de 

gestão do trabalho, pautadas na competitividade e poder diretivo do empregador, têm tornado 

os trabalhadores vulneráveis ao desemprego, à queda de salários, à precariedade e a uma 

competição extremamente acirrada, levando à deterioração do ambiente de trabalho, 

favorecendo a prática de violência moral. 

O assédio moral não ocorre somente nas relações de trabalho. Ele está presente nas 

mais variadas formas de relações sociais do homem. Pode-se citar o assédio moral na família, 

o qual se verifica em relações perversas entre casais, em que há dominação de um dos 

parceiros sobre o outro, muitas vezes humilhando-o, ou subjugando-o. Outras vezes os filhos 

são o alvo da violência psicológica, mais frequentemente verificada por meio da rejeição, ou 

ainda do tratamento desumano, com castigos exagerados. Da mesma forma, na escola também 

se constata a existência do assédio moral, tanto entre empregados quanto entre professores e 

alunos. Não é incomum que alunos de uma turma passem a tiranizar ou excluir um 

determinado aluno do grupo por ser este o mais inteligente ou o preferido dos professores. 

Igualmente, não é raro ver um professor satirizar, ridicularizar ou humilhar publicamente um 

estudante. Estas condutas podem trazer conseqüências de tamanha gravidade para o estudante, 

de maneira que pode bloqueá-lo para os estudos ou prejudicar seu desenvolvimento 

intelectual. 

Entretanto, o presente trabalho restringir-se-á a estudar a ocorrência do fenômeno do 

assédio moral nas relações de trabalho, cuja inclusão no mundo jurídico é recente, em que 

pese ser um fato que tem ocorrido há séculos, tendo em vista a velha empresa, pautada na 

competitividade, e centrada no poder diretivo, na hierarquia e na subordinação dos 

empregados. As empresas modernas elevaram os níveis de competitividade, tanto externos, 

quanto internos, muitas vezes levando a uma guerra entre os próprios trabalhadores, os quais 

vivem um clima de competição pela maior produção, temendo o desemprego. O resultado 

desse ambiente hostil é a ocorrência da violência psicológica no âmbito laboral, das mais 

variadas formas. 
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As consequências do assédio moral refletem-se não apenas na empresa, mas de 

forma indireta, no Estado e na sociedade em geral, que arcará com o ônus de manter mais uma 

pessoa desempregada e muitas vezes incapacitada para a função laborativa, sem falar nas 

pessoas da família que dependiam diretamente da vítima para manter-se.  

O terror psicológico também se encontra presente no âmbito da administração 

pública, em virtude da prevalência de relações hierarquizadas autoritárias, e da adoção de 

modelos de gestão importados da iniciativa privada, sob o pretexto de alcançar a máxima 

eficiência do setor público, o que vem despertando a preocupação também dos gestores 

públicos, diante das consequências maléficas à saúde dos servidores.  

E, apesar de ausência de regulamentação legal específica, há inúmeras decisões 

jurisprudenciais reconhecendo a responsabilidade civil, penal e administrativa do agente 

ofensor. A repetição do assédio moral no âmbito da administração pública também tem 

ensejado responsabilidade civil do ente público responsável, concedendo-se indenizações 

reparatórias às vítimas. 

A administração pública, devendo buscar a virtude moral de seus agentes, tem o 

dever de apurar e coibir rigorosamente os casos de tal prática ilícita, a qual não se coaduna 

com os princípios cogentes da administração, e representa verdadeiro desvio e conduta e 

abuso de poder. 

Muitos operadores do Direito ainda relutam na compreensão, aceitação e 

configuração do assédio moral nas relações do trabalho, o que tem gerado bastante discussão, 

e a publicação de diversos artigos jurídicos tentando definir esse fenômeno. A mídia também 

tem dado muito enfoque ao assunto, como reflexo da mudança da percepção dos empregados, 

e dos próprios empregadores, da importância de combater a violência psicológica no trabalho. 

Destarte, o presente trabalho teve por objetivo analisar a responsabilidade civil do 

Estado em face da prática do assédio moral no âmbito da administração pública. Buscou-se, 

inicialmente, estudar os direitos fundamentais, seu conceito, e como o processo destruidor do 

assédio moral fere a dignidade dos trabalhadores e quais direitos da personalidade são 

diretamente violados pelo processo destruidor do assédio moral. Dessa forma, no capítulo 

inicial, foram analisados os direitos fundamentais do empregado nas relações de trabalho, 

enfocando nos direitos de personalidade do empregador, com ênfase para o direito à vida 

privada, à honra e à imagem, à integridade física e psíquica e o direito ao meio ambiente de 

labor saudável.  
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Em seguida, buscou-se definir o assédio moral, delineando suas modalidades, sua 

incidência no âmbito das relações de trabalho, as conseqüências do mobbing para o Estado, 

para a sociedade e para a vítima, bem como expor a legislação constitucional e 

infraconstitucional no Brasil, coibindo e punindo a prática do assédio moral no Brasil, e 

analisando normas internacionais acerca do tema. Com enfoque no Direito Comparado, foram 

estudadas algumas normas de países latino-americanos e europeus que tratam de forma 

específica acerca do assédio moral.  

Por fim, partindo da análise do assédio moral como violação aos princípios 

constitucionais da administração, o capítulo final tratou da responsabilidade civil do Estado 

face à violência psicológica praticada na administração pública. Foram estudadas inicialmente 

as regras gerais acerca da responsabilização civil do empregador no Brasil; posteriormente, 

por meio de uma análise evolutiva do Direito Brasileiro, foi estudada a responsabilidade civil 

do Estado em razão do assédio moral praticado por seus agentes, e a possibilidade de 

responsabilização civil, penal e administrativa do agente público assediador, sem olvidar da 

possibilidade de reparação da vítima pelos danos sofridos. 

Tratou-se também das divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca das 

possibilidades de denunciação à lide do agente ofensor, bem como da possibilidade de ação 

regressiva do Estado contra o agente reponsável em caso de ação reparatória da vítima. 

A metodologia utilizada para a elaboração do presente estudo foi a pesquisa 

bibliográfica, por meio de livros, dissertações, monografias, artigos, periódicos, apesar de 

haver também exposição de alguns casos reais como forma de exemplificação. Utilizou-se 

ainda o estudo da legislação constitucional e de leis estaduais e municipais esparsas que 

tratam do tema, bem como de legislação internacional tratando acerca da proteção do 

trabalhador contra o assédio moral. Foi utilizada ainda a pesquisa do Direito Comparado, com 

enfoque para a legislação de países latino-americano e europeus que possuem regulamentação 

legal acerca do tema. Com relação à modalidade de pesquisa, o trabalho foi realizado a partir 

da análise de textos, ou seja, artigos, periódicos, livros, jurisprudência, como acima 

explanado. 

No que concerne ao objetivo da pesquisa, o trabalho tem caráter fundamentalmente 

descritivo e analítico, tendo em vista que visa a dar uma visão geral acerca do tema, 

descrevendo e identificando seus principais pontos, sem pretender aprofundar-se em suas 

divergências.  
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Por fim, quanto às fontes, a pesquisa revestiu-se de caráter bibliográfico, já que os 

dados a respeito do assunto assédio moral encontram-se ainda recentes, e presentes em 

artigos, livros e outras publicações, as quais serviram de base para o a elaboração do trabalho. 
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2 O ASSÉDIO MORAL COMO VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMEN TAIS 

NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

O assédio moral constitui-se em um fenômeno que sempre existiu nas relações 

sociais, com o qual o homem conviveu silenciosamente até meados da década de 1980. 

Conhecido por diversas denominações ao redor do mundo, como Mobbing, Bullying, Bossing, 

Harcèlement Moral, Harassment, Psicoterror, etc, tal fenômeno tem chamado a atenção de 

juristas, legisladores, psicólogos, médicos, e da sociedade em geral, tornando-se cada vez 

mais frequente no mundo contemporâneo. Configura-se uma violência cruel e degradante, a 

qual pode acarretar à vítima graves sequelas, tanto físicas, quanto psicológicas, como a 

depressão, e até mesmo, em casos extremos, o suicídio. 

A exposição do trabalhador a condutas abusivas, pressões psicológicas desumanas e 

condições de trabalho precárias, representa, com clareza, violação ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, o que fundamenta a tutela jurídica do assédio moral.  

O terror psicossocial constitui evidente violação à dignidade do trabalhador, com 

graves consequências à sua moral e à sua saúde, comprometendo dessa forma, o estado ideal 

de vida digna, que deve ser buscado e respeitado por todos e pelo Estado. 

O assédio moral surge como uma ferramenta utilizada pelas empresas para aumentar 

a produtividade empresarial, forçando os empregados a atingirem metas cada vez mais 

inalcançáveis, comprometendo a qualidade de vida, e muitas vezes a saúde do trabalhador. 

O mobbing pode ocorrer, por exemplo, excluindo-se a vítima do grupo, passando a 

ser discriminada, hostilizada, inferiorizada, satirizada, ou ainda submetida a pequenos 

ataques, que, aos poucos, vão destruindo a autoestima, a dignidade e saúde do trabalhador. Há 

a intenção de maltratar, desprezar, humilhar, desqualificar a vítima, muitas vezes com o 

intuito de forçá-la a pedir demissão para “enxugar” o quadro de pessoal e diminuir os custos 

sem ter que pagar as respectivas verbas rescisórias. É uma conduta perversa, a qual 

desestabiliza a vítima, por meio de uma dominação psicológica por parte do coator, que age 

reiterada e intencionalmente. 

Na atualidade, o assédio moral tem sido utilizado, principalmente, como forma de 

pressionar os trabalhadores a atingirem metas, o que tem cada vez mais levado a 

consequências terríveis para os que são submetidos a essa forma de agressão, além de ter 

gerado um aumento na demanda de ações em que se pleiteia a reparação pelos danos morais 
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decorrente dessa conduta ilícita. Passou-se, então, a encarar o problema com maior relevância, 

como problema de saúde pública, a qual atinge a dignidade dos trabalhadores, causando-lhes 

efeitos físicos e psicológicos, além de consequências maléficas para a empresa onde o ato 

ilícito ocorre, tendo em vista que gera diminuição da capacidade laboral do assediado, além 

de contribuir para aumentar o nível de estresse interno no ambiente de trabalho, o que também 

causa diminuição da produtividade. Ademais, a empresa acaba tendo que arcar com o ônus de 

um processo judicial ocasionado pela conduta maléfica de um ou mais de seus empregados.  

O assédio moral nutre-se, pois, da institucionalização e do encorajamento de um 

modelo de gestão fundado em maus-tratos, em práticas sádicas e na promoção de 

responsáveis organizacionais, que encontram prazer em reforçar ou imprimir o sofrimento no 

ambiente de trabalho, ao invés de buscar ferramentas para reduzi-lo. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe como um dos seus fundamentos o Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana, elencando ainda um rol de direitos sociais dos 

trabalhadores, que, junto aos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, remete-nos a 

perceber a importância de primar pela dignidade dos trabalhadores, sendo de responsabilidade 

do empregador o fornecimento de um ambiente sadio para o desenvolvimento da atividade 

laboral. 

Assim, o Direito do Trabalho, dinâmico e atento às necessidades sociais, assente no 

princípio protetor, vem a refutar essa prática, a qual decorre de mudanças nas relações capital-

trabalho, não podendo permanecer indiferente diante das mudanças socioeconômicas. 

Nesse diapasão, condutas que antes eram toleradas em nome da produtividade, como 

humilhações reiteradas, pressões psicológicas exageradas e contínuas, cobranças de tarefas 

impossíveis de serem realizadas, atualmente estão sendo seriamente reprimidas pelo Direito e 

pela sociedade, além de serem consideradas violações ao direito do trabalhador, e não mais 

como parte do poder diretivo do empregador. 

Ademais, a crescente demanda de ações na Justiça do Trabalho envolvendo pedido 

de reparação por danos morais decorrentes desse ato ilícito, e a conscientização por parte dos 

empregadores de que um ambiente de trabalho sadio e um empregado saudável favorecem o 

crescimento da produção e a consequente evolução dos lucros, tem levado os empregadores a 

adotarem políticas preventivas educacionais junto a seus próprios empregados. Assim sendo, 

vê-se a importância de tratar deste tema, de forma a delimitar seus principais pontos, 

abordando, de forma geral, doutrina, legislação e jurisprudência atual. 
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A Constituição da República de 1988 arrolou, em seu Título II, os direitos e garantias 

fundamentais, dividindo-os nos seguintes capítulos: direitos e deveres individuais e coletivos; 

direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos.  

Apesar da adoção de diversas terminologias no meio acadêmico, utilizando-se, com 

frequência, a expressão “direitos do homem” como sinônimo de direitos fundamentais, 

Canotillho alerta para a necessidade de distinção de ambos. Explica que, ao passo que os 

direitos do homem correspondem aos direitos válidos para todos os povos e em todos os 

tempos (de acordo com uma dimensão jusnaturalista-universalista), os direitos fundamentais 

correspondem aos direitos do homem, jurídico-constitucionalmente garantidos e limitados 

espacio-temporalmente1.  

Da mesma forma, Ingo Sarlet2 chama a atenção para a diferenciação entre direitos 

fundamentais e direitos humanos. Segundo o autor, o termo “direitos humanos” possui 

contornos mais amplos e imprecisos, e remete às posições jurídicas que se reconhecem ao ser 

humano como tal, independentemente de vinculação a determinada ordem constitucional; 

enquanto “direitos fundamentais” remetem àqueles direitos reconhecidos e positivados na 

esfera do direito constitucional de determinado Estado. 

Apesar da distinção entre os termos, Willis Santiago Guerra Filho3 alerta que, em 

verdade, sob o prisma histórico, os direitos fundamentias são, originariamente, direitos 

humanos, de forma que, sendo aqueles positivados, estes possuem uma dimensão 

suprapositiva, enquanto pautas ético-políticas. 

No entendimento de Dimolius e Martins4, entendem-se por direitos fundamentais, 

como aqueles direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em 

dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo, supremo dentro do 

Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade 

individual. 

Os direitos humanos, como fins a serem perseguidos, e de que, apesar de sua 

desejabilidade, não foram ainda todos eles (por toda a parte e em igual medida) reconhecidos, 

não se mantiveram estáticos ao longo da história, vez que constituem uma classe variável, 
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modificando-se de acordo com as condições históricas, dos carecimentos e dos interesses, das 

classes no poder, dos meios disponíveis para a sua realização, das transformações técnicas, 

etc. Pode-se citar como exemplo o direito à propriedade, o qual já fora declarado direito 

absoluto no final do século XVIII, contudo sofreu radicais limitações nas declarações 

contemporâneas. Direitos que antes sequer eram mencionados nas constituições anteriores, 

como os direitos sociais, hoje possuem grande relevância nas recentes declarações. Enfim, 

direitos que parecem fundamentais em determinada época histórica e civilização não possuem 

relevância em outras épocas e culturas5. 

Para Kant, o homem tem direitos inatos e adquiridos, sendo que o único direito inato, 

ou seja, transmitido ao homem pela natureza e não por uma autoridade constituída é a 

liberdade, isto é, a independência em face de qualquer constrangimento imposto pela vontade 

do outro, ou, ainda, a liberdade como autonomia6. 

Com efeito, os direitos do homem são direitos históricos, que emergem gradualmente 

das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das transformações das condições 

de vida que essas lutas produzem. Assim, os direitos ditos humanos são produtos não da 

natureza, mas da civilização humana, e, enquanto direitos históricos, são mutáveis, suscetíveis 

de transformação e de ampliação. 

Assim, o desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases distintas: 

num primeiro momento, afirmaram-se os direitos de liberdade, ou seja, os direitos que tendem 

a limitar o poder do Estado e a reservar ao indivíduo, ou a grupos de particulares, uma esfera 

de liberdade em relação ao Estado; em um segundo momento, foram conquistados os direitos 

políticos, concebendo a liberdade não apenas negativamente, mas positivamente, com uma 

participação mais ampla e frequente dos membros da comunidade no poder político; e, por 

fim, foram proclamados os direitos sociais, em que se encontram inseridos os direitos dos 

trabalhadores, e que representam o amadurecimento de novos valores e exigências da 

                                                                                                                                                         
1 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. Ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2003, p. 393. 
2 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 1a. ed. 2a. tiragem. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 249. 
3 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Dos Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1997, p. 12. 
4 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4.ed. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 40. 
5 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 4. reimpr. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 
1992, p. 16-19. 
6 KANT apud BOBBIO, op. cit., p. 52. 
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sociedade, como o bem-estar e a igualdade não apenas formal, mas material, por meio do 

Estado7. 

Considerando a historicidade dos direitos humanos, a sua definição aponta para uma 

pluralidade de significados, destacando-se a chamada concepção contemporânea de direitos 

humanos, introduzida a partir do advento da Declaração Universal de 1948 e reiterada pela 

Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993, e que é fruto do movimento de 

internacionalização dos direitos humanos, movimento ocorrido como resposta às atrocidades 

cometidas durante a segunda Guerra Mundial pelo nazismo. Neste cenário, manifesta-se a 

grande crítica e repúdio à concepção positivista de um ordenamento jurídico indiferente a 

valores éticos, e vinculado à ótica meramente formal, considerando que o nazismo e o 

fascismo ascenderam ao poder legitimados pela lei e promoveram a barbárie na legalidade. 

Assim, sob o prisma da reconstrução dos direitos humanos, no pós-guerra, há, de um lado, a 

emergência do “Direito Internacional dos Direitos Humanos” e, por outro, a nova feição do 

Direito Constitucional ocidental, aberto a princípios e valores, com destaque ao valor da 

dignidade humana8. 

Com a Declaração de 1948, tem-se início uma fase na qual a afirmação dos direitos 

é, ao mesmo tempo, universal e positiva: universal na medida em que os destinatários dos 

princípios nela contidos não são apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos os 

homens; e positiva, no sentido de que põe em movimento um processo em cujo final os 

direitos do homem deverão ser não mais apenas proclamados ou apenas reconhecidos no 

plano ideal, mas efetivamente protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os tenha 

violado. Os direitos do cidadão passam a ser, portanto, positivamente, direitos do homem, 

como direitos naturais universais, que se desenvolvem como direitos positivos particulares, 

para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais9. 

O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um 

sistema internacional de proteção destes direitos, integrado por tratados internacionais de 

proteção que refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos 

Estados, na medida em que invocam o consenso internacional acerca de temas centrais aos 

                                                 
7PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafio da ordem internacional contemporânea. In: PIOVESAN, Flávia 
(Coord.). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006, v. 1, passim. 
8 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafio da ordem internacional contemporânea. In: PIOVESAN, 
Flávia (Coord.). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006, v. 1, p. 59. 
9 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 4. reimpr. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 
1992, p. 30 
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direitos humanos, na busca da salvaguarda de parâmetros protetivos mínimos – o chamado 

“mínimo ético irredutível” 10. 

Vale destacar aqui a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, a qual 

reitera a concepção da Declaração de 1948, quando, em seu §5º, aduz: 

 

“Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-
relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos 
globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma 
ênfase.” 

 

Assim, os direitos humanos podem ser compreendidos como direitos da pessoa 

humana reconhecidos pela ordem internacional e com pretensão de validade universal, 

enquanto os direitos fundamentais são concebidos como aqueles direitos (neles incluídos os 

direitos humanos) reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional11. 

Segundo Antonio E. Perez Luño12, a positivação dos direitos fundamentais é o 

produto de uma dialética constante entre o progressivo desenvolvimento das técnicas de seu 

reconhecimento na esfera do direito positivo e a paulatina afirmação, no terreno ideológico, 

das ideias de liberdade e da dignidade humana.  

Assim, tanto as constituições quanto os direitos nelas consagrados se encontram em 

processo de constante transformação, o que culminou com a recepção nas diversas cartas 

constitucionais de múltiplas e diferenciadas posições jurídicas, com conteúdos que variam 

junto com as transformações sociais ocorridas em cada realidade social, política, cultural e 

econômica, ao longo do tempo e do espaço13. 

Arion Sayão Romita14 lembra que o momento da proclamação dos direitos 

fundamentais coincide com os direitos do homem, e ensina que os direitos fundamentais não 

ostentam apenas uma dimensão subjetiva, mas a ela se acrescenta uma dimensão objetiva de 

                                                 
10 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafio da ordem internacional contemporânea. In: PIOVESAN, 
Flávia (Coord.). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006, v. 1, p. 19. 
11 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 1a. ed. 2a. tiragem. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 251. 
12 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constituición.  5. ed. Madrid: 
Tecnos, 1995, p. 109. 
13 SARLET, op. cit., p. 259. 
14 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 4. ed. rev. e aumentada. São 
Paulo: LTr, 2012, p. 65. 
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valores. Ou seja, os direitos fundamentais se mostram como princípios conformadores do 

modo como o Estado que os consagra deve organizar-se e atuar15. 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira Carta Maior do nosso país a utilizar as 

expressões Direitos e Garantias Fundamentais, presentes no título II, abrangendo as mais 

diversas espécies de direitos, pelos quais, conforme terminologia e classificação utilizadas 

pelo legislador ordinário, são denominados os direitos e deveres individuais e coletivos, os 

direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos16. Os direitos dos 

trabalhadores encontram-se incluídos nos direitos sociais, elencados no capítulo II do título já 

mencionado.  

No Brasil, os direitos fundamentais estão presentes no campo da regulação das 

relações de trabalho tanto individuais quanto coletivas, sendo a doutrina assente no sentido de 

que o respeito à dignidade do trabalhador é o limite do poder diretivo do empregador. 

Consoante ensina Octavio Bueno Magano17, “o exercício do poder diretivo não pode interferir 

em certo direitos do trabalhador, tais como o da liberdade física, o da liberdade de 

consciência, os derivados do status civitatis e do status familiae”, uma vez que, nos dizeres de 

Maurício Godinho Delgado18, “o status de regramento de direitos humanos constitucionais 

fundamentais que tem os princípios, regras e institutos que regulam os direitos de 

personalidade aplicáveis às relaões de emprego confere-lhes nova e irreprimível força 

normativa”. 

Assim, qualquer conduta do empregador tendente a violar os direitos fundamentais 

do trabalhador extrapola os limites do poder diretivo patronal, e deve ser reprimida pelo 

direito. Faz-se necessária uma atenuação e racionalização do poder empregatício, em suas 

diversas dimensões (diretiva, normativa, fiscalizatória e disciplinar), à luz dos princípios, 

regras e institutos constitucionais de tutela aos direitos de personalidade, o que, contudo, não 

inviabiliza ou restringe o bom funcionamento da livre iniciativa19. 

Analisando os direitos fundamentais como limite do poder empregatício patronal, 

observa-se que o assédio moral decorre de antiga modalidade de gestão empregatícia, em que 

                                                 
15 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Principio da proporcionalidade e teoria do direito. In: GRAU, Eros 
Roberto; GUERRA FILHO, Willis Santiago (org.). Direito constitucional – estudos em homenagem a Paulo 
Bonavides. São Paulo: LTr, 2001, p. 13. 
16 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 1a. ed. 2a. tiragem. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 248. 
17 MAGANO, Octavio Bueno. Do poder diretivo na empresa. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 236. 
18 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 710. 
19 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 711. 
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se exacerba o poder empresarial, não se pautando pelo exercício da ponderação, equilíbrio, 

prudência e respeito aos direitos da personalidade do empregado. 

 

2.1  A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Nos termos do art. 1º, III, da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana 

constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.  O conceito de Estado 

Democrático de Direito funda-se em um inovador tripé conceitual, que engloba a pessoa 

humana, com sua dignidade; sociedade política, concebida como democrática e includente, e 

sociedade civil, também concebida como democrática e includente.  

Nesse novo paradigma conceitual, tem destaque, portanto, a importância da pessoa 

humana e sua dignidade, que direciona princípios e regras para toda a matriz teórica e prática. 

O princípio da dignidade humana é estabelecido, pois como a diretriz cardeal de toda a ordem 

jurídica20. 

O valor da dignidade humana também encontra respaldo em outros dispositivos da 

Constituição Federal, como no art. 170, caput, o qual prevê que a ordem econômica, fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem como finalidade assegurar a 

todos uma existência digna. Da mesma forma, o artigo 226, §7º, da Carta Magna estabelece 

que o planejamento familiar se funda nos princípios da dignidade da pessoa humana. Outros 

dispositivos constitucionais ressaltam o valor da dignidade humana, como o art. 230, caput. 

Em todas essas dimensões constitucionais, a centralidade da pessoa humana e sua dignidade 

está explícita ou implicitamente assegurada. 

Nesse sentido, vê-se claramente a intenção do legislador constituinte de atribuir à 

dignidade humana o status de princípio constitucional estruturante, o qual se impõe nas 

relações entre particulares bem como nas relações Estado/particular. Sendo assim, qualquer 

ato do Estado que venha a macular a dignidade da pessoa humana agride o próprio 

fundamento do Estado brasileiro21. 

                                                 
20 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 
fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 
42-43. 
21 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 4. ed. rev. e aumentada. São 
Paulo: LTr, 2012, p.277. 
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Uma das tendências marcantes do pensamento moderno é a convicção generalizada 

de que o verdadeiro fundamento de validade do Direito em geral e dos Direitos Humanos em 

particular já não deve ser procurada na esfera sobrenatural da revelação religiosa, tampouco 

numa abstração metafísica. Se o direito é uma criação humana, o seu valor deriva, portanto, 

justamente, daquele que o criou – o homem.  

Isso significa que esse fundamento não é outro senão o próprio homem, considerado 

em sua dignidade substancial da pessoa, diante da qual as especificações individuais e grupais 

são sempre secundárias22. 

A dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os 

direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida23. Nos dizeres de J.J. Gomes 

Canotilho24, trata-se do princípio antrópico que acolhe a ideia pré-moderna e moderna da 

dignitas-hominis, ou seja, do indivíduo conformador de si próprio e da sua vida segundo o seu 

próprio projeto espiritual. 

Daí a primazia ao valor da dignidade humana, como paradigma e referencial ético, 

verdadeiro, superprincípio a orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local, 

regional e global, dotando-lhes de especial racionalidade, unicidade e sentido25. 

Confirmando tal afirmação, percebe-se que os grandes textos normativos proclamam 

a supremacia de tal princípio. A Declaração Universal dos Direitos dos Homens, aprovada em 

1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas declara: “Todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos.” Da mesma forma, a Constituição Alemã de 1949, proclama, 

em seu artigo 1º: “A dignidade do homem é inviolável. Respeitá-la e protegê-la é dever de 

todos os Poderes do Estado”. Nesse mesmo sentido, a Constituição Portuguesa de 1976 abre 

com a declaração de que “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da 

pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária”. A Constituição Espanhola de 1978 diz, em seu artigo 1º, que “a dignidade da 

pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da 

personalidade, o respeito à lei e aos direitos alheios são o fundamento da ordem política e da 

                                                 
22 COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos Direitos Humanos. Revista Jurídica Consulex - Ano IV, v. 
I, n. 48, 2001, p. 60. 
23 SILVA. José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 105. 
24 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. Ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2003, p.225. 
25 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafio da ordem internacional contemporânea. In: PIOVESAN, 
Flávia (Coord.). Direitos Humanos. Curitiba: Ed. Juruá, 2006, v. 1, p. 18. 
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paz social”. Por sua vez, a Constituição Brasileira de 1988, seguindo essa tendência, põe 

como um dos fundamentos da República, no art. 1º, III, “a dignidade da pessoa humana”. 

Hannah Arendt26, buscando as razões históricas que levaram à constitucionalização 

do princípio da dignidade da pessoa humana, a partir do estudo das experiências nazistas e 

stalinistas, explica que o totalitarismo é uma forma de governo com a qual é impossível a 

pessoa humana coexistir: não isola simplesmente os indivíduos como faziam as tiranias, mas 

priva-os de todas as relações com os seus próximos e consigo mesmos através da ideologia, “a 

lógica de uma ideia”. Menciona que nos campos de concentração, o totalitarismo destrói a 

pessoa humana, assassina sua dignidade e apaga a distinção entre vítimas e carrascos, 

destruindo o caráter e identidade das pessoas. 

Para Baudouin27, apesar de não terem inventado a crueldade, o massacre coletivo, o 

genocídio e não serem os primeiros a imaginarem a instituição dos campos, os regimes 

totalitários conferiram-lhes uma significação sem precedentes na história, administrando a 

prova da superfluidez do homem.  

Assim, a dignidade da pessoa humana ganhou uma nova configuração no pós-guerra, 

sob influência doutrinária de Durig e posterior acolhimento pelo Tribunal Constitucional 

alemão, que viria a ser conhecida como “fórmula do objeto”, de inspiração Kantiana, no 

sentido de reconhecimento da independência e valor intrínseco da pessoa como fim em si 

mesma, como algo que não é substituível ou sujeito a um preço.  

Nesse contexto, a dignidade é violada quando a pessoa é degradada ao nível de uma 

coisa ou de um objeto do atuar estatal, na medida em que a pessoa deixe de ser considerada 

como sujeito autônomo e fim em si para ser tratada como instrumento ou meio de realização 

de fins alheios28. 

Nesse sentido, a dignidade do homem equivaleria a sua autonomia, ou seja, a sua 

aptidão para formular as próprias regras da vida. Os demais seres do mundo são heterônomos 

porque destituídos de liberdade; e todos os demais seres valem como meios para a plena 

realização humana. A dignidade transcendente é um atributo essencial do homem enquanto 

                                                 
26 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo–antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Trad. Roberto 
Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 509-521. 
27 BAUDOUIN, Jean. Introdução à sociologia política. Trad. Ana Moura. Lisboa: Estampa, 2000, p. 171. 
28 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2004, p. 56-57. 
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pessoa, do homem em sua essência, independentemente de sexo, raça, religião, nacionalidade, 

posição social, ou qualquer outra coisa29.  

O homem possui um conjunto de características diferenciais do ser humano – 

liberdade, autoconsciência, sociabilidade, historicidade e unicidade existencial – que 

demonstra que todo homem tem dignidade e não tem um preço, como as coisas. O homem 

como espécie, e cada homem em sua individualidade, é propriamente insubstituível; não tem 

equivalente: não pode ser trocado por coisa alguma. O homem, além de ser o único ser capaz 

de orientar suas ações em função de finalidades racionalmente percebidas e livremente 

desejadas, é, sobretudo, o único cuja existência, em si mesma, constitui um valor absoluto, 

isto é, um fim em si e nunca um meio para a consecução de outros fins, sendo nisto que 

reside, em última análise, a dignidade humana30. 

André Gustavo Corrêa de Andrade31 adverte que “a dignidade não á algo que alguém 

precisa postular ou reivindicar, porque decorre da própria condição humana. O que se pode 

exigir não é a dignidade em si – pois cada um já a traz consigo – mas respeito e proteção a 

ela”. 

Logo, a pessoa humana será inconstitucionalmente degradada ou coisificada quando 

o Estado a afete desnecessariamente, fútil ou desproporcionalmente ou quando proceda a uma 

instrumentalização da autonomia individual ou a uma redução objetiva das oportunidades de 

livre desenvolvimento da personalidade que não sejam justificadas pela estrita necessidade de 

realização de fins, valores ou interesses dignos de proteção jurídica e efetuadas segundo 

procedimentos e com sentido e alcance constitucionalmente conformes32. 

Ressalte-se que os direitos humanos decorrem da própria dignidade humana, 

enquanto valor intrínseco à condição humana e, por tal motivo, são universais. 

Defende Fábio Konder33 que, da mesma forma que o Estado moderno não criou o 

Direito em geral e muito menos os direitos humanos em particular, a eventual supressão do 

Estado-nação contemporâneo não impedirá o reconhecimento universal da dignidade da 

pessoa humana e dos direitos fundamentais dela decorrentes. 

                                                 
29 COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos Direitos Humanos. Revista Jurídica Consulex - Ano IV, v. 
I, n. 48, 2001, p. 73 
30 COMPARATO, op. cit., p. 69-73. 
31 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano Moral e Indenização Punitiva. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, p. 150. 
32 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2004, p. 57. 
33 COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos Direitos Humanos. Revista Jurídica Consulex - Ano IV, v. 
I, n. 48, 2001, p. 74. 
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Considerando que o núcleo formador dos direitos humanos está alicerçado pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se que o assédio moral viola o “mínimo ético 

irredutível” de tais direitos humanos, na medida em que o sujeito ativo do assédio moral visa 

o enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima, reduzindo-a a mero instrumento de 

lucro do empregador, ou ainda, pode-se dizer, a mero objeto de manipulação do agressor. 

Sendo assim, tendo a Constituição Federal elevado a dignidade humana à categoria 

de valor supremo e fundante de todo ordenamento brasileiro, os direitos sociais conquistam a 

característica de manifestações dos direitos fundamentais de liberdade e igualdade material, 

uma vez que têm como objetivo assegurar ao trabalhador proteção contra necessidades de 

ordem material, além de uma existência digna34. 

E, conforme preleciona Mauricio Godinho Delgado35, no que tange aos direitos 

individuais trabalhistas, fica claro que, embora sendo também, ao mesmo tempo, direitos 

sociais, integram o núcleo inexpugnável da Constituição, na qualidade de direitos individuais 

fundamentais. 

Note-se que os direitos sociais têm uma dupla e combinada dimensão, considerando 

que ostentam o caráter de direitos e garantias individuais dos trabalhadores, ao mesmo tempo 

em que integram, em seu conjunto, o largo espectro dos direitos sociais que caracterizam a 

ordem jurídica36. 

Tendo em vista que os direitos fundamentais ocupam o centro da estrutura normativa 

constitucional, alçando seu ápice na pessoa humana e sua dignidade, qualquer ato que atente 

contra a dignidade do trabalhador, como no caso do assédio moral, deve sofrer séria 

reprimenda por parte do direito, sendo necessária a adoção de medidas preventivas ou ainda 

que minimizem seus efeitos. 

Logo, conforme ensina Ingo Wolfgang Sarlet37, necessário se faz atribuir a máxima 

eficácia aos preceitos que consagram os direitos sociais do trabalhador, com o intuito de obter 

a realização prática do valor suprema da dignidade humana. 

                                                 
34 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 4. ed. rev. e aumentada. São 
Paulo: LTr, 2012, p. 278. 
35 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 
fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 
49. 
36 DELGADO, M.G.; DELGADO, G.N., op. cit., 47. 
37 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). O direito público em tempos de crise – estudos em homenagem a Ruy Ruben. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 169. 
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Nesse sentido, a condição de dignidade no trabalho se afirma por meio da declaração, 

afirmação e concretização dos direitos fundamentais, ou seja, as múltiplas possibilidades de 

trabalho humano digno se constroem na dinâmica com suporte constitucional. 

A afirmação do valor trabalho digno nas principais economias capitalistas ocidentais 

desponta como um do marco da reestruturação da democracia social no mundo 

contemporâneo. A aplicação da dignidade humana na interpretação das normas juslaborais 

cunhou o termo dignidade humana do trabalhador, que sob a ótica dos direitos humanos, 

procura resguardar o trabalhador nas relações laborais e destaca o princípio da proteção ao 

trabalhador. 

Sendo assim, o Estado Social de Direito não pode se distanciar do princípio 

fundamental protetor da dignidade humana ou dos valores sociais do trabalho, pois sua 

amplitude de proteção aos direitos é força norteadora em todo o sistema jurídico democrático 

mundial, regulando e limitando o exercício do interesse individual e o poder econômico em 

prol do bem coletivo. 

 

2.2 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO DIREITO DO TRABALHO 

De acordo com a tradição do Direito Romano, são reconhecidos ao indivíduo os 

direitos pessoais (jura in persona ipsa), referentes ao estado individual, familiar e político; os 

direitos obrigacionais (jura in persona aliena), alusivos aos vínculos negociais e os direitos 

reais (jura in re materiali) atinentes às relações das pessoas com respeito a coisas materiais. 

Com a evolução do pensamento jurídico, no século XIX, outros direitos foram alinhados 

àqueles, como os direitos da personalidade38. 

Os direitos da personalidade são direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em 

si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente 

para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a 

honra, a intelectualidade e outros tantos39. Segundo Gierke, são os que asseguram ao sujeito o 

domínio sobre uma parte da própria esfera da personalidade40. 

                                                 
38 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2010, p. 625. 
39 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 
3. 
40 GIERKE apud ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da 
personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 61. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de 
Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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Tais direitos buscam fundamento na dignidade da pessoa humana, estando 

intimamente ligados à própria condição humana, como os aspectos morais e psíquicos. 

Todavia, não apenas a proteção à integridade física ou moral está diretamente ligada à 

personalidade; inclui-se, sob esse prisma, tudo o que diz respeito às condições mínimas de 

sobrevivência do trabalhador, como o direito ao trabalho remunerado, à habitação, à saúde, à 

alimentação, à educação e ao lazer, nos termos do art. 6º da CF/8841. 

O objetivo dos direitos da personalidade está em resguardar a dignidade e a 

integridade da pessoa humana, considerando a dignidade humana como princípio que sintetiza 

as esferas essenciais de desenvolvimento e realização da pessoa humana. 

Pode-se afirmar que os direitos da personalidade não se encerram em um rol 

taxativo, uma vez que, como atributos essenciais à condição humana, variam no tempo e no 

espaço. Nesse sentido, a personalidades, em todos os seus aspectos e desdobramentos, 

encontra sua garantia na cláusula geral de tutela da pessoa humana, cujo ponto de confluência 

é a dignidade da pessoa humana, por encontrar-se no ápice do ordenamento jurídico e por 

funcionar como um valor reunificador da personalidade a ser tutelada42. 

Com efeito, embora a relação de emprego não deixe de ter um certo conteúdo 

patrimonial diante do dever do empregador de pagar salários, certamente tem como elementos 

primordial a natureza da pessoalidade, ante a prestação de serviços de forma subordinada, 

sujeito a pessoa do empregado ao poder de direção do empregador. Tal circunstância constitui 

razão suficiente para a tutela dos direitos de personalidade do empregado, pois, como pessoa, 

goza de todos os atributos da personalidade, que devem ser preservados e respeitados, diante 

do poder de direção do empregador43. 

Os direitos da personalidade do empregado, os quais são oponíveis ao empregador, 

são classificados pela doutrina como: (a) direito à integridade física (direito à vida, à higidez 

corpórea, às partes do corpo, ao cadáver, etc); (b) à integridade intelectual (direito à liberdade 

de pensamento, autoria artística e científica e invenção); e (c) direito à integridade moral 

                                                 
41 VILLATORE, Marco Antônio César Villatore; ALMEIDA, Ronald Silka De. Aplicações do Direito de 
Personalidade ao Direito do Trabalho, As - Questões Polêmicas e Soluções Práticas. Curitiba: Juruá, 2013, 
p. 116. 
42 LEWICKI, Bruno. A privacidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 77. 
43 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 21. 
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(direito à imagem, ao segredo, à boa fama, direito à honra, direito à intimidade, à privacidade, 

à liberdade civil, política e religiosa, etc)44. 

De acordo com o artigo 11 do Código Civil, os direitos da personalidade são 

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

voluntária. A ameaça ou lesão ao direito da personalidade gera perdas e danos, 

independentemente de outras sanções legais (art. 12 do Código Civil). Assim, se o dano moral 

for provocado pelo empregador ou pelo empregado, em decorrência da relação de emprego, a 

lesão afeta os direitos da personalidade a ser apreciada pela Justiça do Trabalho, nos termos 

do art. 114, VI e IX, da CF/88. 

A prática do assédio moral, pelo empregador, ou por seus prepostos, contra o 

empregado, enseja a violação de diversos direitos de personalidade do empregado, causando 

danos morais, físicos ou patrimoniais à vítima, gerando ao causador da lesão a obrigação de 

reparação civil, conforme será melhor analisado no último capítulo.  

A seguir, passaremos a tecer algumas considerações acerca de alguns dos principais 

direitos da personalidade do trabalhador que podem ser violados pela ocorrência do assédio 

moral no ambiente laboral. 

 

2.2.1 Do direito à vida privada (privacidade e intimidade) 

 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê a inviolabilidade da 

intimidade das pessoas, direito que busca fundamento na liberdade individual. Sendo a 

intimidade um direito da personalidade do indivíduo, constitui também direito essencial do 

trabalhador no âmbito da relação de emprego, e imiscui-se na integridade da pessoa, que não 

abrange apenas a dimensão antropológica e física, mas reveste também conteúdos psíquicos, 

morais, mentais e éticos45. 

Para Ingo Wolfgang Sarlet46, o direito à privacidade é um dos mais relevantes dentre 

os direitos fundamentais que dizem respeito à proteção da dignidade e da personalidade 

humanas, uma vez que a preservação de uma esfera da vida privada é essencial á própria 

                                                 
44 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2010, p. 625, 
p. 626. 
45 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 4. ed. rev. e aumentada. São 
Paulo: LTr, 2012, p. 283. 
46 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 1a. ed. 2a. tiragem. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 390. 
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saúde mental do ser humano e lhe assegura as condições para o livre desenvolvimento de sua 

personalidade. Contudo, uma violação do direito à privacidade somente poderá ser 

adequadamente aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista a dificuldade 

de definir, com precisão, em que consiste o direito à privacidade47. 

Gilmar Mendes48 explica que, no tocante ao direito à privacidade, encontra-se em 

pauta o controle por parte do indivíduo sobre as informações a respeito de sua vida pessoal. 

Poderia, portanto, ser definido como um direito de ser deixado em paz (right to be let alone), 

ou seja, a proteção de uma esfera autônoma da vida privada, na qual o indivíduo pode 

desenvolver a sua individualidade49.  

Importantes as reflexões de J.J. Canotilho e Vital Moreira ao analisar o direito à 

reserva da intimidade da vida privada e familiar, afirmando que este se desdobra em outros 

dois direitos menores, quais sejam, o direito de impedir o acesso de estranhos a informações 

sobre a vida privada e familiar e o direito a que ninguém divulgue informações que tenha 

sobre a vida privada e familiar de alguém50. 

O assédio moral, como forma abusiva e antiética de degradar o ambiente de trabalho, 

pode manifestar-se por meio de diversas condutas comissivas e omissivas. Dentre as várias 

formas de manifestação do assédio moral, com o objetivo de constranger e inferiorizar a 

vítima, Maria Aparecida Alkimin51 lembra que esta forma maléfica pode ocorrer por meio de 

invasão da privacidade e intimidade do trabalhador, divulgando questões pessoais ou 

sujeitando o empregado a revistas e controles exagerados, como, por exemplo, atos vexatórios 

relacionados à esfera privada do trabalhador, consistentes na discriminação sexual, de raça, 

língua e religião. 

Nessas situações, vê-se claramente o assédio moral pode ocorrer por meio de 

condutas que violam o direito fundamental à vida privada. Pode ocorrer por meio de 

monitoramento de e-mails pessoais dos empregados, ou ainda de divulgação acerca da opção 

sexual do trabalhador, tudo no intuito de inferiorizar a vítima, uma vez que a atitude 

                                                 
47 ROYO, Javier Pérez. Curso de derecho constitucional. 12. ed. Madrid/ Barcelona/ Buenos Aires: Marcial 
Pons, 2010, p. 303. 
48 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 517. 
49 Cf., Royo, Javier Pérez, 2010, p.303, em que faz referência a artigo publicado por Charles Warren e Louis 
Brandeis, em 1890, na Harvard Law Review. 
50 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. Ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2003, p. 467. 
51 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 71-74. 



 

 

30 

discriminatória é a forma encontrada mais eficiente para marginalizar ou excluir a vítima da 

organização do trabalho. 

Outra conduta vexatória, e que invade a privacidade do empregado, é a adoção de 

revistas íntimas ou ainda de monitoramento de banheiros ou vestiários. É certo que o poder 

diretivo do empregador permite que este fiscalize o ambiente de trabalho, a exemplo de 

colocação de câmeras nas áreas comuns do ambiente de trabalho. Todavia, a revista íntima ou 

monitoramento de locais reservados, como vestiários, invade a privacidade do empregado, e 

viola a dignidade do trabalhador, por configurar procedimento vexatório e humilhante ao 

trabalhador.  

Com efeito, o empregador detém o poder fiscalizatório, decorrente do poder diretivo 

patronal, que propicia o acompanhamento contínuo da prestação de trabalho e a própria 

vigilância efetiva ao longo do espaço empresarial interno, podendo instituir medidas de 

controle de portaria, revistas, circuito interno de televisão, prestação de contas, e outras 

providência correlatas à manifestação do poder de controle. Todavia, os princípios e regras 

impositivos constitucionais que protegem a dignidade e os direitos fundamentais do 

trabalhador criam uma fronteira inegável ao exercício das funções fiscalizatórias e de controle 

no contexto empregatício, colocando na franca ilegalidade medidas que venham a agredir ou 

cercear a liberdade e dignidade do empregado52. 

Não à toa a própria CLT, em seu artigo 373-A, veda ao empregador realizar revistas 

íntimas nos empregados ou funcionários, ressalvadas especificidades estabelecidas nos 

acordos trabalhistas.  

Quanto a este ponto, Arion Sayão Romita53, aduz que a revista somente é cabível 

quando houver prévio entendimento, com previsão das especificidades ocorrentes. Sob esse 

prisma, uma hipótese cabível da revista íntima seria para o caso de agente de disciplina de 

presídios, a fim de verificar a entrada de drogas nas unidades prisionais, quando inexistentes 

outros meios de detecção das drogas. Dessa forma, já decidiu a 4ª Turma do Colendo TST, no 

julgamento do Recurso de Revista número 280001020095110019 28000-10.2009.5.11.0019, 

conforme ementa a seguir transcrita: 

 

RECURSO DE REVISTA. REVISTA ÍNTIMA. AGENTE DE 
DISCIPLINA DE PRESÍDIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 

                                                 
52 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 12. ed, São Paulo: LTr, 2013, p. 668-670. 
53 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 4. ed. rev. e aumentada. São 
Paulo: LTr, 2012, p. 284. 
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RELAÇÕES ESPECIAIS DE SUJEIÇÃO. PREVALÊNCIA DO 
INTERESSE COLETIVO. DANOS MORAIS INEXISTENTES . I. As 
premissas fáticas consignadas pelo Regional e, portanto, imutáveis nesta 
esfera (Súmula 126) foram: a) o Autor, como agente de disciplina 
trabalhando em presídio, era submetido a revista íntima onde tinha de se 
desnudar, agachar três vezes e abrir a boca botando a língua para fora; b) 
essa revista era feita em uma sala fechada, perante dois colegas que 
deixavam o turno e era de pleno conhecimento do Autor desde o curso 
preparatório para o ingresso na função; c) o próprio Autor ao deixar o turno 
também vistoriava os que entravam para lhe render; d) o detector de metais e 
aparelho raio-x que havia no presídio não se prestavam a detectar a entrada 
de droga. II. Nesse panorama, a questão que se coloca é se a pretexto da 
defesa da segurança ou de um interesse coletivo, a intimidade de um 
indivíduo, direito fundamental, pode ser afrontada na forma como acima foi 
exposta. Os direitos fundamentais, que se assentam na própria Constituição 
da República, podem sofrer limitação quando estiver em jogo a necessidade 
de se viabilizar o funcionamento adequado de certas instituições - são as 
situações chamadas de relações especiais de sujeição. É o princípio da 
proporcionalidade que vai traçar a legalidade ou não de determinada conduta 
quando estiver na balança esta mesma conduta em oposição a um direito 
fundamental individual. E as dimensões do princípio da proporcionalidade 
têm sido pontuadas pela doutrina (a partir de decisões da Corte 
Constitucional alemã) em três critérios: a adequação, a necessidade ou 
vedação de excesso e de insuficiência e a proporcionalidade em sentido 
estrito. Estando presentes estes três critérios, há possibilidade de se limitar 
um direito fundamental. III. Do que ficou assentado, a revista era 
necessária porque o raio-x não detectava a entrada de drogas no 
presídio. Portanto, nem o detector de metais nem o aparelho de raio-x 
poderiam substituir a revista que era procedida. Ademais, extrai-se, 
com facilidade, do acórdão regional, que o motivo que ensejou a adoção 
do procedimento ora questionado foi exatamente a inadequação da 
aparelhagem para coibir a entrada de drogas no presídio. A revista 
íntima procedida foi adequada e a possível para atingir o resultado que 
se pretendia, isto é, não permitir a entrada de drogas no presídio. IV. 
Não há de se questionar que a revista a que eram submetidos os empregados 
da Reclamada enquanto agentes de disciplina era no mínimo constrangedora. 
O que se deve perquirir é se havia maneira menos onerosa moralmente para 
se evitar que a fiscalização para coibir a entrada de drogas fosse realizada 
dessa forma. E, aqui, há de se considerar que a Reclamada prestava serviço a 
uma penitenciária do estado que, portanto, era quem disponibilizava os 
meios de fiscalização. E esses meios, detector de metais e aparelho de raio-x, 
não permitiam que se averiguasse a entrada de drogas, porque eram 
ineficazes. Ademais, à época, não havia mesmo outro meio mais suave ou 
menos constrangedor para se atingir o fim pretendido. V. Por fim, ainda resta 
analisar o último viés do princípio da proporcionalidade: o benefício 
alcançado pela revista íntima buscou preservar valores mais importantes do 
que os protegidos pelo direito que tal medida limitou? E a resposta a esta 
última indagação exsurge cristalina no sentido afirmativo, porque o objetivo 
da revista era nada menos do que garantir a segurança dos presídios, em 
benefício de toda a população, inclusive dos que ali trabalham. A razão 
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pública aqui suplanta a limitação da intimidade do Autor. Violações não 
configuradas. Recurso de Revista não conhecido54 (grifos acrescidos). 
 

 

O próprio Tribunal Superior do Trabalho, embora já tenha decidido pelo cabimento 

da revista íntima em casos específicos, como na hipótese narrada, já firmou o entendimento 

no sentido de que tal procedimento, realizado mediante contato corporal, constitui invasão de 

intimidade e consequentemente gera direito ao ressarcimento pelo dano moral sofrido55. 

Diante da divergência jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, Alice Monteiro 

de Barros56 aduz que a revista somente é aceitável havendo circunstâncias concretas que a 

justifiquem (como existência de bens na empresa suscetíveis de subtração e ocultação), e 

diante do preenchimento dos seguintes requisitos: a revista deve ser de caráter geral e 

impessoal, através de critério objetivo, mediante prévio ajuste com a entidade sindical ou com 

o próprio empregado e ainda respeitando, ao máximo, os direitos da personalidade. 

 

2.2.2 Do Direito à honra e à imagem 

 

O artigo 5º, X, da Constituição também declara ser invioláveis a honra e a imagem 

das pessoas. Para Ingo Wolfgang Sarlet57, os direitos à honra e à imagem juntamente com o 

direito à privacidade, ocupam lugar de destaque dentre o rol dos direitos pessoais, também 

chamados de direitos da personalidade. 

Todavia, o direito à preservação da honra e da imagem não se confunde nem 

caracteriza um direito à privacidade ou intimidade. Nos dizeres de José Afonso da Silva58, 

tratam-se de valores humanos distintos, de forma que a honra, a imagem, o nome e a 

                                                 
54 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR: 280001020095110019  28000-10.2009.5.11.0019, Relator: 
Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 03/08/2011, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/08/2011. 
Disponível em: <http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20208578/recurso-de-revista-rr-
280001020095110019-28000-1020095110019>. Acesso em 24 fev. 2015. 
55 Nesse sentido, leia-se ementa de acórdão proferido em 11 de fevereiro de 2015: “RECURSO DE REVISTA. 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISTA ÍNTIMA. CONTATO FÍSICO. OFENSA AO INCISO X 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a revista íntima, com 
contato físico, extrapola os limites do poder fiscalizatório empresarial e atinge a imagem do empregado, 
impondo-se o dever de indenizar, nos termos do inciso X do art. 5º da Constituição Federal. Recurso de Revista 
conhecido e provido” (TST , RR: 1953003120095020315, Data de Julgamento: 11/02/2015, Data de Publicação: 
DEJT 20/02/2015). 
56 BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado.  São Paulo: LTr, 1997, p. 72-74. 
57 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 1a. ed. 2a. tiragem. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 421. 
58SILVA. José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 209. 
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identidade pessoal constituem objeto de um direito independente, da personalidade. 

Distinguem-se pelo fato de dizerem respeito mais propriamente à integridade e identidade 

moral da pessoa. 

Ingo Sarlet59 conceitua a honra de uma pessoa como um bem tipicamente imaterial, 

vinculado à noção de dignidade da pessoa humana, e que diz respeito ao bom nome e à 

reputação dos indivíduos. Assim, a honra é um conjunto de qualidade que caracterizam a 

dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação, sendo direito 

fundamental da pessoa resguardar tais qualidades60.  

A honra, conceituada por Arion Romita61 como a boa opinião e fama adquirida por 

mérito e virtude, possui duas vertentes, a subjetiva e a objetiva. A primeira consiste no 

conceito que o alguém faz de si próprio, ou seja, a dignidade experimentada pela própria 

pessoa. Por sua vez, no âmbito objetivo, a honra é a reputação, a boa fama, a consideração 

social com que a pessoa é tratada no meio em que atua, ou seja, a reputação desfrutada 

perante o meio social a que pertence. O direito à honra ao bom nome e reputação insere-se no 

âmbito da assim chamada integridade e inviolabilidade moral62. 

Distinguindo-se da honra subjetiva (esta como sinônimo de apreço próprio, do Juízo 

de cada um tem de si), a honra objetiva denota o respeito e a consideração que o meio social 

nos devota63. 

Por sua vez, o direito à imagem, embora intrinsecamente ligado à intimidade e à 

dignidade da pessoa humana, não tem por objeto a proteção da honra, reputação ou intimidade 

pessoal, mas sim à imagem física da pessoa. A inviolabilidade da imagem consiste, pois, na 

tutela do aspecto físico, como é perceptível visivelmente.  

Imagem é a representação plástica, gráfica ou fotográfica de uma pessoa ou de um 

objeto, ou, ainda, por qualquer outro meio de caracterização de seus atributos, vale dizer, dos 

seus componentes distintos. Luiz Alberto David Araújo explica que violação da imagem é 

feita em outras situações em que honra pode ser deixada de lado, havendo, mesmo assim, 

violação da imagem, como por exemplo, no caso da usurpação da fotografia.  Este autor 

                                                 
59 SARLET, loc. cit.. 
60 SILVA, op. cit., p. 209. 
61 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 4. ed. rev. e aumentada. São 
Paulo: LTr, 2012, p. 289. 
62 SARLET, op. cit., p. 422. 
63 JORGE, Manoel; NETO, Silva. Direitos fundamentais e o contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 
68. 
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explica ainda que o conceito mais amplo de imagem deve prevalecer como não só reprodução 

visual do homem, mas também extensão de seus característicos de personalidade64.  

Para efeitos de proteção constitucional, ensina Sarlet65, o direito à imagem abrange 

não apenas o direito de definir e determinar a autoexposição pessoal, ou seja, o direito de não 

ser fotografado ou de ter o seu retrato exposto em público sem o devido consentimento, como 

também o direito de não ver a imagem pessoa representada e difundida em forma gráfica ou 

ainda com montagens ofensivas. 

Maria Aparecida Alkimin66 cita como exemplo de assédio moral condutas como 

humilhações e discriminações reiteradas em público, injúrias, calúnias, críticas, agressão 

verbal, rumores a respeito da honra e boa fama da vítima, desqualificação diante dos colegas, 

superiores subordinados, críticas ou brincadeiras sobre deficiência física ou se aspecto físico, 

atribuição de tarefas humilhantes. Estas são várias formas em que o assédio moral pode 

apresentar-se, de forma a ferir o direito à honra e à imagem do trabalhador vítima de assédio. 

É possível citar ainda exemplo de conduta ilícita praticada por empregador que fere a 

honra e imagem do empregado, no caso de uma grande empresa fabricante de bebidas, a qual, 

com fins de estimular o aumento da produtividade entre os empregados, praticava punições 

daqueles que não alcançavam as metas de vendas impostas pela empresa, fazendo-os vestir 

camisetas com dizeres chulos e ainda atribuindo-lhes apelidos pejorativos. 

 

2.2.3 Do direito à integridade física e psíquica 

 

O direito à integridade pessoal, embora tenha extrínseca relação com o direito à vida, 

com este não se confunde. Considerando que a Constituição Federal não contempla 

expressamente o direito à integridade física e psíquica, sua proteção constitucional deriva de 

uma análise sistemática do conjunto dos dispositivos constitucionais relacionados com a 

integridade pessoal e o bloco de constitucionalidade, incluindo, neste, os tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil67. 

                                                 
64 ARAUJO, Luiz Alberto David. A Proteção Constitucional da Própria Imagem: Pessoa Física, Pessoa 
Jurídica e Produto. 1 ed. Belo Horizonte: Dey Rey, 1996, p. 35. 
65 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 1a. ed. 2a. tiragem. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 426. 
66 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, 73-74. 
67 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 1a. ed. 2a. tiragem. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 370. 
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No direito comparado, verifica-se, a partir da Segunda Guerra Mundial, a inclusão do 

direito à integridade física (ou corporal) em diversos regramentos constitucionais, a exemplo 

da Constituição Alemã, de 1949, que, em seu artigo 2º, assegura a qualquer pessoa o direito à 

vida e à integridade corporal68.  

No âmbito internacional, vê-se que, embora a Declaração de Direito Humanos da 

ONU, de 1948, também não contemple expressamente o direito à integridade física e 

psíquica, prevê que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante (artigo V)69. Seguindo esta mesma diretriz, fora elaborado o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, o qual, além de vedar a tortura e 

tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, proibiu a realização de experiências médicas ou 

científicas nas pessoas sem o seu consentimento70. 

Ainda internacionalmente, encontra relevo a Convenção contra a tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 1984, e a Convenção Americana 

de Direitos Humanos (1969), que estabelece, em seu artigo 5º, o direito à integridade física, 

psíquica e moral, além da proibição de tortura ou penas e tratos cruéis, desumanos ou 

degradantes71.  

Apesar de inexistir no texto expresso da Constituição a proibição do trabalho 

escravo, tal garantia encontra-se presente no ordenamento jurídico brasileiro, por força do 

disposto no art. 5º, §2º, da Carta Maior, que estabelece. 

Nesse sentido, integra o direito positivo brasileiro a proibição de trabalho escravo, 

por força da ratificação das Convenções Internacionais nº 29 e 105, as quais discorrem acerca 

da abolição do trabalho forçado. 

Por oportuno, cite-se o artigo 149 do Código Penal, que tipifica como delito contra a 

liberdade individual, punível com de dois a oito anos de reclusão, além de multa, a conduta de 

                                                 
68 Artigo 2º da Constituição Alemã: “Direitos de liberdade. (1) Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da 
sua personalidade, desde que não violem os direitos de outros e não atentem contra a ordem constitucional ou a 
lei moral. (2) Todos têm o direito à vida e à integridade física. A liberdade da pessoa é inviolável. Estes direitos 
só podem ser restringidos em virtude de lei”. 
69 Artigo 5 da DUDH: “Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante”. 
70 Artigo 7 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos: “Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a 
penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu 
livre consentimento, a experiências médias ou cientificas”. 
71 Artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos : “Direito à integridade pessoal. 1. Toda pessoa tem 
direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem 
a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o 
respeito devido à dignidade inerente ao ser humano”. 
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reduzir alguém à condução análoga à de escravo72. Incorre em tal delito todo aquele que 

submeta alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, ou sujeite alguém a condições 

degradantes de trabalho, ou ainda restrinja, por qualquer meio, a locomoção de alguém em 

razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. 

Nesse sentido, condutas ilícitas do empregador como a de submeter o trabalhador a 

tarefas humilhantes, aquém ou além de sua capacidade, em condições extremamente precárias 

ou subumanas, ou, ainda, simplesmente de negar labor ao empregado, podem ocasionar 

graves violações à integridade física e psíquica do trabalhador, ainda que não reste 

caracterizado o tipo penal previsto no art. 149 do CP. 

Abarcando a esfera da proteção física e psíquica do trabalhador, a Constituição 

Federal contempla, no rol de direitos sociais, vários dispositivos que regulam as relações de 

trabalho, estabelecendo limites para o poder diretivo empresarial, como jornada máxima 

diária e semanal, e obrigatoriedade de repouso semanal remunerado (art. 7º, incisos XIII e 

XV). Destaque-se a preocupação do Constituinte com a garantia da saúde do empregado, ao 

determinar ser direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a ausência 

de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social73. Da análise do 

conceito de saúde dado pela OMS, fica claro que o ambiente social interfere bastante na 

saúde, na medida em que o conceito de saúde consagra o completo bem-estar social. 

Igualmente, a saúde mental integra a definição de saúde, vez que preconiza o bem-estar 

mental. 

Nesse sentido, a lei 8.080/90, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, destaca como fator determinante e condicionante da saúde, 

                                                 
72 Art. 149. “Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a 
jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, 
sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a oito anos, 
e multa, além da pena correspondente à violência. § 1o Nas mesmas penas incorre quem: I - cerceia o uso de 
qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II - mantém 
vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o 
fim de retê-lo no local de trabalho. § 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: I - contra criança 
ou adolescente; II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.” 
 
73 FERRAZ, Flávio Carvalho; SEGRE, Marco. O conceito de saúde. Rev. Saúde Pública. vol. 31 no. 5. São 
Paulo Oct. 1997, p. 55. 
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dentre outros, o trabalho, e esclarece que também dizem respeito à saúde ações que 

promovam o bem-estar mental74. 

Outrossim, a referida lei, em seu artigo 2º, afirma que a saúde é direito fundamental 

do ser humano, e é dever do Estado a promoção das condições para o seu pleno exercício, não 

excluindo, entretanto, o dever das pessoas, das empresas, da família e da sociedade. 

Pode-se ainda citar a Norma Regulamentar nº. 17 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, a qual estabelece parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho 

às características psicofisiológicas dos trabalhadores. 

Assim sendo, o ambiente de trabalho deve observar também as condições 

psicológicas dos trabalhadores, sendo de responsabilidade do empregador a promoção da 

saúde mental dos empregados. O empregador que comete o assédio moral, ou que permite que 

este ocorra, não está respeitando as normas de saúde no ambiente de trabalho, o que 

representa um ato ilícito, na definição do artigo 187 do Código Civil75, vez que, por omissão 

(ou seja, por não promover um ambiente de trabalho saudável), causa dano à integridade 

psíquica do empregado. Contudo, a questão do dano moral e da responsabilidade pelo assédio 

moral serão analisados em capítulo próprio. 

Vale ressaltar que a OIT tem como objetivos, dentre outros, a proteção adequada da 

vida e da saúde dos trabalhadores, tendo como missão principal e permanente o 

melhoramento das condições e do meio ambiente do trabalho, assim como o bem-estar dos 

trabalhadores76. 

A Convenção número 155 da OIT, ratificada pelo Brasil em 18 de maio de 1992 e 

promulgada pelo Decreto n. 1254/94, dá uma definição mais objetiva de saúde, em seu art. 3º, 

alínea a, trazendo o reconhecimento da saúde mental: 

                                                 

74 Art. 3º da Lei 8.080/90: “A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e 
econômica do País. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no 
artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social”. 
75 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
76 Cf. informações divulgadas no sítio da OIT na internet “A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a 
agência das Nações Unidas que tem por missão promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter 
acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. O 
Trabalho Decente, conceito formalizado pela OIT em 1999, sintetiza a sua missão histórica de promover 
oportunidades para que homens e mulheres possam ter um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de 
liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas, sendo  considerado condição fundamental para a superação 
da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento 
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A saúde, com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou de 
doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão 
diretamente relacionados com a segurança e a higiene do trabalho. (OIT, 1981). 

 

No mesmo sentido, a Convenção nº. 161 da OIT, que trata dos Serviços de Saúde do 

Trabalho, também ratificada pelo Brasil, dispõe:  

 
A expressão serviços de saúde no trabalho designa uns serviços investidos de 
funções essencialmente preventivas e encarregados de assessorar o empregador, os 
trabalhadores e a seus representantes na empresa sobre:  
i) os requisitos necessários para estabelecer e conservar um meio ambiente de 
trabalho seguro e sadio que favoreça uma saúde física e mental ótima em relação 
com o trabalho;  
ii) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, tendo em conta seu 
estado de saúde física e mental; (OIT, 1985). 

 

Pode-se concluir, portanto, que é de responsabilidade do empregador primar pela 

manutenção de um bom ambiente de trabalho, dando condições dignas e adequadas para 

realização das atividades pelos trabalhadores, promovendo a sua saúde física e mental. Ao 

praticar o assédio moral, o empregador estará violando tais regras, praticando agressões à 

saúde mental do trabalhador, cometendo, assim, ato ilícito, e deve ser responsabilizado pelos 

danos que causar a seus empregados. 

 

2.2.4  Do Direito ao meio ambiente de labor saudável como direito fundamental 

 
A expressão meio ambiente (mileu ambiance) foi primeiramente utilizada pelo 

naturalista francês Geoffrey de Saint-Hilaire em sua obra Études Progressives d’un 

naturaliste, de 1935, de onde milieu significa o lugar onde está ou se movimenta um ser vivo, 

e ambiance designa o que rodeia esse ser77. 

O direito ao meio ambiente é fruto da evolução dos direitos fundamentais e seu 

conteúdo o identifica como um direito da terceira geração. Com efeito, o direito a um meio 

ambiente adequado é um prolongamento indispensável do próprio direito à vida, e nessa 

constatação repousam, basicamente, os fundamentos da proteção jurídica ao meio ambiente78. 

                                                                                                                                                         
sustentável.”. Disponível em: < http://www.oitbrasil.org.br/content/apresenta%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 
09 fev. 2015. 
77 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 63. 
78 SOARES, Evana. Ação Ambiental Trabalhista. São Paulo: Sérgio Fabris Editor, 2004, p. 57. 
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Nesse sentido, o direito ambiental, como direito inerente ao direito à vida e à vida 

com qualidade, enquadra-se na categoria de direito fundamental da pessoa humana, qualidade 

já reconhecida na Declaração do Meio Ambiente da Conferência das Nações Unidas em 

Estocolmo, em 197279. 

Na Constituição Federal, o meio ambiente é tutelado pelo artigo 225, que estabelece 

que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do Poder Público e da coletividade 

defendê-lo e preservá-lo. 

Assevera José Afonso da Silva80 que as normas constitucionais assumiram a 

consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do 

homem, orienta todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente, e, através 

dessa tutela, se proteger um valor maior: a qualidade da vida humana. Daí estabelecer a 

Constituição Federal, conforme leitura do art. 170, inciso VI, que a ordem econômica deve 

observar o principio da defesa do meio ambiente81. 

A Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, define o 

meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Este conceito 

vem sendo criticado pela doutrina por restringir-se ao meio ambiente natural, não abrangendo, 

de maneira ampla, todos os bens jurídicos protegidos. 

Para José Afonso da Silva82, o conceito de meio ambiente deve abranger toda a 

natureza, o artificial e o original, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, 

assim, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, 

turístico, paisagístico e arquitetônico. 

A partir de tal perspectiva, é possível dizer que o meio em ambiente abrange quatro 

aspectos: o meio ambiente natural ou físico, que engloba o solo, o ar, a água, a flora, 

envolvendo todos os fatores que de interação dos seres vivos e o meio físico que ocupam, bem 

como a correlação entre as espécies; o meio ambiente artificial, que corresponde ao espaço 

urbano construído; o meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 

                                                 
79 PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: LTr, 2002, p. 19. 
80 SILVA. José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 846-
847. 
81 LIMA, Francisco Meton Marques de. Elementos de direito do trabalho e processo trabalhista.  12. ed. São 
Paulo: LTr, 2007, p. 226. 
82 SILVA. José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 20. 
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arqueológico, paisagístico, turístico; e, por fim, o meio ambiente do trabalho, que pode ser 

definido como o conjunto de fatores que envolvem o local de trabalho da pessoa83.  

Assim, o meio ambiente do trabalho, como parcela do meio ambiente geral, 

corresponde ao local em que se exerce o trabalho, compreendidas as circunvizinhanças84. 

Conforme observa Sebastião Geraldo de Oliveira, estando o meio ambiente do trabalho 

inserido no meio ambiente geral, é impossível alcançar a qualidade de vida sem ter qualidade 

de trabalho, nem se pode atingir meio ambiente equilibrado e sustentável ignorando o meio 

ambiente de trabalho85. 

A partir de tais reflexões, e da leitura do artigo 200, III, da CF/88, é possível verificar 

a recepção de tal conceito pelo legislador constituinte, ao dispor que ao sistema único de 

saúde compete colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

Nesse sentido, vê-se que o artigo 225 da Constituição Federal buscou tutelar não apenas o 

meio ambiente natural, como também o cultural, artificial e do trabalho. 

Maria Aparecida Alkimin86 leciona que o meio ambiente de trabalho é o local onde o 

homem passa a maior parte de sua vida e onde desenvolve seus atributos pessoais e 

profissionais, contribuindo com a produção e circulação de riquezas. E, considerando que o 

meio ambiente de trabalho abrange a força de trabalho humano, ele deve ser sadio e 

equilibrado, a fim de salvaguardar a vida e saúde do trabalhador. 

O nosso ordenamento jurídico visa para o empregado um ambiente de trabalho 

psicologicamente saudável, além de condições de trabalho adaptadas às suas características 

psicofisiológicas87. 

Dentre o rol de direitos sociais do trabalhador, previstos na Carta Magna, destaca-se 

o disposto no art. 7º, XXII, que estabelece como direito social de todos os trabalhadores 

urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normais de saúde, 

higiene e segurança. 

O direito a um meio ambiente de trabalho saudável encontra-se tutelado no art. 225 

da CF, o qual estabelece que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (...)”. Nesse 

                                                 
83 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 21. 
84 LIMA, Francisco Meton Marques de. Elementos de direito do trabalho e processo trabalhista.  12. ed. São 
Paulo: LTr, 2007, p. 226. 
85 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 2. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: LTr, 1998, p. 79. 
86 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 28. 
87 OLIVEIRA, S.G., op. cit., p. 206. 
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sentido, Francisco Meton Marques de Lima88 reconhece que, estando o meio ambiente do 

trabalho inserido no meio ambiente geral, é impossível alcançar a qualidade de vida sem ter 

qualidade de trabalho, tampouco é possível atingir meio ambiente equilibrado e sustentável 

ignorando o meio ambiente de trabalho. 

A Constituição Federal, no título referente à ordem social, também busca tutelar a 

proteção ao meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, ao exaltar que “a ordem social 

tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”, 

conforme artigo 193. 

Demonstrando ainda a preocupação do Constituinte com a proteção ao meio 

ambiente do trabalho, o artigo 200, VIII, contempla, dentre as competências do Sistema Único 

de Saúde, a colaboração com a proteção do meio ambiente, “nele compreendido o do 

trabalho”. 

Assim, sendo a proteção de um ambiente de trabalho sadio essencial a proporcionar a 

boa qualidade de vida aos trabalhadores, a atuação desse direito dá-se mediante uma 

regulamentação rigorosa, com normas de caráter imperativo. 

Por conseguinte, o ambiente de trabalho, tendo em vista a saúde do trabalhador, goza 

de amplo disciplinamento legal. Além da proteção constitucional, a CLT possui capítulo 

próprio versando acerca da segurança e medicina do trabalho (artigos 154 a 201), sem 

embargo da disciplina legal estabelecida através das Normas Regulamentares (Portaria 

3.214/78), que possuem conteúdo imperativo, cuja fiscalização encontra-se a critério do 

Ministério do Trabalho, por meio das Delegacias Regionais do Trabalho e Emprego e outros 

órgãos que visam à preservação e melhoria do ambiente de trabalho. 

O meio ambiente saio e equilibrado é elementar para garantir a dignidade humana e o 

desenvolvimento de seus atributos pessoais, morais e intelectuais, constituindo a sua 

preservação e proteção meio para se atingir o fim que é a proteção à vida e saúde do 

trabalhador, esta englobando a integridade física e psíquica, e, consequentemente, garantir a 

qualidade de vida de todo cidadão89. 

O direito ao meio ambiente equilibrado é, pois, um prolongamento indispensável do 

próprio direito à vida, e nessa constatação repousam, basicamente, os fundamentos a proteção 

jurídica ao meio ambiente. 

                                                 
88 LIMA, Francisco Meton Marques de. Elementos de direito do trabalho e processo trabalhista.  12. ed. São 
Paulo: LTr, 2007, p. 226. 
89 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 25-26. 
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Sendo assim, verifica-se que, quanto à natureza jurídica do meio ambiente do 

trabalho, trata-se de uma garantia fundamental de interesse coletivo, uma vez que o artigo 225 

da CF expressamente prevê que o meio ambiente equilibrado é uma garantia de todos, 

devendo o Poder Público e a coletividade preservá-lo. E, nesse diapasão, é dever de cada 

trabalhador, do empregador e do próprio Poder Público a preservação do meio ambiente 

laboral para uma sadia qualidade de vida. 

O assédio moral, sem ressaibos de duvidas, viola o direito fundamental do 

trabalhador ao meio ambiente de trabalho saudável. A violência psicológica na empresa 

degrada as relações laborais, deteriorando o ambiente de trabalho. Para o empregado 

assediado, o trabalho passa a significar uma tortura psicológica diária. Em um ambiente em 

que prevalecem as relações autoritárias, e em que é estimulada a competição acirrada entre os 

colegas de trabalho, prevalece a desarmonia, a tensão, o estresse, e a ansiedade, que trazem, a 

longo prazo, sérios prejuízos à saúde do trabalhador que se submete a tal situação. 

A empresa que assedia seus trabalhadores, ou que permite a prática do assédio moral 

no seu ambiente de trabalho, descumpre o dever legal de proporcionar um meio ambiente de 

trabalho seguro e saudável, podendo ser responsabilizado por meio de ação individual ou 

coletiva, de iniciativa dos sindicatos ou do próprio Ministério Público do Trabalho. 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 81, faz menção aos direitos 

transindividuais ou metaindividuais difusos, coletivos e individuais homogêneos. O inciso I 

define direitos difusos como aqueles direitos transindividuais “de natureza indivisível, de que 

sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. Ou seja, são 

direitos difusos aqueles que não podem ser atribuídos a nenhuma pessoa específica, ou algum 

grupo ou categoria, mas a todos, embora atinjam a esfera da individualidade de cada um90.  

E, nesse sentido, o direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado se enquadra em 

tal categoria, já que abrange um direito de todos os trabalhadores, indistintamente, não 

importando a categoria ou atividade econômica. 

Por se enquadra o meio ambiente de trabalho na categoria de direito difuso, a sua 

tutela judicial possui multiplicidade de legitimação ativa, podendo ser levada a Juízo pelos 

sindicatos, associações profissionais, Ministério Público, ou por qualquer órgão do Poder 

Público, ainda que não possua personalidade jurídica, e pelo cidadão. 
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90 ALKIMIN, op. cit., p. 29 
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3 ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO: ANÁLISE DAS CARACTERÍS TICAS E 

LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA 

3.1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO ASSÉDIO MORAL 

 

O terror psicológico constitui-se numa espécie de violência cruel e degradante que 

acontece nas relações sociais, em que ocorrem pequenos e repetidos ataques a alguém, de 

forma insistente, com vistas a desestabilizá-la psicologicamente, por meio de agressões 

verbais, desprezo, humilhações, constrangimentos, maus-tratos, dentre outras formas. A 

vítima sente-se totalmente inferiorizada, rejeitada, menosprezada, destruída em sua 

autoestima, podendo ocasionar ao agredido, muitas vezes, doenças físicas e psicológicas, e, 

em casos extremos, o suicídio. 

Heinz Leymann, precursor nos estudos sobre assédio moral, conceitua o mobbing 

como sendo um processo no qual um indivíduo é selecionado como alvo e marcado para ser 

excluído, agredido e perseguido sem cessar por um indivíduo ou grupo no ambiente de 

trabalho91. 

O assédio moral ainda é um assunto relativamente novo no mundo jurídico, assim 

como na área médica, tendo em vista que somente foi reconhecido e definido após os anos 

oitenta do século passado.  

Marie-France Hirigoyen, psicanalista e vitimóloga francesa, também foi uma das 

pioneiras a tratar do assunto, trazendo uma visão geral do fenômeno, por meio de estudos de 

casos reais. A autora, mencionando preferir uma definição que considere as consequências 

deste comportamento sobre as pessoas, define o acoso moral em el trabajo como “toda 

conducta abusiva (gesto, palavra, comportamiento, actitud...) que atenta, por su repetición o 

sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo 

em peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo”92. 

Por sua vez, Alexandre Pandolpho Minassa93, ao escrever sobre o tema, definiu o 

assédio moral como “um processo malicioso que manipula a pessoa envolvida mediante 

                                                 
91 LEYMANN, Heinz. Pérsecusion au travail. Paris: Seuil, 1993, p. 150. 
92 HIRIGOYEN, Marie-France. El acoso moral em trabajo: distinguir lo verdadeiro de lo falso. 1.ed. Buenos 
Aires: Paidós, 2006, p. 25. 
93 MINASSA, Alexandre Pandolpho. Assédio Moral no âmbito da administração pública. Leme-São Paulo: 
Habermann, 2012, p. 115. 
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desprezo pela sua liberdade, dignidade e personalidade, com o único intuito de aumentar o 

poder do agressor por meio da pura eliminação de todos os obstáculos”. 

Reginald Felker94 esclarece que não se trata de meros desentendimentos ou conflitos 

que ocorrem cotidianamente, mas de uma conduta deliberada e intencional, em que o agressor 

visa a destruir a autoestima da vítima, por meio de ataques muitas vezes indiretos, de forma 

sutil, os quais nem sempre são percebidos de pronto por quem está sendo agredido, tampouco 

por aqueles que presenciam os ataques. Vale salientar que, para se configurar o assédio moral, 

faz-se necessário haver repetição das condutas, por um período de tempo razoável, 

distinguindo-se de condutas isoladas pela característica da reiteração.  

O agressor obtém a dominação psicológica da vítima, a qual se submete 

inconscientemente à situação degradante por acreditar ter dado causa aos atos violentos do 

perverso agressor. O assediador faz a pessoa tomada como alvo acreditar que não tem 

competência, ou que não é uma pessoa boa, e por isso é merecedora da violência a que está 

sendo submetida, tornando-se cúmplice de seu agressor. 

O assédio moral ainda é um assunto novo no mundo jurídico, assim como na área 

médica, tendo em vista que somente foi reconhecido e definido após os anos oitenta do século 

passado. Marie-France Hirigoyen, psicanalista e vitimóloga francesa, foi uma das pioneiras a 

tratar do assunto, trazendo uma visão geral do fenômeno, por meio de estudos de casos reais. 

Segundo Hirigoyen, pequenos gestos corriqueiros que podem parecer normais, como uma 

mentira ou manipulação, podem encobrir mais um ataque de um perverso o qual tenta, a todo 

custo, destruir a vítima psicologicamente, por motivos diversos, como, por exemplo, a 

necessidade de diminuir alguém para tentar impor-se95. 

Rodolfo Pamplona Filho, em artigo intitulado Noções Conceituais sobre o Assédio 

Moral na Relação de Emprego, define o assédio moral como “uma conduta abusiva, de 

natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada, 

tendo por efeito a sensação de exclusão do ambiente e do convívio social”96. 

                                                 
94 FELKER, Reginald. O dano moral, o assédio moral e o assédio sexual nas relações de trabalho. São 
Paulo: LTr, 2006, p. 172. 
95 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002a, p. 19. 
96 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Noções conceituais sobre o assédio moral na relação de emprego. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1149, 24 ago. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8838>. Acesso em: 01 dez. 2014. 
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Desse conceito, vislumbra-se que o assédio moral pode ocorrer nas diversas 

situações em que o homem convive: na família, na escola, na política, em corporações 

militares, e também no trabalho. 

Sobre a ocorrência do assédio moral na família, Marie-France97 ensina que: 

 
A violência perversa entre casais é muitas vezes negada ou banalizada, 
reduzida a uma simples relação de dominação. [...] as agressões são sutis, 
não há vestígios tangíveis, e as testemunhas tendem a interpretar como 
simples relações conflituais ou passionais entre duas pessoas de 
personalidade forte o que, na verdade, é uma tentativa violenta de 
destruição moral ou até física do outro, não raro bem-sucedida. 

 

O assédio moral na família verifica-se, por exemplo, na possessividade que o 

cônjuge perverso tem sobre a vítima, a qual não é tratada como ser humano, mas como coisa 

que lhe pertence, tendo, portanto, sua dignidade destruída por atos de submissão e desprezo 

que o agressor lhe impõe. Pode ainda a violência manifestar-se por meio de atos contínuos, 

porém sutis, de ataque, em que há críticas constantes e públicas, de forma a deixar o outro em 

uma situação vexatória. A inveja pelo sucesso profissional também pode ser um motivo 

causador das agressões, levando o(a) perverso(a) a diminuir sempre seu companheiro(a), de 

preferência em frente de outras pessoas, de maneira que o agredido não tem como defender-

se98. 

Os filhos também podem ser vítimas desse mal. Márcia Novaes Guedes99 explica que 

uma mãe, por não querer a criança e por não ter coragem de matá-la, impõe-lhe castigos 

exagerados, humilhações e outras formas de depreciações morais, até destruí-la 

psicologicamente. 

Entretanto, a violência perversa na família não é facilmente detectada, uma vez que 

geralmente transmite-se de uma geração a outra100. Muitas vezes ela está sob a máscara da 

educação, tendo em vista que na maioria das vezes ocorre de forma indireta e sutil, sem que 

                                                 
97 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002a, p. 21. 
98 Como exemplo de um caso de assédio moral por parte do companheiro, tem-se a seguinte situação narrada por 
Marie-France em sua obra Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano (2002a, p. 25-26): “[...] Durante o 
jantar, quando ela fala, ele ergue os olhos com um ar de enfado. No início, ela dizia a si mesma: ‘Vai ver eu disse 
alguma coisa idiota, com certeza!’. E progressivamente foi-se censurando. [...] Pouco a pouco pararam de falar 
de política, pois quando ela argumentava, ele lamentava que ela não tivesse o mesmo ponto de vista que ele. 
Deixaram também de falar dos sucessos profissionais de Annie: Benjamin não aguentava algo que lhe pudesse 
fazer sombra”. 
99 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 20. 
100 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002a, p.47. 
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aqueles que estejam à volta consigam percebê-la. Os adultos tendem a maltratar as crianças 

com o fito de educá-las ou torná-las obedientes, todavia isso pode acarretar na anulação da 

personalidade da criança. 

A violência contra as crianças pode ocorrer indiretamente, com o intuito de atingir o 

cônjuge, ou ainda para descarregar as agressões sofridas pelo cônjuge assediador. Como não 

consegue fazer-se ouvir pelo agressor, o assediado passa a despejar sobre os filhos a violência 

sofrida, os quais passam a ser o alvo do assédio moral. Esse comportamento na maioria das 

vezes traz consequências severas para os filhos, os quais sofrerão de graves problemas 

psicológicos e podem ainda, no futuro, repetir, em seu cônjuge ou em seus filhos, a violência 

que sofreram quando crianças. 

A psicanalista francesa Marie-France101 cita a convenção internacional dos direitos 

das crianças, a qual lista as condutas consideradas como mau-trato psicológico às crianças, 

quais sejam: a violência verbal, os comportamentos sádicos e desvalorizadores, a rejeição 

afetiva, as exigências excessivas ou desproporcionais em relação à idade da criança, as ordens 

ou injunções educativas contraditórias ou impossíveis102. 

Esses tipos de agressões psicológicas aos filhos trazem-lhes sequelas graves, na 

medida em que constituem pessoas em desenvolvimento, e ficam extremamente confusas 

quando se veem no meio de um conflito, em que cada um dos pais lhe diz exatamente o 

contrário do outro. A especialista francesa esclarece que é comum ocorrer, em adultos que 

tenham sido vítimas de assédio moral quando crianças, doenças como anorexia e bulimia, 

pois, como decorrência da violência moral a que são submetidas, elas interiorizam uma 

imagem negativa de si mesmas, e terminam por aceitar o tratamento desumano, por 

acreditarem serem merecedoras dele103. 

                                                 
101 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002a, p. 47. 
102 O seguinte caso real descrito por Marie-France (2002a, p. 48-49), caracteriza uma situação de assédio moral 
praticado pela mãe contra seus filhos, por meio da violência indireta, a qual tem por razão a raiva que sente do 
cônjuge havida em decorrência da separação, sendo que a mãe termina por passar seus sentimentos ruins para os 
filhos, porque estes não se solidarizam com ela na briga com o pai. Trata-se de um deslocamento do ódio que a 
genitora sente pelo ex-marido, para os filhos. Senão, vejamos: “Até seu divórcio, os pais de Nádia tinham o 
hábito de jogar seus filhos contra os outros, usando para isso de uma violência subterrânea. [...] A mãe sabe 
melhor do que ninguém utilizar as frases e as insinuações maldosas. Com ataques indiretos, ela deixa traços de 
veneno na memória dos filhos. [...] Quando Nádia lhe dá um foulard no Natal, ela responde: ‘Obrigada pelo 
lenço! O comprimento é perfeito para completar todos os outros lenços que eu já tenho!’ Ou então: ‘Seu 
presente, hoje, é o primeiro que eu recebi de meus filhos!’ Quando seu genro se suicida: ‘Afinal, ele era um 
fraco, é melhor que tenha ido mesmo!’”. 
 
103 HIRIGOYEN, op. cit., p. 50. 
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O assédio moral contra os filhos também pode ocorrer por meio de violência direta, 

como consequência de uma rejeição, consciente ou não, que um dos pais sente pela criança. 

Justificam seus atos alegando a intenção de educá-las. Essa rejeição decorre muitas vezes de a 

criança não ter sido desejada, ou de apresentar algum problema, físico ou mental, ou por ter 

sido responsável pelo casamento dos pais, quando assim não desejavam. 

A criança sofre torturas e críticas reiteradas e diretas, o que agrava ainda mais o 

problema que os pais tenham utilizado como justificativa para a violência, como, por 

exemplo, um mau desempenho escolar. Entretanto, a criança sabe que o real motivo da 

violência empregada é a sua simples existência, e não seu comportamento, o qual termina por 

ser agravado, afastando ainda mais a criança dos pais. 

A violência pode ocorrer por meio de críticas, como “É uma criança difícil, faz 

sempre tudo errado, quebra tudo”, ou ainda através de um apelido pejorativo. Outra forma de 

assédio moral na família pode ocorrer por meio de insinuações sexuais, toques sutis, olhares 

equivocados, acarretando na ausência de barreiras entre as gerações, não necessariamente 

havendo o incesto, mas atitudes que não condizem com o papel de criança que esta deve 

prestar. Essas atitudes são definidas como incestual104. 

O assédio moral está presente ainda na escola, tanto em instituições públicas quanto 

privadas, entre funcionários, alunos e professores. Tanto quanto na família, o assédio moral na 

escola pode desencadear consequências severas para a criança assediada. Um aluno que é 

sempre humilhado, ridicularizado, tiranizado por um professor na frente de outras crianças 

pode bloquear o seu desenvolvimento intelectual, podendo levá-lo inclusive a desistir dos 

estudos105. Um exemplo de uma pessoa que deixou de estudar devido à humilhação 

empenhada por uma professora, foi o pugilista Adilson Rodrigues, conhecido como Maguila, 

o qual já declarou publicamente que estudou somente até a terceira série, tendo abandonado 

os estudos em decorrência de castigos impostos por uma professora. 

O mobbing pode ocorrer ainda em decorrência da ação de um grupo de alunos, os 

quais agem contra um ou mais colegas de uma mesma classe, por meio de condutas cruéis, 

ofensas e humilhações. No Japão, esse tipo de comportamento leva a denominação de ijime, 

sendo bastante comum naquele país, tendo em vista as rivalidades existentes entre os alunos, 

imposta pelo próprio sistema educacional japonês. Esse tipo de conduta é tolerado pelos 

                                                 
104 Cf. Paul Claude Racamier, mencionado pela autora Marie-France Hirigoyen, em sua obra Assédio Moral: a 
violência perversa do cotidiano, 2002, p. 60. 
105 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 20. 
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professores japoneses, sendo considerado “um rito de iniciação necessário à formação 

psicológica dos adolescentes”, consoante afirma Márcia Novaes Guedes106. 

Todavia, a prática do ijime dentre os alunos faz com que os assediados repitam esse 

tipo de comportamento com outros, mais novos ou mais fracos, criando um ciclo vicioso, 

sendo responsável pelo suicídio e evasão escolar de milhares de jovens. Ademais, o aluno 

assediador frequentemente transforma-se num profissional perverso, o qual será responsável 

pela tortura psicológica dentro do ambiente de trabalho, também em decorrência da 

competitividade e rivalidade do mundo atual. 

 

3.2 RELAÇÃO DE TRABALHO: DEFINIÇÃO E OCORRÊNCIA DO ASSÉDIO 

MORAL 

 

Este trabalho visa a dissertar acerca da ocorrência do assédio moral nas relações de 

trabalho. Entretanto, primeiramente faz-se necessário estudar a definição de relação de 

trabalho, para os fins de esclarecer em que casos o mobbing pode ocorrer. 

Para Mauricio Godinho Delgado107, trabalho diz respeito ao dispêndio da energia 

física ou intelectual pela pessoa humana em favor de alguém, objetivando resultado útil, direta 

ou indiretamente. O Trabalho consiste em atividade inerente à pessoa humana, compondo o 

conjunto físico e psíquico daquilo que realizam os integrantes da humanidade. 

Explica Alice Monteiro de Barros, que a relação de trabalho decorre de um contrato 

de atividade, o qual corresponde a qualquer contrato no qual a atividade pessoal de uma das 

partes constitui o objeto da convenção ou uma das obrigações que ela comporta108. 

A relação de trabalho engloba a relação de emprego, visto que, para que esta possa se 

configurar, faz-se necessário haver ainda a subordinação e a não eventualidade na prestação 

dos serviços, configurando-se numa relação empregatícia, da qual decorrem outros direitos 

não existentes quando ocorre somente a relação de trabalho, como férias, décimo - terceiro 

salário, etc.  

                                                 
106 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 21. 
107 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 
fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 
105. 
108 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 6. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 220. 
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Conforme ensina Godinho Delgado109, a relação de emprego é o vínculo 

interindividual entre uma pessoa física e outra pessoa natural, jurídica ou ente 

despersonificado, mediante o qual a primeira presta à segunda seu labor com pessoalidade, 

onerosidade, não eventualidade e subordinação (artigo 3º da CLT). 

Nesse sentido, a relação de emprego constitui apenas a um tipo situado entre as 

distintas relações de trabalho, que correspondem a vínculos por meio dos quais uma pessoa 

natural presta a alguém seus serviços, mas sem a concentração dos quatro elementos 

destacados na definição de relação de emprego. Assim, a relação de trabalho é gênero, que 

compreende a relação de emprego 110. 

Na relação de trabalho estão inseridas as prestações de serviços, desde que realizadas 

por pessoa física, assim como os profissionais autônomos, os trabalhadores eventuais, dentre 

outras categorias não alcançadas pela definição de relação de emprego.  

Esclarecida a distinção entre relação de trabalho e relação de emprego, lembrando 

que esta resta englobada naquela, passaremos a analisar a ocorrência do assédio moral no 

ambiente de trabalho, havendo a relação de emprego ou não, ou seja, pode ocorrer havendo 

vínculo empregatício ou mera prestação de serviços. 

A violência psicológica na empresa decorre do desejo de poder aliado à perversidade 

do agressor. Ela ocorre tanto em empresas privadas, quanto em instituições públicas, sendo 

que nessas últimas é que ocorreram as primeiras denúncias pelas vítimas. Em que pese ser 

mais fácil a identificação do assédio moral no ambiente de trabalho, por suas condutas 

estereotipadas, os efeitos dessa conduta não são menos destrutivos à saúde física e psicológica 

do assediado. 

O termo mobbing vem do verbo em inglês to mob, o qual significa assediar, atacar, 

agredir. Dessa forma, o mobbing caracteriza-se por uma degradação do ambiente de trabalho, 

por meio de condutas abusivas de superiores hierárquicos sobre subordinados, entre colegas, 

ou ainda de um subordinado sobre seu superior hierárquico, sendo esta uma forma menos 

comum do terror psicológico. Pode ocorrer através de atos comissivos ou omissivos, atitudes, 

                                                 
109 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 
fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 
105. 
110 Alice Monteiro de Barros, na sua obra Curso de Direito do Trabalho (2010, p. 221), cita como principais 
elementos da relação de emprego: a) a pessoalidade, ou seja, um dos sujeitos (o empregado) tem o dever jurídico 
de prestar os serviços em favor de outrem pessoalmente; b) a natureza não eventual do serviço, isto é, ele deverá 
ser necessário à atividade normal do empregador; c) a remuneração do trabalho a ser executado; d) a 
subordinação jurídica da prestação de serviços ao empregador. 
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gestos ou comportamentos que possam acarretar danos relevantes às condições físicas, 
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psíquicas, morais e existenciais da vítima111. 

A legislação francesa definiu o assédio moral como “atos repetidos que tenham por 

objeto ou efeito a degradação das condições de trabalho suscetíveis de lesar os direitos e a 

dignidade do trabalhador, de alterar a sua saúde física ou mental, ou de comprometer o seu 

futuro profissional”, conforme art. 122-49 do Código do Trabalho, o qual estabeleceu que: 

 

 “nenhum assalariado poderá ser punido, despedido ou discriminado, 
de forma direta ou indireta, especialmente em matéria de salário, 
formação profissional, reclassificação, transferência ou remoção, 
qualificação, promoção profissional, alteração de contrato, pelo fato 
de ter sofrido ou se insurgido contra o assédio moral, testemunhado ou 
relatado estas situações”. 

 

Em 2002, foi incluído no Código Penal francês o art. 222-33-2, criando  um novo 

tipo penal,  enriquecendo o universo jurídico com uma ampla noção do fenômeno, abarcando  

inteiro quadro morfológico do mobbing vertical, horizontal e ascendente, assim dispondo:  

  
"Nenhum trabalhador dependente deve sofrer conduta reiterada de 
moléstia moral, que tenha por objeto ou por efeito um deterioramento 
das condições de trabalho, suscetíveis de lesar os seus direitos e a sua 
dignidade, de alterar a sua saúde psicofísica, ou de comprometer o seu 
desenvolvimento profissional”. 
 

No Brasil, ainda não há uma legislação unificada tratando do tema, entretanto 

encontramos leis esparsas municipais e estaduais, as quais definem e coíbem o assédio moral. 

Contudo, tais leis ainda estão restritas ao âmbito da administração pública direta e indireta. 

Este assunto será mais desenvolvido no capítulo reservado à legislação e jurisprudência 

brasileira envolvendo assédio moral. 

É uma prática muito grave causada principalmente pela forma como as relações de 

poder se dão dentro das empresas e pela exigência do mercado de trabalho em épocas 

neoliberais – em que ser competitivo e tratar o colega ao lado como adversário virou coisa 

corriqueira. 

Hirigoyen112 define o assédio moral no trabalho como “qualquer conduta abusiva 

(gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, por sua repetição ou sistematização, 

                                                 
111 FELKER, Reginald. O dano moral, o assédio moral e o assédio sexual nas relações de trabalho. São 
Paulo: LTr, 2006, passim. 
112 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002a, p. 17. 
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contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego 

ou degradando o clima de trabalho”. 

 Estudando o conceito acima, podemos extrair os principais elementos 

identificadores do assédio moral na empresa. Primeiramente, o assédio moral decorre de uma 

conduta abusiva, ou seja, o empregador extrapola os limites de seu poder diretivo, tratando o 

trabalhador com rigor excessivo, gritos, humilhações, desprezo, etc. 

Também deve a conduta estar pautada na repetição. O assédio moral é caracterizado 

pelas humilhações contínuas, e não por episódios isolados. É a repetição dos vexames, das 

humilhações, que torna o psicoterror destruidor. Além disso, essas ações devem atentar contra 

a dignidade ou integridade psíquica ou física da pessoa, ou seja, como consequência do terror 

psicológico, vê-se a destruição da autoestima do assediado, sua ridicularização, humilhação, 

satirização, etc.  

Nesse mesmo sentido, a violência decorrente do assédio moral ameaça o emprego da 

vítima, vez que ela se sente constrangida a demitir-se, ou termina por pedir afastamento para 

tratamento de saúde. Ademais, o mobbing degrada e hostiliza o ambiente de trabalho, pois 

aqueles que não estão sofrendo o assédio terminam sendo cúmplices do agressor, por medo de 

também virem a sofrer retaliações e serem demitidos. 

O assédio moral pode decorrer de qualquer conduta abusiva, seja por meio de 

comportamentos, gestos, palavras, atos, escritos, os quais possam trazer dano à personalidade, 

integridade física ou psíquica, ou ponha em perigo o emprego ou ambiente de trabalho. Como 

consequência, pode gerar uma diminuição na produtividade, devido aos danos psicológicos ao 

assediado, o que pode acarretar também um aumento nas faltas ao trabalho, tendo em vista 

que, para a vítima, trabalhar passa a significar uma tortura. 

Entretanto, a violência moral frequentemente é utilizada pelas empresas com o 

intuito de aumentar a produtividade e a geração de lucros, por meio de pressão imposta aos 

funcionários para consecução de metas pré-estabelecidas. O empregado assediado sente-se 

incapaz, e se torna cúmplice do empregador perverso, na medida em que se esforça cada vez 

mais para tentar alcançar a produtividade exigida. É a chamada “administração por estresse”, 

bastante utilizada pelas empresas de telemarketing, algumas das quais cronometram, 

inclusive, o tempo que o funcionário pode utilizar o banheiro. 

O terror psicológico na empresa pode estar também relacionado a algum tipo de 

discriminação, como, por exemplo, contra homossexuais, mulheres, ou pessoas que tenham o 

pensamento destoante do grupo, no intuito de fazê-los pedir demissão. Da mesma forma, é 
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comum a ocorrência de assédio moral contra trabalhadores que gozem de alguma forma de 

estabilidade, como as gestantes, ou os que sofreram acidente de trabalho, assim como os que 

voltaram de algum tipo de afastamento por licença. No caso de funcionários com alto nível de 

graduação, o assédio pode ocorrer em decorrência de os outros colegas ou o superior 

considerá-lo uma ameaça, por possuir melhor qualificação. Esse tipo de assédio é mais 

comum em repartições públicas, onde geralmente os cargos de nível hierárquico mais elevado 

são ocupados por indicações políticas e não por concurso. 

O assédio moral pode também ser fruto da inveja, do ciúme e da rivalidade entre 

pessoas no mesmo ambiente de trabalho. Seja qual for o motivo, o assédio é uma arma 

utilizada para tentar livrar-se de pessoas indesejáveis para o assediador113.  

As formas de agressão utilizadas pelo perverso para atacar a vítima variam de acordo 

com o contexto sociocultural e profissional. Nos cargos de nível hierárquico mais elevado, as 

agressões tornam-se mais difíceis de serem identificadas, uma vez que são mais sutis, 

perversas e sofisticadas. Por outro lado, nos setores de produção, a violência toma contornos 

mais definidos, sendo mais direta, verbal ou até mesmo física. Em todos os casos, o assédio 

moral pode se dar de diversas maneiras, sempre de forma a ferir a dignidade e a autoestima do 

trabalhador. 

Uma das formas mais comuns utilizadas pelos agressores é deixar a vítima sem 

nenhuma atribuição, negar-lhe trabalho, fazendo-a passar o tempo todo no trabalho sem nada 

para fazer, e ainda utilizar esse fato contra o agredido, alegando que é inútil e improdutivo. 

Pode também a vítima receber tarefas que estão aquém de suas atribuições e de seu cargo, ou 

ainda receber tarefas além de sua capacidade, ou metas impossíveis de serem cumpridas, para 

fazê-la sentir incompetente, e acabar com seu amor-próprio, e com sua imagem diante de seus 

colegas de trabalho. 

                                                 
113 A narrativa a seguir, retirada do livro Mal-Estar no Trabalho: Redefinindo o Assédio Moral (HIRIGOYEN, 
2002b, p. 40-41), descreve um caso de assédio moral na empresa de um superior hierárquico sobre uma 
subordinada, decorrente do sentimento de inveja que aquele sentia por esta. Vejamos: “Mônica, 50 anos, é 
diretora regional de uma grande empresa. Depois de uma fusão, um superior mais jovem, vindo de um segmento 
diverso, é-lhe imposto. Enquanto ela detém um excelente padrão de vida, o marido tem um cargo elevado e os 
filhos vão muito bem, seu superior está em crise conjugal pela terceira vez, e seus filhos têm um mau 
desempenho escolar. Durante uma reunião, o diretor-geral faz um elogio a Mônica diante de todos os diretores. 
Reconhece que ela é criativa, inteligente, enfim, uma boa profissional. A partir daí, ela tem a impressão de ser 
todos os dias massacrada por seu superior hierárquico: ele examina minuciosamente suas notas de despesa, faz-
lhe propostas vexatórias, seu trabalho é colocado em dúvida diante de clientes, e se recusa a atendê-la ao 
telefone. Para ela, não há dúvida que seu superior hierárquico, ansioso por se encontrar em uma posição nova 
que não conhece, tem necessidade de se livrar de quem tem ciúme e teme a rivalidade.” 
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A vítima recebe atribuições que estão em desacordo com a sua função, ou recebe 

instruções confusas de como executar uma tarefa. Estabelecem-lhe horários que não podem 

ser cumpridos, monitoram o tempo que levam para comer ou até para ir ao banheiro. 

O rigor excessivo no trato diário por parte do superior hierárquico é conduta 

marcante no assédio moral, assim como a atribuição de serviços vexatórios, perigosos, ou 

superiores às forças e à capacidade do empregado. Dessa maneira, a vítima é levada a 

acreditar que não tem competência, e que não está apta para o trabalho, fazendo-a sentir-se 

culpada, transformando-a em cúmplice de seu algoz. 

Um exemplo de assédio moral por rigor excessivo é de uma bancária de Santa 

Catarina, a qual ajuizou Reclamação Trabalhista cobrando horas extras e indenização por 

danos morais em decorrência do assédio moral sofrido. A gerente de um banco particular era 

obrigada a trabalhar 12 horas por dia, com intervalo de 35 minutos; exigia-se dela metas 

abusivas, com número mínimo de abertura de novas contas, saldo médio na agência, volume 

obrigatório de aplicações financeiras, além de viagens para captar clientes. A Vara do 

Trabalho de Concórdia condenou o banco a pagar uma indenização no valor de R$ 330 mil 

reais, além do valor pelas horas extras de trabalho114.  

A violência moral pode ainda se dar através do isolamento. O assediado é mantido 

sem contado com o restante dos empregados, sem qualquer tipo de comunicação com os 

colegas. Essa conduta era bastante empregada por uma empresa multinacional do ramo de 

automóveis, a FIAT, assim como outras empresas o faziam, colocando os empregados que 

haviam sido reintegrados por meio de decisões judiciais em uma sala apartada, chamada de 

“geladeira”. Os trabalhadores que nela ficavam eram vítimas de piadas e chacotas por parte do 

restante dos empregados. 

A empresa ainda pode utilizar-se da comunicação escrita, verbal ou não-verbal para 

humilhar os trabalhadores. Por exemplo, afixa no mural da empresa uma lista com os nomes 

dos empregados com menor produtividade, ou ainda envia bilhetes com injúrias e ofensas, ou 

advertências por escrito sem haver nenhum motivo aparente para tal atitude. Pode ainda a 

empresa enviar comunicação ameaçando demitir aqueles que não alcançarem a produtividade 

desejada, como ocorre com frequência nos bancos, em que há grande cobrança pelo alcance 

de metas impostas. O assédio ocorre também por meio de ameaças verbais, críticas em 

público, divulgação de problemas pessoais, fofocas, etc. 

                                                 
114 LUTA BANCÁRIA. Sindicato dos Bancários do RN. 25 out. 2006. Jornal Semanal. ano XXI. nº. 33. Natal, 
2006. 
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O assediador utiliza-se de ameaças constantes de despedidas, põe em dúvida a 

capacidade do trabalhador, trata habitualmente os subordinados de forma rude e grosseira, 

tece comentários maldosos e injuriosos sobre a condição social, cor, raça ou preferência 

sexual do trabalhador. 

O desprezo é outra forma comum de assediar o trabalhador. O assediador passa a 

ignorar a existência da vítima, fala dela na sua frente como se não lhe visse, os demais 

empregados recebem ordens para não dirigir a palavra à vítima. 

Induzir ao erro também é um meio eficaz de desqualificar o assediado, pois visa não 

somente a criticá-la e rebaixá-la, mas a fazê-la ter uma imagem negativa de si mesma, 

destruindo sua autoestima.  

O assédio moral é igualmente imposto contra os empregados que moveram ações 

trabalhistas contra o empregador, o qual passa a persegui-los de forma constante, com 

rebaixamento de função, preterição de promoções, redução da jornada de trabalho, etc. 

O empregador perverso pode, de igual forma, castigar o trabalhador impondo-lhe 

condições inadequadas de trabalho, como salas mal iluminadas, pouco espaço físico. Além 

disso, é comum a empresa assediar o trabalhador que retoma o emprego após férias ou licença 

prolongada, transferindo-o de local de trabalho ou de função. 

Há também empresas que expõem os trabalhadores a situações vexatórias e 

humilhantes, como o caso de uma grande empresa do ramo de cervejaria, a AMBEV, a qual 

punia os empregados que não cumpriam metas de venda estabelecidas expondo-os ao ridículo, 

como os forçando a fazer flexões, dançar coreografias eróticas, vestir camisetas com dizeres 

xulos, fazer os empregados passarem por um corredor polonês, dentre outras situações 

absurdas. A Justiça do Trabalho norte-riograndense reconheceu a ocorrência do assédio 

moral, por meio de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, condenando a 

empresa a pagar R$ 1 milhão de reais por danos morais coletivos115. 

É importante esclarecer o que não se configura assédio moral. Consoante já foi 

afirmado anteriormente, meros desentendimentos cotidianos no ambiente de trabalho não são 

                                                 
115 Cf. ementa do Acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário nº 01034-2005-001-21-00-6, referente a 
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra a AMBEV: Assédio Moral. Ocorrência. 
Indenização. Cabimento. Comprovado o cometimento, pelo empregador, de atos de constrangimento a seus 
empregados, consistentes na submissão destes a situação vexatória, com utilização de camisetas, pelos 
vendedores, com apelidos jocosos, além de “brincadeiras” humilhantes, está patente o assédio moral autorizador 
do deferimento de indenização por danos morais. Ministério Público do Trabalho contra Companhia de Bebidas 
das Américas - AMBEV. Relatora Juíza Joseane Dantas dos Santos. Publicado no DJ-RN em 22 ago. de 2006. 
Disponível em: <http://conjur.estadao.com.br/static/text/47621,1>. Acesso em: 08 nov. 2014. 
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suficientes para configurar o assédio moral, tampouco acontecimentos isolados, decorrentes 

de alguma imposição pontual ou de um mal-entendido. Outrossim, não constitui assédio 

moral as disposições individuais ou coletivas oriundas do poder diretivo do empregador, 

desde que não firam a honra, a intimidade e a dignidade do empregado. O poder de direção do 

empregador não pode violar os direitos da personalidade do trabalhador116. 

Vale salientar que, em que pese saber-se que o mobbing concretiza-se por meio de 

atos reiterados, excepcionalmente, há situações em que um só ato pode chegar a configurar 

uma situação de assédio moral, quando houver a intenção manifesta e inequívoca do 

empregador de humilhar o trabalhador, e de atentar contra sua dignidade. 

3.3 SUJEITOS DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 

Analisando o fenômeno do assédio moral, é possível identificar características que se 

repetem tanto na vítima quanto no agressor deste fenômeno. A psicanalista Marie France 

Hirigoyen, em sua obra Assédio Moral – a violência perversa do cotidiano (2002a), a partir 

da análise de diversos casos de assédio moral, conseguiu traçar um perfil do agressor, bem 

como da vítima dessa violência moral. 

O assediador possui características de personalidade narcisista, pois é egocêntrico, 

tem necessidade de ser admirado, não tolera críticas. Ele utiliza a perversidade como 

estratégia para destruir o outro, sem nenhuma culpa, e sentir-se, assim, mais valorizado117. 

Segundo a especialista francesa118, o narciso é um parasita, um sanguessuga, vez que 

tenta sugar a vida do outro. Sobre o narciso ela continua: 

 
Sendo incapaz de um verdadeiro relacionamento, ele só consegue 
estabelecê-lo por um mecanismo ‘perverso’, de malignidade destrutiva. 
Incontestavelmente, os perversos sentem um prazer extremo, vital com o 
sofrimento do outro e suas dúvidas, assim como têm o maior prazer em 
sujeitar e humilhar o outro. 

 

                                                 
116 FELKER, Reginald. O dano moral, o assédio moral e o assédio sexual nas relações de trabalho. São 
Paulo: LTr, 2006, P. 182-183. 
117 A psicanalista francesa Marie-France (HIRIGOYEN, 2002a, p. 142) descreve as características marcantes da 
personalidade narcísica: A personalidade narcísica é descrita como se segue (ou apresenta, pelo menos, cinco das 
seguintes manifestações): o sujeito tem um senso grandioso da própria importância; é absorvido por fantasias de 
sucesso ilimitado, de poder; acredita ser “especial” e singular; tem excessiva necessidade de ser admirado;  pensa 
que tudo lhe é devido; explora o outro nas relações interpessoais; não tem a menor empatia; inveja muitas vezes 
o outro; dá provas de atitudes e comportamentos arrogantes. 
 
118 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002a, p. 143. 
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Por ser uma pessoa vazia, o perverso precisa alimentar-se do outro para sobreviver. 

Para ele, o outro não é um indivíduo, mas apenas um reflexo de si. Não se sensibilizam 

perante o sentimento alheio, vez que não possuem afeto. 

Outra característica dos perversos é a megalomania. Tudo deve girar em torno deles, 

tudo lhes é devido, e todos devem interessar-se por eles. Criticam a todos, mas não admitem 

qualquer tipo de censura. Utilizam-se da estratégia de apontar as falhas alheias para não ver as 

próprias imperfeições. 

Segundo Hirigoyen119, o perverso seduz a vítima, a qual é mantida presa enquanto 

lhe for útil, não se importando com as emoções dos outros, vez que são insensíveis e não 

possuem escrúpulos morais. Utilizam-se do ataque como arma de defesa. 

Quando sofrem qualquer decepção, surge-lhes um sentimento de raiva, 

ressentimento, desejo de vingança. É o que ocorre, por exemplo, numa separação em que um 

dos cônjuges é um narcisista perverso e não aceita ser rejeitado, passando a perseguir o ex-

companheiro para vingar-se. Da mesma forma, no ambiente de trabalho, um chefe perverso 

pode passar a assediar uma subordinada por esta ser mais inteligente e capaz, vez que o fato 

de ser menos qualificado é tido como uma derrota, que lhe enseja raiva e desejo de vingança. 

Os narcisistas perversos tiveram algum tipo de decepção na infância, a qual se 

projeta para a vida adulta, buscando em outros o que lhes falta para realizarem-se. Como não 

conseguiram ter o que querem, não permitem que outras pessoas possam ficar felizes e 

satisfeitas. 

Para aceitarem-se, os perversos têm a necessidade de destruir os outros, e assim 

imporem a sua superioridade, afirmarem-se. Para serem felizes, têm que destruir a felicidade 

dos outros120. 

                                                 
119 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002a, p. 145. 
120 Existem diversos tipos de agressores, de acordo com a forma em que se portam diante de suas vítimas. 
Reginald Felker (em sua obra O dano moral, o assédio moral e o assédio sexual nas relações de trabalho, 2006, 
p. 185) traz algumas das classificações dos agressores dadas pela doutrina: - o instigador – coloca sua 
criatividade em busca de formas de aterrorizar a vítima; - o casual – manifesta-se a partir de evento ocasional; 
bem-sucedido, procura eternizar o conflito, passando a agredir permanentemente a vítima; o colérico -  
intolerante e mal-humorado, exterioriza seus problemas com agressões constantes; o megalômano – mantêm um 
senso de grandiosidade de sua pessoa, que considera de um valor mensurável; o frustrado – a inveja e o ciúme 
dos outros infernizam a sua existência, alimentando seu poder de destruição; o crítico – critica mas não apresenta 
soluções. E se alguém as apresenta, rejeita-as; o sádico – sente prazer em manter um clima de pressão constante 
a seu redor; o puxa-saco – leão frente aos subordinados, vira ovelha frente aos superiores; o tirano – assedia a 
vítima pelo gosto de humilhá-la. Sua falta de confiança em si mesmo gera uma crueldade no trato com os 
demais; o aterrorizado – vive em estado de pânico considerando que possa perder o cargo ou ser substituído na 
função; o invejoso – uma inveja crônica e profunda invade sua existência. Não admite que outrem possa 
desfrutar de situação melhor do que a sua, em qualquer terreno; o carreirista – não manifesta o menor escrúpulo 



 

 

59 

 
 

Assim, o agressor é sempre uma pessoa egoísta, que não se preocupa com o 

sofrimento alheio, mas somente em sentir-se valorizado através da destruição daqueles que 

lhes pareçam ameaça. Em razão de sua inveja, não permitem que o outro tenha aquilo que ele 

próprio não possua. É um perverso, pois não possui afeto nem sensibilidade com o sofrimento 

alheio, e somente sobrevive às custas da destruição dos outros. 

É comum também nas empresas que o superior hierárquico agressor esteja refletindo 

o assédio sofrido por parte de seu superior, por meio de humilhações, pressões, 

constrangimentos, os quais são repassados para os seus subordinados. Tem-se como exemplo 

o de uma bancária do Banco Banespa, que após uma intervenção federal, ela e seus colegas 

passaram a ser assediados moralmente por seus superiores, sempre pressionando-os a atingir 

metas, sobrecarregando-os de trabalho, e sempre ameaçando os funcionários por meio de 

comunicados internos. A bancária explica que: 

 
Tudo era justificado pela privatização. Gerentes e supervisores falavam que 
os funcionários tinham que se adaptar aos novos tempos, que a venda do 
banco era irreversível.[...] Atualmente, por questões de sobrevivência, o 
banco está mais preocupado com abertura de contas do que com a qualidade 
do atendimento121. 

 

A médica do trabalho Margarida Barreto, em dissertação de mestrado intitulada Uma 

Jornada de Humilhações, estudou o fenômeno do assédio moral no trabalho e seus efeitos 

sobre as vítimas dessa conduta. Acerca da violência moral no trabalho, ela esclarece122: 

 
Os casos de assédio moral geralmente estão ligados à política de pessoal da 
empresa, que quer resultados custe o que custar. Não há como acabar com o 
problema sem mudar a organização do trabalho como ela é hoje: privilegia 
a competitividade e os interesses do mercado globalizado em detrimento do 
ser humano. 

 

Por conseguinte, o agressor, além de perverso, está também fazendo o papel de 

vítima do assédio moral dentro de uma estrutura hierárquica de uma empresa, em que as 

                                                                                                                                                         
em barrar o caminho dos outros para subir na carreira. Não só trata de subir como de fazer com que os outros 
desçam; o pusilânime – não age às claras. Age sorrateiramente, pois tem medo de arcar com as consequências de 
sua conduta. 
121 LUTA BANCÁRIA. Sindicato dos Bancários do RN. 25 out. 2006. Jornal Semanal. ano XXI. nº. 33. Natal, 
2006.  
 
122 BARRETO, Margarida Maria Silveira. Uma jornada de humilhações.  2000. Dissertação (Mestrado) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2000. 
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pressões por produtividade e alcance de metas vêm de cima para baixo, refletindo em todo o 

ambiente de trabalho. 

A vítima do terror psicológico, ao contrário do que se poderia imaginar, não é um 

empregado desidioso, negligente ou irresponsável, mas quase sempre são extremamente 

responsáveis no trabalho, bem-educados, e possuem qualidades profissionais e morais. Por 

essa razão é que a vítima é escolhida, por possuir algo a mais que o agressor não tem, ou por 

não se enquadrar nos padrões da empresa moderna123. 

A pessoa foi escolhida para ser o alvo da agressão porque de algum modo sua 

presença incomoda o agressor. Ela é escolhida pelo perverso para ser seu bode expiatório, na 

qual será projetada a responsabilidade por todos os problemas existentes na empresa124. 

Esse tipo de manobra vai reduzindo progressivamente a autoestima da vítima, tendo 

em vista que ela é desacreditada, levada a culpar-se, questionar-se, achar-se inútil, 

incompetente, situação que leva o agredido, frequentemente, à depressão. A vítima passa a ser 

cúmplice de seu agressor, pois não consegue mais discernir até que ponto ela não é realmente 

culpada por tudo o que está ocorrendo. Além disso, geralmente o assediado não percebe de 

pronto que está sendo vítima de assédio, acreditando ser uma conduta normal, e que realmente 

não está realizando um bom trabalho. A maioria sente-se culpada por não atingir objetivos, 

começa a considerar-se fracassada e incompetente.  

A vítima torna-se cúmplice de seu agressor involuntariamente, pois, devido à 

dominação, não tem meios psíquicos de livrar-se das agressões. Marie-France esclarece que a 

                                                 
123 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 69. 
124 Assim como ocorre com o agressor, a doutrina tem tentado classificar a vítima tendo em vista as suas 
características e reações face às agressões sofridas. Márcia Novaes Guedes (Terror Psicológico no Trabalho, 
2004, p. 72) traz algumas dessas classificações: “- o distraído - não se dá conta das mudanças ocorridas ao seu 
redor, sendo fácil de tornar-se vítima de um perverso; - o prisioneiro - não consegue livrar-se da violência, 
permanecendo presa à situação, sem reagir, quase sempre por medo de não conseguir encontrar um novo 
emprego; - o paranóico - vêem perigo em toda a parte, e todos querem prejudicá-lo. São inseguros, auto-
sugestionáveis e susceptíveis; - o severo – é o sistemático crônico, mantendo regras e tentando impô-las aos 
demais; - o presunçoso – pensa ser muito mais do que realmente é. Nesse caso, os colegas se sentem justificados 
a tramar contra uma pessoa desse tipo;  - o passivo dependente – espera reconhecimento por parte dos colegas, 
sendo que seu caráter servil desperta a antipatia daqueles; - o brincalhão – ocorre quando a pessoa brincalhona é 
estigmatizada, tornando-se motivo de riso para todos, e nunca é levada a sério pelos colegas; - o hipocondríaco – 
lamenta-se continuamente do esforço que faz para desenvolver seu trabalho, até provocar nos colegas uma 
antipatia que evolui para o isolamento, causando o assédio moral; - o verdadeiro colega – por seu 
comportamento honesto, eficiente, disponível, com bom senso de justiça, denuncia abertamente qualquer coisa 
errada ou que não funciona no ambiente de trabalho, fazendo com que seja perseguido e sofra represálias”. A 
Juíza do Trabalho ainda descreve outros tipos de perfis de vítimas de assédio moral, quais sejam, o ambicioso, o 
seguro de si, o camarada, o servil, o sofredor, o bode expiatório, o medroso, o sensível e o introvertido. 
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vítima não é masoquista ou depressiva, mas os perversos utilizarão suas fraquezas, seu lado 
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masoquista, depressivo, contra ela, para fragilizá-la e destruí-la emocionalmente125.  

Márcia Guedes126 explica que: “ Fragilizada emocionalmente, (a vítima) acaba por 

adotar comportamentos induzidos pelo agressor”. Dessa maneira, a vítima, a qual é inocente, 

vê-se seduzida pelo perverso, fazendo com que os seus colegas não acreditem em sua 

inocência. 

A vítima é escolhida de forma calculada pelo agressor, vez que este evita outros 

perversos. Ela é útil na medida em que é facilmente seduzida, e não consegue livrar-se da 

agressão, pois o agressor explora suas fragilidades. 

Nesse contexto, a pessoa alvo termina por desenvolver sintomas de doenças físicas e 

psíquicas, o que a faz ausentar-se com mais frequência do trabalho. A vítima torna-se 

depressiva, e muitas vezes pensa em suicídio, o que efetivamente ocorre em casos extremos. 

Ela suporta essa situação de terror psicológico até certo ponto, quando começa a desenvolver 

sintomas da sobrecarga física e emocional, o que pode torná-la agressiva e levá-la a descontar 

o sofrimento pelo qual está passando em seus familiares. 

Dentre os sintomas físicos que comumente aparecem nos que estão sofrendo de 

assédio moral, segundo relatara a médica Margarida Barreto em sua dissertação127 (2000), 

podemos citar dores crônicas na cabeça e nas costas, gastrite, irritabilidade, cansaço 

exagerado, insônia, pesadelos recorrentes, náuseas, palpitações, dores pelo corpo, falta de 

memória, perda ou aumento exagerado de peso, LER/Dort, zumbidos no ouvido, suores frios, 

tremores, tonturas. 

Em que pese o assédio moral poder ocorrer contra qualquer pessoa, em qualquer 

função e nível hierárquico, existem alguns tipos de pessoas que estão mais propensas a serem 

vítimas desse tipo de violência, segundo Brigitte Hubber128. São elas: uma pessoa sozinha, 

como, por exemplo, uma mulher em meio a um escritório de homens; uma pessoa estranha, 

ou seja, uma pessoa que possui gostos ou características diferentes dos demais; uma pessoa 

que faz sucesso, pois desperta a inveja e o ciúme do(s) agressor(es); uma pessoa nova, isto é, 

aquela que ocupa o cargo anteriormente ocupado por outrem, ou que tem algo a mais que os 

outros. 

                                                 
125 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002a, p. 154. 
126 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 54. 
127 BARRETO, Margarida. Uma jornada de humilhações, 2000. 
128 A autora é citada pela Juíza Márcia Novaes Guedes, em sua obra Terror Psicológico no Trabalho, 2004, p. 
71. 
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As minorias são vítimas frequentes do assédio moral. Nos países latino-americanos, 

as mulheres ainda são o alvo preferencial dos agressores. Também a idade é um fator 

considerável na escolha da vítima, na medida em que os padrões de produtividade da empresa 

moderna requerem trabalhadores mais jovens. 

Margarida Barreto129, em pesquisa realizada com mais de quarenta mil trabalhadores, 

constatou que os alvos preferenciais da violência moral nas empresas nacionais estão entre 

pessoas que: têm problemas de saúde; estão no final do prazo de estabilidade posterior a 

acidente de trabalho ou retornam de licença-maternidade; ultrapassaram a idade de 35 anos; 

questionam as políticas de gestão; são solidárias com colegas que também são assediados. 

No contexto do assédio moral no trabalho, podemos citar ainda os espectadores da 

agressão. Dentro da empresa, são muitas as pessoas que fazem o papel de espectadores do 

assédio moral: os colegas, superiores, os encarregados da gestão de pessoal, os quais, de 

alguma forma, participam da violência e a vivenciam, ainda que indiretamente, por reflexo.  

São os chamados conformistas, vez que, apesar de não se envolverem diretamente na 

ação do agressor, são responsáveis também pela violência, na medida em que nada fazem para 

tentar ajudar aquele que está sendo vítima da ação perversa, ou ainda justificam a violência, 

pois acreditam que a vítima está sendo cúmplice do seu agressor, pois nada faz para ver-se 

livre da situação130. 

Podem ser classificados em ativos e passivos, a depender se atuam ativamente ou não 

na agressão, favorecendo a ação do assediador, ajudando-o a destruir a vítima. As razões da 

participação, seja ativa ou passiva, dos espectadores podem ser a inveja ou ciúme que a vítima 

desperta em seus colegas; pode se dar por receio de sofrer represálias do agressor, caso 

passem a defender o agredido; por medo de perder o emprego; ou ainda por acreditarem, 

ainda que inconscientemente, que a vítima é merecedora da agressão sofrida, já que, à medida 

que a pessoa-alvo fragiliza-se, passa a ter comportamentos que ensejam a repreensão do 

superior, como a diminuição na capacidade laboral. 

Ocorre ainda de o perverso não demonstrar claramente, em frente de outras pessoas, 

as condutas maléficas com as quais ataca a vítima, a qual passa a ser desacreditada frente a 

seus colegas quando dá seu testemunho da violência sofrida. Os colegas podem achar que a 

vítima está exagerando, ou que realmente deu causa àquela situação. 

                                                 
129 BARRETO, Margarida Maria Silveira. Uma jornada de humilhações.  2000. Dissertação (Mestrado) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 
130 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 69. 
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Todo esse quadro somente piora a situação do assediado, o qual se vê sozinho, sem 

ajuda, sem qualquer tipo de suporte, o que dificulta ainda mais as chances de conseguir livrar-

se do assédio. Como as provas do assédio moral são, em sua grande maioria, testemunhais, 

torna-se difícil para a vítima provar a violência à qual está sendo submetida, vez que os 

colegas têm medo de depor contra o agressor. 

3.4 MODALIDADES DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 

O mobbing vertical é o mais frequente tipo de terror psicológico no trabalho, e ocorre 

quando a violência moral é praticada por um superior hierárquico contra um subordinado. 

Não importa o grau de subordinação, vez que o levado em consideração é a sujeição do 

empregado, o qual tem medo de perder o emprego. 

Esse tipo de assédio é bastante comum no contexto atual, de competitividade, 

desemprego, dificuldade de manter o emprego, de forma que o empregado é levado a 

acreditar que deve sujeitar-se a tudo para não perder o emprego. A empresa em que ocorre 

esse tipo de violência não interfere porque lhe convém que os empregados sejam dirigidos 

dessa forma, ou porque não vêm importância em um superior dirigir seus subordinados de 

maneira tirânica ou perversa131. 

Hirigoyen explica que o assédio moral de um superior hierárquico contra um 

subordinado pode ser simplesmente um caso de abuso de poder, de um chefe que, por medo 

de perder o controle, se prevalece de sua situação de superioridade para perseguir seus 

subordinados; ou pode ser, de igual forma, uma manobra perversa de um indivíduo que, para 

enaltecer-se, tem necessidade de diminuir os demais. 

O chefe pode agir diretamente contra a vítima, ou pode utilizar-se da cumplicidade 

dos colegas de trabalho, e por meio destes, atacar o assediado, o que só se torna possível 

porque, geralmente, o grupo fica do lado do agressor, por creditar a responsabilidade à vítima, 

consoante já fora explanado no item anterior. 

No mobbing estratégico, a empresa utiliza-se do assédio moral como estratégia para 

fazer com que o empregado demita-se, para livrar-se de pessoas indesejáveis, incômodas. 

Dessa forma, o empregador livra-se também de alguns encargos trabalhistas que teria caso 

tivesse que demitir o empregado. 

                                                 
131 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa do cotidiano. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002a, p. 75. 
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Esse tipo de assédio foi amplamente utilizado no final do século passado, quando as 

empresas, em busca da modernização e de alcançar um novo modelo de produção, passaram a 

eliminar os funcionários que não se enquadravam no perfil desejado pela empresa132. 

Esse tipo de mobbing ocorre com mais frequência durante os processos de fusão ou 

de incorporação de empresas, em que se busca eliminar os quadros antigos de funcionários, 

forçando-os a pedir demissão, conforme ensinamento de Márcia Novaes Guedes133. 

Nesse mesmo diapasão, com o intuito de guardar segredos industriais, muitas 

empresas utilizavam-se do modelo “geladeira”, em que os empregados indesejáveis eram 

confinados em sala sem comunicação, e sem nenhum tipo de tarefa a realizar. 

O assédio moral também pode ocorrer entre trabalhadores do mesmo nível 

hierárquico, sendo denominado de assédio moral horizontal. Nesse tipo de assédio moral, a 

violência é desencadeada pelos próprios colegas de trabalho, e pode se manifestar, por 

exemplo, pela exclusão do colega dos demais integrantes do grupo ou pela ridicularização da 

vítima pelos próprios colegas de trabalho. Tal conduta pode ocorrer devido à competitividade, 

à inveja, pelo fato de a vítima possuir mais qualificações que os demais, por ciúmes, por ter a 

vítima a preferência do chefe, ou ainda por preconceito racial, xenofobia, motivos políticos, 

religiosos, de preferência sexual. Esse tipo de perseguição pode dar-se em decorrência apenas 

de a vítima ser diferente dos demais, possuir um comportamento diferente. Entretanto, os 

casos mais comuns do mobbing horizontal são os preconceitos raciais, étnicos e em 

decorrência da opção sexual. 

O assédio moral horizontal pode ocorrer tanto de forma individual, quando a pessoa 

escolhida é alvo de apenas um dos colegas, ou, o que é mais grave, de forma coletiva, 

tornando-se a vítima o bode expiatório do grupo134. 

                                                 
132 Um exemplo de mobbing estratégico foi o praticado por muitos bancos quando, para “enxugarem” o quadro 
de pessoal, passaram a pressionar os funcionários a atingirem metas absurdas e a sobrecarregá-los com excesso 
de trabalho e jornadas extenuantes. Passaram ainda a pressionar alguns funcionários a aderirem a planos de 
demissão voluntária – PDV, como o caso de uma bancária do Banespa, a qual foi forçada a aderir a um desses 
planos, consoante depoimento a seguir transcrito, retirado do texto O inimigo mora ao lado, publicado no sítio 
Assediomoral.org: “O gerente sabia que eu tinha LER, mas me “aconselhou” a aderir ao PDV. Disse que era 
melhor eu sair espontaneamente porque tinha receio de me dar uma má notícia posteriormente”. (GRAMMONT, 
Luciana Bento Regina. O inimigo mora ao lado. Disponível em: 
<http://www.assediomoral.org/site/noticias/NO_02.php>. Acesso em: 11 ago. 2014.) 
133 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 38. 
134  Como exemplo de assédio moral horizontal decorrente da intolerância do grupo com o comportamento 
diferente de um dos colegas, tem-se o seguinte caso citado por Márcia Novaes Guedes (Terror Psicológico no 
Trabalho, 2004, p. 39): “A vítima, um jovem muito tímido, casado e fascinado por literatura, cinema e obras de 
arte, é admitido numa grande fábrica, mas não se enquadra nos costumes do meio operário. Diferente dos demais 
colegas, não lhe agrada fazer horas extraordinárias [...]; cora diante das piadas e palavras de baixo calão e 
brincadeiras de duplo sentido; recusa os convites para a cervejinha no bar da esquina no final do turno de 
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No Brasil, é muito comum o preconceito contra nordestinos que migram para o 

sudeste ou sul para trabalhar ou estudar. Mesmo em pessoas com elevado nível de 

qualificação, a intolerância está presente, até mesmo em Universidades, como o caso de um 

pesquisador nordestino, candidato a um mestrado em uma Universidade do Sul do país, o qual 

foi obrigado a transferir-se para outra Universidade devido à perseguição de uma dirigente do 

Departamento. 

 Os grupos têm dificuldade em conviver com as diferenças, assim como as empresas 

demonstram-se incapazes de fazer respeitar os direitos individuais diante de uma situação de 

assédio moral. O que as empresas fazem é ignorar o problema, deixando que os trabalhadores 

resolvam entre si, como se não fosse de sua responsabilidade manter um ambiente de trabalho 

saudável, tornando-se cúmplice dos assediadores. O apoio dos superiores ou a incapacidade 

deles de lidar com o problema somente pioram as agressões. Sem ter a quem recorrer, ou a 

quem pedir ajuda, a vítima torna-se cada vez mais presa à situação de violência moral. 

Um caso bem mais raro de assédio moral no trabalho é o de um superior agredido 

por seus subordinados. Os motivos para a ocorrência das agressões podem ser, por exemplo, 

se o chefe é uma pessoa nova, vinda de fora, com métodos diferentes dos tradicionalmente 

utilizados na empresa, os quais não são aprovados pelo grupo. Pode ocorrer ainda em razão de 

uma promoção de um colega, sem que o restante do pessoal tenha sido consultado. 

A violência de subordinados contra superiores pode dar-se ainda quando um colega é 

promovido a um cargo de chefia cujas funções os subordinados supõem que o promovido não 

possui méritos para desempenhar. 

As formas utilizadas pelos trabalhadores para hostilizar um superior hierárquico 

podem dar-se por insubordinações, desrespeito, sabotagens no trabalho, não observação das 

ordens passadas pelo superior, extravio de arquivos e correspondências, deboches, etc. 

Em que pese ser mais rara, esse tipo de violência traz consequências não menos 

devastadoras para a vítima, a qual se vê pressionada também por seus superiores, com os 

quais não consegue qualquer apoio. Ao tentar explicar-lhes o que está acontecendo, é 

repreendida, pois lhe incutem a culpa por não saber impor autoridade sobre seus 

                                                                                                                                                         
trabalho e não sabe jogar carteado. A intolerância do grupo foi implacável e a violência desencadeada, de modo 
sorrateiro [...] foi evoluindo a ponto de tornar a vida do operário um infernal pesadelo. A crônica termina com 
sua licença para tratamento psicológico depois da solidária intervenção da esposa”. 
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subordinados. O resultado quase sempre é desastroso, com a vítima perdendo o cargo e sendo 

encaminhada a uma função de menor importância, ou ainda a vítima perde o emprego, tendo 

posteriormente dificuldade de inserir-se novamente no mercado de trabalho135. 

 

3.5  CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL 

Na moderna organização do trabalho, a saúde do trabalhador, notadamente a mental, 

é atingida e prejudicada com a nova gestão da relação capital-trabalho. Tal processo vem 

desencadeando diversas consequências físicas e psíquicas no trabalhador, as quais 

determinam o afastamento do empregado do mundo do trabalho, gerando prejuízos 

financeiros para a empresa, com absenteísmo e baixa produtividade, e custos para o Estado, 

com tratamentos de saúde e concessão de benefícios previdenciários e aposentadorias136.  

Assim, os efeitos nocivos do assédio moral não se limitam às consequências para a 

vítima, causando malefícios na empresa, na família, no Estado e em toda a sociedade. 

A organização do trabalho atual é fonte geradora de desgaste, fadiga, sofrimento e 

doenças, o que caracteriza a produção, tal como organizada nos dias de hoje, um processo 

destrutivo, uma vez que pressões e exigências desordenadas e intensas, impostas pela 

organização do trabalho, são determinantes no desencadeamento dos transtornos à saúde 

física e mental. 

O assédio moral no trabalho é um fator de risco psicossocial capaz de provocar na 

vítima danos à saúde, podendo ser considerado como doença do trabalho, equiparada a 

                                                 
135 Márcia Novaes Guedes  (in Terror Psicológico no Trabalho, 2.ed. São Paulo: LTr, 20042004, p. 41) 
descreve um caso de mobbing ascendente no mundo jurídico: “Uma jovem bacharela em direito, funcionária de 
um Tribunal, foi nomeada para ocupar o cargo de Diretora de Secretaria numa Vara do interior. Ao chegar ao 
fórum, foi recebida com hostilidade pelo corpo de funcionários, cuja média de idade girava em torno dos 40 
anos. Paulatinamente, foi percebendo que suas determinações para o serviço não eram observadas, e as 
hostilidades foram evoluindo para atitudes de franco desrespeito e deboche por parte de alguns funcionários. 
Apesar do estresse e da insônia que passou a sofrer, a determinação da jovem diretora, sua capacidade e 
autocontrole, bem como o apoio irrestrito do juiz foram decisivos para que preservasse seu cargo e autoridade. 
Não obstante a insignificância estatística do mobbing ascendente, a crueldade da violência praticada não é menor 
do que aquela verificada nos demais tipos”. 
136 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 89. 
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acidente de trabalho, na forma do art. 20 da Lei nº 8.213/91137. Mais da metade das pessoas 

assediadas moralmente manifestam algum tipo de sequela física ou psicológica138. 

Na visão de Manoel Jorge e Silva Neto139, a atual tendência de inserir o empregado 

de tal modo ao ambiente empresarial que o impeça de manifestar os outros domínios de sua 

existência acarreta, indiscutivelmente, sérios danos à sua saúde mental, porque, acossado pela 

necessidade de sobrevivência, já não sabe ao certo o que representa como pessoa; sabe apenas 

– e muito bem – as obrigações e direitos decorrentes da condição de trabalhador. 

Em razão dos efeitos extremamente danosos à vítima do assédio, é habitual que o 

trabalhador assediado resolva pela saída da empresa ou, em situação extrema, tente ou chegue 

a consumar o suicídio, uma vez que o assédio leva a alienação mental da vítima, muitas vezes 

de forma irreversível140. 

Para Freitas, Heloani e Barreto141, não é necessária a espera prolongada de vários 

meses de abuso a fim de se identificar a prática do assédio moral e tomar medidas 

preventivas. No momento em que se é identificado ou se suspeita da ocorrência de doenças 

relacionadas e causadas por assédio moral, é imperiosa a emissão da Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT), pelo empregador, devendo ser adotadas todas as medidas para 

combate-lo a fim de que sejam minimizados os danos à saúde da vítima e aos relacionamentos 

dos trabalhadores, à produtividade da organização e à previdência social. 

Segundo a psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta familiar Marie-France 

Hirigoyen142, as sintomatologias apresentadas pelas vítimas de assédio moral são 

estereotipadas, estão mais relacionadas à intensidade e à duração da agressão que à estrutura 

psíquica da vítima. De modo geral, predomina, inicialmente, um quadro traumático comum a 

todos os traumas psíquicos. 

                                                 
137 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:       
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 
determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social; II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais 
em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 
138 PIÑUEL, Iñaki. Mobbing: Manual de autoayuda para superar el acoso psicológico en el trabajo. Buenos 
Aires: Aguilar, 2003, p. 142. 
139 JORGE, Manoel; NETO, Silva. Direitos fundamentais e o contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 
55. 
140 MINASSA, Alexandre Pandolpho. Assédio Moral no âmbito da administração pública. Leme-São Paulo: 
Habermann, 2012, p. 130. 
141 FREITAS, Maria Ester de; HELOANI, José Roberto; BARRETO, Margarida. Assédio Moral no Trabalho.  
3. reimp. da 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011, p. 71. 
142 HIRIGOYEN, Marie-France. El acoso moral em trabajo: distinguir lo verdadeiro de lo falso. 1.ed. Buenos 
Aires: Paidós, 2006, p. 136. 
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Freitas, Heloani e Barreto143 explicam que nos casos iniciais de assédio moral, ocorre 

uma fase denominada de “mal-estar”, em que o indivíduo, comumente, sente-se como se fosse 

um nada. Predominam os pensamentos tristes, a culpa e a vergonha. A raiva, a mágoa e as 

incertezas emergem acompanhadas de questionamentos como “o que fiz” e “onde errei”.  

Assevera Alexandre Pandolpho Minassa144, que, com o prolongamento da violência 

moral, inicia-se um quadro de desestabilização afetiva, em que o sofrimento caracteriza um 

estado de latência da doença. Esta fase guarda semelhança com outras situações traumáticas, 

em que a vítima sente cada ato de violência como um novo golpe mortificando-o, tornando 

difícil retornar no dia seguinte ao seu posto de trabalho. Trabalhar passa a ser sinônimo de 

sofrimento. Predominam então os sentimentos de inutilidade e a autoconfiança do indivíduo 

se rompe.  

A partir de então passam a se desenvolver os primeiros sintomas físicos e psíquicos, 

com dores de cabeça, distúrbios digestivos, alterações de comportamento, perturbações do 

sono, perda da libido, dores no corpo, esgotamento físico e mental. Com o prolongamento e 

intensificação das ações repetitivas de assédio no trabalho, tais sintomas podem evoluir para a 

depressão, síndrome do pânico, burn out, dentre outros.  

O crescente estresse ocasionado pelo mobbing vai minando a vítima fisicamente, 

dando origem a diversas enfermidades somáticas crônicas, que conduzem a uma baixa 

laboral, incapacidade temporária ou até incapacitação permanente145. 

O assédio moral pode levar a um ostracismo imposto ou auto imposto, que pode 

levar ao uso de drogas, em especial o álcool, ou ainda à reprodução da violência em outros 

espaços sociais, em especial no âmbito familiar146. Todo esse sofrimento pode ser causa de 

ideação suicida e vontade de morrer. 

Com a baixa da produtividade e da qualidade do trabalho do empregado assediado, o 

agressor busca novos argumentos para justificar sua agressão à vítima e ainda incrementando 

a percepção pública de se trata de um castigo merecido por parte deste diante de sua falta de 

produtividade ou comportamentos erráticos. De fato, a situação de estresse crônico, ansiedade 

                                                 
143 FREITAS, Maria Ester de; HELOANI, José Roberto; BARRETO, Margarida, op. cit., p. 73. 
144 MINASSA, Alexandre Pandolpho. Assédio Moral no âmbito da administração pública. Leme-São Paulo: 
Habermann, 2012, p. 130. 
145 PIÑUEL, Iñaki. Mobbing: Manual de autoayuda para superar el acoso psicológico en el trabajo. Buenos 
Aires: Aguilar, 2003, p. 142. 
146 FREITAS, Maria Ester de; HELOANI, José Roberto; BARRETO, Margarida. Assédio Moral no Trabalho.  
3. reimp. da 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011, p. 75. 
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e angústia levam à uma deterioração do organismo, com o aparecimento de enfermidades que 

levam à incapacidade laboral do indivíduo. 

Neste sentido, cumpre destacar importante pesquisa realizada pela médica e 

pesquisadora da PUC/SP, Margarida Barreto, acerca dos sintomas apresentados pelas vítimas 

de assédio moral. Nesta pesquisa, envolvendo 870 vítimas de assédio moral, em que restou 

constatado que 100% das mulheres apresentam crises de choro, ao passo que 100% dos 

homens nutriam ideias suicidas. Dores generalizadas acometem 80% das vítimas, de ambos os 

sexos, sendo que depressão e distúrbios do sono são sintomas presentes em mais de 60% das 

vítimas147. 

Em todos os âmbitos, público e privado, é crescente o adoecimento físico e mental 

do trabalhador em virtude da prática do assédio moral, consubstanciado, principalmente, na 

adoção de novo modelo de gestão, que vislumbra cada vez maior produtividade com menos 

recursos. No Judiciário, chama a atenção o aumento de casos de doenças mentais, como a 

depressão, e do número de suicídios entre servidores. Conforme notícia veiculada em 

14/10/2014 no sítio da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do 

Ministério Público da União na internet, cresce o número de casos de adoecimento mental e 

suicídios, os quais estão diretamente relacionados ao aumento da pressão por produtividade 

no trabalho, por meio de imposição de metas inalcançáveis148. 

O trabalho consiste, via de regra, não apenas em uma fonte de sobrevivência, mas 

também a satisfação do trabalhador, uma vez que é a partir do trabalho que o homem se 

destaca no seio da família e da sociedade. Quando o trabalho deixa de cumprir essa finalidade, 

gera uma insatisfação no trabalho, isolamento do trabalhador e alterações comportamentais, 

que podem desestabilizar o convívio familiar e social do assediado149. 

A vítima do assédio moral sofre uma desestabilização grave, além de alterações 

emocionais e da personalidade que afetam, por consequência, sua esfera de relações sociais e 

familiares, gerando problemas de relacionamento que antes não existiam150.  

Nesse sentido, a frustração e desamparo em seu núcleo familiar e social próximo se 

manifestam por meio de agressividade com a própria família, podendo, muitas vezes, traduzir-
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se em violência doméstica com os filhos ou com o cônjuge. Em busca de atenuar a 

agressividade e tensão interna, o assediado busca como recurso a bebida alcoólica ou outras 

drogas151. 

Ao tempo em que aumentam os conflitos no ambiente familiar, ocorre uma retração 

da vítima junto a seus familiares e amigos, diante da dificuldade de conter o sofrimento nas 

situações sociais. A vítima passa a se isolar da convivência familiar e dos amigos. 

Como efeito rebote, há o abandono por parte dos amigos e demais pessoas de seu 

convívio, em razão das dificuldades de lidar com os sintomas do estresse pós-traumático 152. 

O terror psicológico na empresa não afeta somente as vítimas, mas traz efeitos 

maléficos tanto para a empresa em que se desenvolve a violência, quanto para a sociedade e o 

Estado.  

O processo de adoecimento mental e psicológico causado pelo assédio torna o 

empregado assediado uma pessoa fragilizada, irritada, sensível e até agressiva, o que ocasiona 

o surgimento de inúmeros conflitos no ambiente de trabalho, inviabilizando o convívio com 

os demais colegas153. 

O assédio moral afeta também os custos operacionais da empresa, com a baixa 

produtividade daí advinda, absenteísmo, falta de motivação e de concentração que aumentam 

os erros no serviço154. A produtividade do empregado está diretamente relacionada à sua 

satisfação no ambiente de trabalho, de forma que se houver pressão ou perseguição 

psicológica no trabalho, o trabalhador não poderá exercitar sua potencialidade e produzir em 

quantidade e qualidade.  

Percebe-se que a violência moral traz malefícios à empresa na medida em que o 

empregado assediado, desestimulado a trabalhar, tem uma queda em sua produtividade. 

                                                                                                                                                         
147 BARRETO, Margarida. Uma Jornada de humilhações, 2000. 
148 FENAJUFE. Estabelecimento de metas absurdas e PJe impulsionam assédio moral e adoecimento de 
servidores. Disponível em: <http://www.fenajufe.org.br/index.php/imprensa/ultimas-noticias/fenajufe/2496-
estabelecimento-de-metas-absurdas-e-pje-impulsionam-assedio-moral-e-adoecimento-de-servidores>. Acesso 
em 14 out 2014. 
149 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 85-86. 
150 PIÑUEL, Iñaki. Mobbing: Manual de autoayuda para superar el acoso psicológico en el trabajo. Buenos 
Aires: Aguilar, 2003, p. 143. 
151 FERREIRA, Hádassa Dolores Bonilha. Assédio moral nas relações de trabalho. Campinas: Russell, 2004, 
p. 71-72. 
152 PIÑUEL, Iñaki. Mobbing: Manual de autoayuda para superar el acoso psicológico en el trabajo. Buenos 
Aires: Aguilar, 2003, p. 144. 
153 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 85-86. 
154 BARROS, Alice Monteiro de. Assédio Moral. In: FERREIRA, Januário Justino (coord.). Saúde mental no 
trabalho: uma coletânea do fórum da saúde e segurança no trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 
2013, p. 342. 
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Mesmo quando a vítima tenta superar-se, trabalhando mais, com o fito de ver cessadas as 

agressões, ainda assim muitas vezes o seu rendimento decresce, tendo em vista os problemas 

psicológicos advindos do estresse, o que faz cair a concentração e a capacidade de raciocínio, 

afetando o seu trabalho. 

O empregado assediado também tende a ter mais faltas ao serviço, na medida em que 

o trabalho, para ele, passa a significar uma tortura, fazendo com que, muitas vezes, se afaste 

do ambiente em que se sente pressionado. Da mesma forma, como sequela da violência moral, 

o empregado começa a ter sintomas de problemas de saúde, devido à queda na resistência do 

organismo em decorrência do estresse, o que também o leva a afastar-se do trabalho por 

licenças médicas. Frequentemente, em um estado mais avançado das agressões, a vítima tira 

licença por tempo indeterminado para tratamento de saúde. 

A psicanalista Marie-France155, em pesquisa realizada com seus pacientes, vítimas do 

assédio moral, constatou que cada vítima afastou-se do trabalho, em média, por um período de 

138 dias.  

Igualmente, os demais trabalhadores da empresa sentem as consequências da 

degradação do ambiente de trabalho, sofrendo também as pressões, o estresse, o que contribui 

para o aumento do absenteísmo. As agressões sofridas no ambiente de trabalho contribuem 

também para a falta de motivação e de concentração no serviço, o que acarreta aumento nos 

erros cometidos. 

Outra consequência maléfica para a empresa onde ocorre o assédio moral são os 

custos atinentes a processos judiciais em que se pleiteiam indenizações por danos morais 

decorrentes da violência psicológica praticada. Se, alguns anos atrás, esse tipo de 

comportamento não era visto como ato ilícito pelo ordenamento jurídico, nem era reprimido 

pela sociedade, atualmente estão cada vez mais comuns as ações indenizatórias de ex-

empregados que buscam a reparação pelo dano moral sofrido. O ordenamento jurídico 

vigente, consoante será melhor explorado em capítulo próprio, reprime esse tipo de 

comportamento e autoriza o deferimento de indenizações reparatórias do dano moral, se restar 

configurada a ocorrência do assédio moral. 

Sendo assim, não restam dúvidas de que o assédio moral traz prejuízo não apenas aos 

funcionários, mas ao próprio empregador, que sente as consequências financeiras diretas da 

degradação do ambiente de trabalho. 

                                                 
155 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002b, p. 118. 
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Podem-se citar ainda consequências sociais e econômicas da prática do terror 

psicológico no trabalho. Além das consequências físicas e psicológicas, o assédio moral 

provoca a baixa autoestima pessoal e profissional da vítima, podendo se agravar quando a 

vítima romper da organização do trabalho e ficar desempregada, uma vez que o trauma gerado 

conduz à insegurança e perda a autoconfiança, prejudicando o trabalhador em uma nova 

colocação no mercado de trabalho156. 

Marie-France Hirigoyen157 constatou que 66% das vítimas da violência moral são 

efetivamente excluídas do mundo do trabalho, seja por demissão, seja por ficarem inválidas 

ou desempregadas por incapacidade médica. Dentre as desempregadas, boa parte delas 

passam a ter dificuldades de conseguir novo emprego, devido às sequelas das violências 

sofridas. 

A exclusão dessas pessoas do mundo do trabalho gera graves consequências 

econômicas para as próprias vítimas, já que perdem a renda, passam a ter despesas médicas, 

necessidade de tratamento psicoterápico, além de consequências para a sociedade, tendo em 

vista as despesas de saúde por parte do seguro social, hospitalizações, seguro-desemprego, 

aposentadorias antecipadas. Esses fatores constituem ônus que será repartido com toda a 

sociedade, o que agrava a situação econômica do país, pois representará mais gastos também 

para o Estado. 

Nesse sentido, ensina Hirigoyen158: 

 
Mas o assédio moral gera também um clima de inquietações, medo e 
fragilidade que se estende à sociedade como um todo. Em uma época de 
globalização, reestruturações e fusões de empresas, tal situação leva as 
pessoas a perder a confiança nelas mesmas e ao descrédito do mundo do 
trabalho. 

 

Assim, as consequências econômicas são evidentes, em virtudes de maiores gastos 

previdenciários com trabalhadores afastados, e ainda despesas de seguro social, 

hospitalizações, indenizações de desemprego, aposentadorias antecipadas159. 

Destaque-se para o disposto no art. 20 da Lei n. 8.213/91, que equiparou a acidente 

de trabalho a doença profissional e a doença do trabalho, já mencionado. Segundo Maria 

                                                 
156 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 2002b, p. 121. 
157 HIRIGOYEN, op. cit., p. 120. 
158 HIRIGOYEN, op.cit., p. 122. 
159 HIRIGOYEN, loc.cit. 
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Aparecida Alkimin160, para caracterização do acidente de trabalho em razão do assédio moral, 

devem concorrer três requisitos: o evento danoso (dano à saúde psíquica/ física do 

trabalhador), incapacidade laborativa temporária ou permanente (afastamento do empregado 

por motivo de doença), e que o infortúnio e consequente dano seja gerado durante a prestação 

dos serviços, estabelecendo-se, assim, o nexo de causalidade. 

Nesse sentido, admitindo-se o assédio moral como acidente de trabalho, nos termos 

do artigo em comento, é garantido à vítima o direito às prestações previdenciárias e à ação 

acidentária contra o INSS, sem excluir o direito de acionar o empregador, a fim de buscar 

reparação pelo dano moral e material decorrente do assédio161. Reconhecido o nexo causal 

entre a enfermidade e as condições de trabalho, faz jus o empregado ainda à garantia 

provisória no emprego, nos termos do art. 118 da Lei nº 8.213/91. 

Ressalto, por oportuno, a existência do projeto de lei nº 7.202/10, o qual visa alterar a 

alínea “b” do inciso II do art. 21 da Lei 8.213/91, para incluir na modalidade de acidente por 

equiparação a “ofensa física ou moral intencional, inclusive de terceiro”. 

Sendo assim, a prática do assédio moral constitui um problema não apenas da vítima, 

tendo consequências na sua saúde e na sua vida financeira, mas do Estado e da sociedade 

como um todo, pois será ela quem arcará com os custos atinentes à mantença de mais um 

desempregado e de sua família, o que representa demasiado ônus a um país como o Brasil, 

que possui altos níveis de desemprego, e enorme déficit na seguridade social. 

3.6 DIFERENCIAÇÃO: ASSÉDIO MORAL E FIGURAS AFINS 

A denominação assédio moral que se deu ao mobbing no Brasil pode fazer com que 

ocorram confusões em relação a um outro fenômeno com o qual o Direito já se encontra mais 

familiarizado, havendo legislação penal no Brasil coibindo sua prática: o assédio sexual. 

Em que pese ambos os fenômenos trazerem, em seu conteúdo, a ideia de cerco, o 

assédio moral não se confunde com o assédio sexual, na medida em que este atenta contra a 

liberdade sexual do indivíduo, enquanto aquele fere a dignidade psíquica do ser humano. 

Enquanto o primeiro visa a dominar a vítima sexualmente, geralmente por meio de 

chantagens, o segundo visa à eliminação da vítima do mundo do trabalho pelo psicoterror162. 

                                                 
160 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 88. 
161 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 91. 
162 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 42. 
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Manoel Jorge e Silva Neto163 explicam bem a diferenciação entre o assédio moral e o 

assédio sexual. Mencionam os autores que o recurso à ascendência hierárquica por parte do 

empregador, ou de seus prepostos que ocupam cargo diretivo ou de gerência no 

estabelecimento, para o fim de saciar a sua lascívia ou apetite sexual pelo(a) subordinado(a). 

delimita a figura do assédio sexual, conduta reconhecida como tipo penal específico tratado 

no art. 216-A  do Código Penal. Por outro lado, o assédio moral está configurado em atitudes 

que violam a dignidade humana prevista na Constituição, como a intromissão deliberada nos 

assuntos afetos à intimidade e vida privada dos empregados, ou mesmo, a adoção das revistas 

íntimas. Os autores definem o assédio moral como toda conduta consumada no âmbito das 

relações de trabalho, com o propósito de, por meio de palavras ou comportamentos, denegrir, 

ridicularize ou atingir a honorabilidade dos trabalhadores. 

Ambas as condutas ferem direitos da personalidade, entretanto não se confundem, 

havendo, inclusive, na conduta reiterada do assédio sexual, a prática de atos que também 

atentam contra a integridade psicológica da vítima. 

Da análise de tais definições, verifica-se que, para a delimitação do assédio moral, ao 

contrário do assédio sexual, a ascendência ou superioridade hierárquica se torna irrelevante 

para a sua configuração, considerando que tal conduta pode ser praticada por empregador, 

preposto, gerente, ou qualquer outro empegado que não detenha poder de direção na empresa. 

É possível ainda relatar outras distinções entre os dois fenômenos: no assédio sexual, 

por exemplo, a vítima preferencial é a mulher, enquanto no assédio moral, o sexo não é um 

fator diferenciador em sua ocorrência. Outrossim, para a caracterização do assédio moral, é 

necessário estarem presentes dois requisitos, quais sejam, a duração no tempo e o objetivo de 

destruir a vítima. Tais requisitos não estão presentes no assédio sexual, o que pode ocorrer por 

um período de tempo relativamente curto e o intuito é o de obter favorecimento sexual por 

meio de chantagens à vítima. 

Todavia, o assédio sexual pode constituir uma premissa para desencadear uma ação 

de assédio moral, vez que o assediador rejeitado pode querer vingar-se de sua vítima, 

utilizando-se, assim, do assédio mora164. 

                                                 
163 JORGE, Manoel; NETO, Silva. Direitos fundamentais e o contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 
54. 
164 FELKER, Reginald. O dano moral, o assédio moral e o assédio sexual nas relações de trabalho. São 
Paulo: LTr, 2006, passim. 
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Ressalte-se que o assédio moral também pode ter por natureza ataques de fundo 

sexual, por meio de piadas, apelidos, etc, entretanto com a natureza de diminuir a vítima, de 

destruir a sua dignidade, sua autoestima. 

Já o dano moral é o dano extrapatrimonial decorrente da prática do assédio, tanto 

moral quanto sexual, ou seja, da violação de um direito da personalidade, a qual acarreta 

responsabilidade civil do agente causador. 

Importante diferenciar ainda o fenômeno do assédio moral de outro fenômeno que 

vem ganhando espaço nos estudos acerca da saúde mental do trabalhador, qual seja, a 

síndrome de burn out, a qual é definida como uma síndroma de desgaste físico e mental 

intenso, produzindo verdadeiro esgotamento, decorrente de um estresse laboral crônico165. 

Acerca do tema, José Vicente Rojo e Ana Maria Cervera166 trazem excelentes 

considerações, conforme transcrição em tradução livre: 

 

O que agora importa deixar claro é que, de maneira geral, se entende que a 
“síndrome de desgaste pessoal” não provem de nenhum ataque ou assédio 
intencionado, senão de uma má política de gestão empresarial na qual não há 
intenção alguma de provocar a exclusão de um dos componentes da 
organização. 

 

Assim, embora tal síndrome possa integrar o conjunto de consequências 

desencadeadas pelo assédio moral, com este não se confunde, haja vista que ela é decorrente 

de um esgotamento físico e mental existente em face de labor em condições de trabalho, 

estressantes, ocasionadas por má gestão, não necessariamente ocorrendo ataques ou 

perseguições como ocorre no assédio moral. 

Conclui-se, pois, que o assédio sexual, a síndrome de burn out, o estresse no trabalho 

e agressões pontuais representam extrapolações do exercício do poder disciplinar, e acarretam 

um dano à dignidade do trabalhador, contudo não se confundem com o assédio moral, uma 

vez que, para configuração deste, necessário estarem presentes os seguintes elementos 

caracterizadores: a abusividade da conduta, a repetição e prolongamento dessa conduta e o 

ataque à dignidade psíquica. 

3.7  PROTEÇÃO LEGAL CONTRA O ASSÉDIO MORAL 

                                                 
165 PAMPLONA FILHO, Rodolfo; BARROS, Renato da Costa Goes. A distinção do assédio moral de figuras 
afins. Revista Fórum Trabalhista: RFT. Ano 01, n. 01, mar/abr 2012. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 176. 
166 ROJO, José Vicente; CERVERA, Ana Maria. El mobbing o acoso laboral. Madrid: Editorial Tebar, 2005, p. 
44-45. 
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3.7.1  O assédio moral no ordenamento jurídico brasileiro 

Dentre os fundamentos do Estado brasileiro, previstos na Constituição Federal, 

encontra-se a cidadania (art. 1º, II). Em sentido estrito, a cidadania corresponde à fruição do 

direito político ativo, ressaltado em diversas passagens da Carta Maior e na legislação 

infraconstitucional, a exemplo do art. 1º da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular), que 

determina que “qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração 

de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios”. 

Por outro lado, a cidadania também pode ser definida em seu sentido amplo, pelo 

qual comporta desdobramentos que se afinam propriamente ao Estado Democrático de 

Direito. Nesse sentido, consagrar-se o fundamento referente à cidadania em sentido amplo é 

vincular o estado à obrigação de destinar aos indivíduos direitos e garantias fundamentais, 

especialmente aqueles relacionados a direitos sociais167. 

Vê-se, pois, que o reconhecimento da cidadania em um sistema político está 

diretamente relacionado à capacidade do Estado de garantir às pessoas o direito à liberdade, à 

igualdade substancial, à vida, à incolumidade física, mas, sobretudo, os atinentes à educação, 

à saúde e ao trabalho.  

Firmar a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro deixa à 

mostra a obrigatoriedade de pôr no núcleo central das atenções o indivíduo O objetivo do 

constituinte originário, foi, portanto, a de buscar a humanização do sistema constitucional. 

Logo, a dignidade da pessoa humana, sendo valor fonte de todos os outros valores 

constitucionalmente postos, deve ser utilizada para conformar o comportamento de quem quer 

que esteja ofendendo tal princípio fundamental168. 

Se numa dada relação contratual de trabalho, se puser o empregador a exigir do 

empregado o cumprimento de determinações desarrazoadas, o princípio atinente à dignidade 

da pessoa humana pode ser utilizado como fundamento para impedir o prosseguimento da 

conduta patronal. 

                                                 
167 JORGE, Manoel; NETO, Silva. Direitos fundamentais e o contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 
20. 
168 JORGE; NETO, op. cit., p. 22-23. 
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A Constituição Federal, além de elevar a dignidade da pessoa humana a fundamento 
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da República Federativa do Brasil, indica como fundamentos do Estado os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa169, conforme previsto em seu artigo 1º.  

A tentativa do elemento constituinte originário de pôr o trabalho e a livre iniciativa 

em um único dispositivo e reputá-los como fundamento do Estado brasileiro indica, de forma 

declarada, a opção constitucional pela ideologia democrático-social, que alia a atuação do 

Estado em prol da efetivação dos direitos sociais à liberdade de iniciativa econômica. 

Mais adiante, já no caput dos artigos 170 e 193, a Carta Magna a destaca a dignidade 

humana como finalidade da ordem econômica e ressalta o valor do trabalho170. 

Vê-se, pois, que na Constituição de 1988, o trabalho é elevado a patamar normativo e 

axiológico diferenciado, com agudo foco em sua concretização, firmando-se o direito 

fundamental ao trabalho digno como um dos mais importantes comandos da Constituição 

Federal de 1988, expressando a força teórica e prática de sua concepção de Estado 

Democrático de Direito171. 

Embora seja clara a preocupação do legislador com a manutenção da dignidade da 

pessoa humana do trabalhador e da valorização do trabalho humano, esses dois princípios são 

constantemente violados nas relações de trabalho, atualmente, com grande destaque, pelo 

processo destruidor do assédio moral. 

Ingo Wolfgang Sarlet172 conceitua dignidade da pessoa humana como “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 

                                                 
169 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
170 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(omissis). 
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 
 
171 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 
fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 
65-66. 
172 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 1a. ed. 2a. tiragem. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 37. 
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ativa e responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 

seres humanos”. 

Fácil perceber que o princípio da dignidade da pessoa humana é o maior entre todos 

os princípios, o que leva ao raciocínio de que todos os direitos e liberdades fundamentais 

nascem do princípio da dignidade da pessoa humana. Mais ainda, a própria ordem econômica 

deve ter por fim assegurar a dignidade humana. 

A exposição do trabalhador a condutas abusivas, pressões psicológicas desumanas e 

condições de trabalho precárias, representa, com clareza, violação ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, o que fundamenta a tutela jurídica do assédio moral. 

Nessa esteira, conclui-se que, tanto o empregado agressor, como a empresa que 

permite a prática do assédio moral devem ser responsabilizados pelos prejuízos acarretados à 

vítima.  O terror psicossocial constitui evidente violação à dignidade do trabalhador, com 

graves consequências à sua moral e à sua saúde, comprometendo dessa forma, o estado ideal 

de vida digna, que deve ser buscado e respeitado por todos e pelo Estado. 

Note-se que o princípio da dignidade humana preconiza hoje, não só o bem-estar 

econômico do trabalhador, mas principalmente a sua satisfação no ambiente de trabalho, que, 

para tanto, deve ser saudável.  

Ainda na Carta Magna, em seu artigo 7º, inciso XXII, encontra-se 

constitucionalizado o direito a um ambiente de trabalho saudável173. Bem assim, a 

Constituição Federal, em seu artigo 200, inciso VIII, dispõe que o meio ambiente do trabalho 

está inserido no meio ambiente geral. Além disso, em seu artigo 225, esclarece que “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida...”. Assim sendo, não se pode alcançar qualidade de vida 

sem ter qualidade de trabalho, nem se pode obter um meio ambiente equilibrado e sustentável 

sem levar em consideração o meio ambiente de trabalho174. 

Não resta dúvida de que, em um ambiente de trabalho em que se pratica a conduta do 

assédio moral, não estão sendo obedecidos os preceitos constitucionais acerca de valorização 

do trabalho e da promoção de um ambiente de trabalho saudável. 

                                                 
173 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 
[...] 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 
174 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 2. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: LTr, 1998, p. 78-79. 
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Quanto à tutela jurídica do meio ambiente de trabalho, de forma geral ou mediata, 

aplica-se o artigo 225, da Constituição, e de forma imediata e específica os artigos 196, usque 

200. Vê-se, pois, que o direito ao meio ambiente adequado como direito humano engloba o 

meio ambiente do trabalho saudável, que consiste, por fim, na proteção da própria vida.  

Destaquem-se ainda as disposições contidas no art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal, os quais preveem o direito à indenização por dano material e moral decorrente da 

violação da imagem, bem como da intimidade, da vida privada e da honra, consagrando ao 

ofendido a total reparabilidade em virtude dos prejuízos sofridos. Tais preceitos, como 

direitos e garantias fundamentais, são de eficácia e aplicabilidade imediata, nos termos do 

parágrafo primeiro do mesmo artigo. 

Todavia, a legislação positivada brasileira ainda é muito insipiente no que pertine à 

definição e critérios que levem a configuração do assédio moral e, ainda, que efetivamente 

venham a criar penas ante a sua prática. Não há uma legislação unificada com vistas a 

combater a violência moral nas empresas, ou seja, inexiste Lei Federal que trate o tema.  

A positivação destes instrumentos de repressão somente é encontrada de forma 

tímida nas leis estaduais e municipais esparsas, e ainda nestes casos restritas ao funcionalismo 

público, nada mencionando acerca da ocorrência do assédio moral nas empresas privadas. 

O assédio moral é um fato bastante discutido e presente no cotidiano das empresas, 

da sociedade e da Justiça do Trabalho, constituindo tema de discussões, artigos, livros, além 

de diversas palestras, com o fito de esclarecer a população e divulgar o máximo possível a 

existência e a ilicitude de tal fenômeno. 

Sindicatos, associações, médicos do trabalho têm feito um trabalho de divulgação do 

assunto, tentando informar aos trabalhadores dos seus direitos ante à ocorrência do assédio 

moral, assim como mostrando formas de combater e de reagir à violência psicológica no 

ambiente de trabalho.  

Da mesma forma, algumas empresas também têm se mostrado preocupadas com o 

tema, cientes dos prejuízos que o assédio moral acarreta não apenas na vítima, mas no próprio 

ambiente de trabalho. Essas empresas têm estabelecido regras internas de conduta, e adotado 

campanhas de prevenção e combate ao assédio moral, orientando os chefes a terem uma 

postura mais humana com seus subordinados, buscando o bem-estar do empregado, pois 

chegaram à conclusão de que empregados felizes trabalham mais e melhor. 

Entretanto, a legislação pátria ainda é muito escassa quando se trata de definir o 

assédio moral e instituir penas ante a sua prática. Não há uma legislação unificada com vistas 
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a combater a violência moral nas empresas. Somente é possível encontrar leis estaduais e 

municipais esparsas, e ainda assim abrangendo somente o funcionalismo público, nada 

mencionando acerca da ocorrência do assédio moral nas empresas privadas. 

O município pioneiro a editar uma lei dispondo expressamente acerca do assédio 

moral nas dependências do local de trabalho foi o de Iracemópolis, no interior de São Paulo. 

A Lei Municipal nº. 1.163, de 24 de abril de 2000, dispõe sobre a aplicação de penalidades à 

prática de assédio moral nas dependências da Administração Pública Municipal Direta por 

servidores públicos municipais. 

A referida lei traz, no parágrafo único do artigo 1º, uma definição do que é assédio 

moral: 

 
Parágrafo Único - Para fins do disposto nesta Lei, considera-se assédio 
moral todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a auto-
estima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua 
competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da 
carreira profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício do 
funcionário, tais como: marcar tarefas com prazos impossíveis, passar 
alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais; tomar crédito 
de idéias de outros; ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele 
através de terceiros; sonegar informações de forma insistente; espalhar 
rumores maliciosos; criticar com persistência; subestimar esforços. (grifo 
nosso). 

 

Consoante se depreende do dispositivo acima, a lei municipal utiliza um critério 

bastante abrangente para definir o assédio moral, deixando claro que este pode ocorrer por 

meio de ação, gesto ou palavra, desde que estes atinjam a autoestima e a segurança do 

indivíduo, e impliquem em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da carreira profissional 

ou à estabilidade do vínculo empregatício.  

Além disso, cita algumas formas de como pode ocorrer o assédio, entretanto, não 

constituindo um rol taxativo, de maneira que deixa espaço para a possibilidade de se verificar 

a ocorrência do assédio moral por outras formas não citadas na lei. 

Reginald Felker175 atenta para a falta de técnica do legislador ao citar “vínculo 

empregatício do funcionário”, vez que “funcionário” não possui vínculo empregatício, mas 

uma relação jurídica de ordem administrativa, exercendo não um emprego, mas um cargo ou 

função. Esclarece ainda que quem possui vínculo empregatício é servidor celetista, que 

tecnicamente não é funcionário público. 
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Como penalidade para os que praticarem a violência moral, a lei municipal institui as 

penas de advertência, suspensão, vinculada à participação em curso de comportamento 

profissional, e demissão. A punição será aplicada de forma progressiva, de acordo com a 

reincidência e a gravidade da ação, consoante artigo 3º da norma em estudo. 

De forma semelhante, o Município de São Paulo tratou da ocorrência do assédio 

moral no âmbito da administração pública municipal. A Lei Municipal nº. 13.288, de 10 de 

janeiro de 2002, traz a mesma definição do assédio moral dada pela lei do Município de 

Iracemópolis, entretanto inovando no que concerne às penalidades. A lei do Município de São 

Paulo estabeleceu como punição aos funcionários assediadores as seguintes: curso de 

aprimoramento profissional, suspensão, multa e demissão.  

A novidade trazida pela lei paulista refere-se à aplicação de multa, tendo como valor 

mínimo o de 20 UFM (Unidades Fiscais do Município) e máximo o da metade dos 

rendimentos do servidor infrator. Ao que parece, o legislador municipal foi tímido ao 

estabelecer o valor da multa, tendo em vista que, dependendo da forma, da gravidade da ação 

praticada e do valor da remuneração do servidor assediador, a multa a ser estabelecida pode 

restar irrisória, da mesma forma que as indenizações por danos morais têm sido concedidas 

em nossos tribunais. Ademais, o valor da multa não será revertido em favor do assediado, mas 

de programas de aprimoramento profissional do servidor, consoante artigo 4º. 

Assim como a lei de Iracemópolis, a Lei do Município de São Paulo estabelece o 

prazo de 60 dias para a sua regulamentação pelo Poder Executivo, mas somente em 31 de 

julho de 2003 foi editado um Decreto Municipal, o de número 43.558, regulamentando-a, e 

determinando a afixação do texto legal em todos os órgãos da administração municipal. 

Ainda no Estado de São Paulo, o Município de Americana promulgou em 07 de 

junho de 2002 a Lei Municipal nº. 3.671, definindo o assédio moral na administração pública 

municipal direta e indireta, nos mesmos termos da lei de Iracemópolis. E, da mesma forma 

que a lei municipal de São Paulo, fixa patamares mínimo e máximo do valor da multa, a ser 

convertida em favor de um fundo para programas de aprimoramento profissional de 

servidores. 

Em seguida, a primeira legislação estadual a tratar do assédio moral foi a editada 

pelo Estado do Rio de Janeiro, que regulou, de forma mais detalhada, a definição e a punição 

                                                                                                                                                         
175 FELKER, Reginald. O dano moral, o assédio moral e o assédio sexual nas relações de trabalho. São 
Paulo: LTr, 2006, p. 190. 



 

 

84 

do assédio moral na administração pública estadual, por meio da Lei Estadual nº. 3.921, de 22 

de agosto de 2002. 

Essa lei possui um maior âmbito de incidência, na medida em que abrange não 

apenas a administração pública direta, mas engloba expressamente, além dos órgãos da 

administração centralizada, autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de 

economia mista, do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, inclusive concessionárias ou 

permissionárias de serviços estaduais de utilidade ou interesse público. 

Em seu artigo 1º, veda “o exercício de qualquer ato, atitude ou postura que se possa 

caracterizar como assédio moral no trabalho”, no entanto peca ao referir-se apenas ao assédio 

moral vertical descendente, ou seja, aquele praticado por um superior hierárquico, contra 

funcionário, servidor ou empregado. Tal dispositivo deixou de fora os casos de assédio 

horizontal (cometido por empregado de mesmo nível hierárquico) e assédio ascendente 

(cometido por subordinado contra superior hierárquico). A definição do assédio moral trazido 

no artigo segundo confirma esse posicionamento: 

 
Artigo 2º - Considera-se assédio moral no trabalho, para os fins do que trata 
a presente Lei, a exposição do funcionário, servidor ou empregado a 
situação humilhante ou constrangedora, ou qualquer ação, gesto ou palavra, 
praticada de modo repetitivo e prolongado, durante o expediente do órgão 
ou entidade, e, por agente, delegado, chefe ou supervisor hierárquico ou 
qualquer representante que, no exercício de suas funções, abusando da 
autoridade que lhe foi conferida, tenha por objetivo ou efeito atingir a auto-
estima e a autodeterminação do subordinado, com danos ao ambiente de 
trabalho, aos serviços prestados ao público e ao próprio usuário, bem como, 
obstaculizar a evolução da carreira ou a estabilidade funcional do servidor 
constrangido. (grifo nosso).  

 

Em seguida, o parágrafo único enumera algumas situações em que se configura a 

ocorrência do assédio moral, sem, no entanto, estabelecer um rol taxativo. 

No que concerne às punições, a lei do Estado do Rio de Janeiro também estabeleceu 

a advertência, a suspensão e a demissão do assediador, prevendo ainda a conversão de 

suspensão em multa, sem, todavia, criar limites para a sua fixação. 

O diploma legal ainda protege aqueles que tenham testemunhado a prática do assédio 

moral, vedando, no parágrafo segundo do artigo 5º, qualquer tipo de sanção ou 

constrangimento às testemunhas do ato ilícito. 

Por fim, estabelece a obrigatoriedade da adoção, por parte dos órgãos ou entidades da 

administração pública estadual, concessionárias ou permissionárias, de medidas preventivas 
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do assédio moral no trabalho, enumerando, algumas medidas a serem adotadas, conforme se 

depreende a seguir: 

 
Artigo 7º - Os órgãos ou entidades da administração pública estadual, bem 
como, concessionárias ou permissionárias, na pessoa de seus representantes 
legais, ficam obrigados a tomar as medidas necessárias para prevenir o 
assédio moral no trabalho, conforme definido na presente Lei. 
 
Parágrafo único - Para os fins de que trata este artigo, serão adotadas, 
dentre outras, as seguintes medidas: 
 
I - o planejamento e a organização do trabalho conduzirá, em beneficio do 
servidor, contemplando, entre outros, os seguintes pressupostos: 
a) considerar sua autodeterminação e possibilitar o exercício de suas 
responsabilidades funcional e profissional; 
b) dar-lhe possibilidade de variação de atribuições, atividades ou tarefas 
funcionais; 
c) assegurar-lhe a oportunidade de contatos com os superiores hierárquicos, 
colegas e servidores, ligando tarefas individuais de trabalho e oferecendo 
informações sobre exigências do serviço e resultados; 
d) garantir-lhe a dignidade pessoal e funcional; e 
 
II - na medida do possível, o trabalho pouco diversificado e repetitivo será 
evitado, protegendo o servidor no caso de variação de ritmo de execução; e 
 
III - nas condições de trabalho garantia de oportunidades de 
desenvolvimento funcional e profissional, no serviço ou através de cursos 
profissionalizantes. (RIO DE JANEIRO, 2002) 

 

O Município de Campinas-SP editou lei tratando do assédio moral, em termos 

semelhantes às dos demais municípios paulistas. A Lei Municipal nº. 11.409/2002 define o 

assédio moral, em seu artigo 2º, como: 

 
Artigo 2º - Considera-se assédio moral para os fins de que trata a presente 
lei toda ação, gesto, determinação ou palavra, praticada de forma constante 
por agente, servidor, empregado, ou qualquer pessoa que, abusando da 
autoridade que lhe confere suas funções, tenha por objetivo ou efeito atingir 
a auto-estima ou a autodeterminação do servidor. 
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A definição trazida por esse diploma legal não restringe a sua abrangência à prática 

do assédio moral por um superior hierárquico contra um subordinado, mas deixa claro que o 

assédio pode vir a ser praticado por qualquer agente, servidor, empregado ou qualquer pessoa, 

desde que a ação tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima ou a autodeterminação do 

servidor. 

No tocante às penalidades, também estabelece as mesmas penas previstas nos demais 

diplomas legais, sem fixar limites para instituição da multa. 

A lei repete ainda os dispositivos da Lei Estadual do Rio de Janeiro no que concerne 

à proteção às testemunhas, e à adoção de medidas preventivas do assédio moral. 

De maneira geral, as legislações estaduais e municipais posteriormente aprovadas 

repetem as disposições das primeiras leis editadas, sem diferenças significativas. Em regra, as 

leis aprovadas preveem, como punição, advertência escrita, suspensão, multa (revertida em 

favor de programas de aperfeiçoamento profissional) e demissão. Também se tem estipulado a 

participação em um curso de aprimoramento profissional. Estabelecem ainda a forma de 

procedimento de apuração da prática do assédio moral por iniciativa da parte ofendida, por 

queixa ou representação ao superior hierárquico que tenha conhecimento da prática do assédio 

moral. 

Em que pese a Lei nº. 3.921/2002, do Estado do Rio de Janeiro, ser a única legislação 

estadual já aprovada acerca do assédio moral, no que toca à legislação municipal, encontram-

se outras leis já aprovadas e vigentes tratando do tema, como: a Lei nº 3.243/2001, de 15 de 

maio de 2001, do Município de Cascavel-PR; a Lei nº 358/2002, de 19 de julho de 2001, do 

Município de Guarulhos-SP; a Lei n° 2.982, de 17 de dezembro de 2001, do Município de 

Jaboticabal-SP; a Lei nº 511, de 4 de abril de 2003, do município de São Gabriel do Oeste-MS 

e a Lei municipal n° 1078/2001, de Sidrolândia-MS.  

Percebe-se uma predominância da edição de leis municipais no Estado de São Paulo, 

pelo menos no período em que se iniciou o processo de edição legislativa definindo e punindo 

o assédio moral. Tal deve ter ocorrido devido à concentração de empresas naquele Estado, 

mormente no que diz respeito a grandes indústrias automobilísticas, onde o fenômeno foi 

bastante detectado. Esse Estado deu lugar à primeira pesquisa sobre assédio moral no Brasil, 

realizada pela médica do trabalho Margarida Barreto. 

Em Natal também há uma lei municipal dispondo sobre a prática do assédio moral na 

administração pública municipal direta, indireta, autárquica e fundacional. Entretanto, a Lei 

Municipal nº. 189/02, de 23 de fevereiro de 2002, está restrita aos casos praticados por 
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servidores públicos municipais nomeados para cargos de confiança, consoante se vê no artigo 

1º abaixo transcrito: 

 
Artigo 1º - Ficam os servidores públicos municipais de Natal, de qualquer 
dos poderes constituídos, nomeados para cargos de confiança, sujeitos às 
seguintes penalidades administrativas, pela prática de assédio moral nas 
dependências dos locais do trabalho, e no desenvolvimento das atividades 
profissionais: 
I. Advertência Escrita: 
II. Suspensão, cumulativamente com: 
a. Obrigatoriedade de participação em curso de comportamento 
profissional; 
b. Multa. 
III. Exoneração. (grifo nosso) 
 

Em Porto Alegre, aprovou-se a Lei Complementar nº. 498, de 19 de dezembro de 

2003, alterando o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre, nele 

inserindo a proibição do assédio moral e as respectivas sanções administrativas. Precedido de 

uma longa justificativa, que leva em consideração eventos históricos, o contexto sócio-

econômico atual, as pesquisas recentes no assunto, as leis pré-existentes e o direito 

estrangeiro, o Projeto de Lei Complementar originalmente transformava o assédio moral em 

infração administrativa e estabelecia também que o funcionário poderia responder, 

cumulativamente, em ações cíveis ou penais próprias, desde que houvesse amparo legal. 

Em 09 de fevereiro de 2006 fora publicada a lei nº 12.250, no Estado de São Paulo, 

vedando o assédio moral o âmbito da administração pública estadual direta, indireta e 

fundações públicas, e prevendo punições ao agressor. Contudo, a referida lei fora alvo de 

questionamento judicial por meio do ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

pelo Governador do Estado, estando atualmente aguardando o julgamento da ADIN n° 3.980 

de 23/10/2007 pelo STF. 

Em muitos Estados e Municípios podem-se encontrar projetos de lei em tramitação 

versando sobre a ocorrência o assédio moral no trabalho, o que reflete a atual preocupação do 

Estado de combater esse fenômeno, face à conscientização das conseqüências maléficas para 

a vítima, para a sociedade e para o Estado, consoante explanado no capítulo anterior. 

Contudo, da mesma forma que as demais leis municipais já aprovadas, correspondem a 

projetos de lei municipais vedando a prática do assédio moral na administração pública 

municipal, direta e indireta, nada versando acerca da sua ocorrência em empresas privadas. 

Interessante notar que a maioria dos projetos de lei municipais em tramitação 

encontra-se no Estado de São Paulo, e são de autoria de vereadores de esquerda, como o 



 

 

88 

projeto de autoria da vereadora petista Maria Izélia no município de São José dos Campos - 

SP. 

O Projeto de Lei nº. 12.819/2002, do Estado da Bahia, traz algumas disposições 

inéditas acerca do procedimento de apuração da prática do assédio moral. No artigo 3º, 

estabelece o prazo prescricional de 24 meses para instauração da ação disciplinar, contados da 

data da ocorrência do fato. Ademais, dá à vítima o direito de requerer remoção temporária ou 

definitiva. Traz ainda a responsabilidade solidária do chefe imediato, “se houver reincidência 

de práticas ofensivas e violência moral”, sem a adoção das medidas preventivas necessárias. 

Além disso, prevê a obrigação do ofensor condenado de retratar-se publicamente por escrito.  

O Projeto de Lei da Bahia, de autoria de diversos deputados petistas e uma deputada 

do PCdoB, estabelece ainda a responsabilidade do Estado quanto ao custeio do tratamento do 

servidor que adoecer em decorrência do assédio moral sofrido, e o pagamento de indenização 

à vítima, se ficar provada a omissão do chefe hierárquico. Por fim, o projeto prevê a criação 

do Código de Ética no Serviço Público Estadual, o qual deverá ser amplamente divulgado, por 

meio de campanhas, cartazes, cartilhas etc. 

Ao que parece, o projeto baiano revela uma maior preocupação com a vítima do 

assédio, além da punição do ofensor. Para tanto, vê-se a previsão de indenização à vítima, 

tratamento médico custeado pelo Estado, possibilidade de remoção da vítima, retratação 

pública do ofensor, além de readmissão do servidor que tenha sido injustamente demitido, 

posto que comprovadamente vítima do assédio moral. 

Além do projeto de lei baiano, pode-se citar ainda os seguintes Estados da Federação 

em que há projetos de lei estaduais em tramitação tratando acerca do assédio moral: Ceará, 

Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Tais projetos contêm disposições similares 

às das leis municipais aprovadas. 

 No que concerne ao âmbito federal, existem alguns projetos de lei em tramitação no 

Congresso Nacional versando sobre a prática do assédio moral. O Projeto de Lei Federal nº. 

4742/2001, de iniciativa do então deputado federal pelo PL-PE Marcos de Jesus, introduz o 

artigo 146-A no Código Penal, tipificando como crime o assédio moral no trabalho. O 

referido artigo teria a seguinte redação: 

 

Art. 146 A. Desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou 
atitudes, a auto-estima, a segurança ou a imagem do servidor público ou 
empregado em razão de vínculo hierárquico funcional ou laboral.  
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Pena: Detenção de 3 (três) meses a um ano e multa. 
 

Já o Projeto de lei federal nº 5.971/2001, de coordenação do então deputado federal 

Inácio Arruda do PCdoB – CE, acrescenta ao Código Penal dispositivo versando sobre 

“coação moral no trabalho”: 

 
COAÇÃO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 
Art. 203-A Coagir moralmente empregado no ambiente de trabalho, através 
de atos ou expressões que tenham por objetivo atingir a dignidade ou criar 
condições de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade 
conferida pela posição hierárquica. 
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 

 

Esses projetos que visam a tipificar penalmente o assédio moral (ou coação moral) 

no ambiente de trabalho têm uma grande vantagem em relação aos demais projetos de lei: 

abrangem não apenas o assédio cometido no âmbito da administração pública, mas também 

em empresas privadas, pois não há restrição nesse sentido. Entretanto, pecam no que concerne 

à omissão do assédio moral horizontal e do ascendente. 

Seguindo outra vertente, o Projeto de Lei nº. 4591/2001, de iniciativa da deputada 

federal pelo PMDB-ES Rita Camata, visa a modificar a Lei nº. 8.112/90, o Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos da União. Esse projeto estabelece a proibição da prática do assédio 

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

seus subordinados, estabelecendo punições aos ofensores. Da mesma forma das leis vigentes, 

somente abrange os casos ocorridos no serviço público, e também está atrelado à ideia de 

subordinação da vítima em relação ao ofensor. 

No mesmo sentido, vê-se o Projeto de Lei Federal nº. 5.972/2001, que altera a Lei nº. 

8112/90, no artigo 117, acrescentando entre as proibições a que estão sujeitos os servidores a 

seguinte: 

 
Art. 117..... 
XX - coagir moralmente subordinado, através de atos ou expressões 
reiteradas que tenham por objetivo atingir a sua dignidade ou criar 
condições de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade 
conferida pela posição hierárquica.(BRASIL, 2001d). 

 

Recentemente, o Projeto de Lei nº 121/2009, também de autoria do atual Senador 

Inácio Arruda, fora aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 

acrescentando, dentre as condutas consideradas crime de improbidade administrativa, a 
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prática de assédio moral. O Projeto, que inicialmente previa a inclusão do assédio no rol de 

proibições de condutas do servidor público listadas no art. 117 da Lei 8.112/90, fora 

modificado para enquadrar essa prática como ato de improbidade administrativa, incluindo ao 

artigo 11 da Lei nº 8.429/92 mais um inciso, com a seguinte redação: 

 

Art. 11 (...) 
VIII- coagir moralmente subordinado, por meio de atos ou expressões 
reiteradas que tenham por objetivo atingir a sua dignidade ou criar condições 
de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade conferida 
pela posição hierárquica. 

 

Apesar de bastante louvável a iniciativa, por enquadrar a prática maléfica do assédio 

moral como ato de improbidade administrativa, sujeitando, pois, o agressor às penalidades 

previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, tal projeto peca por restringir sua abrangência ao assédio 

moral vertical, nada dispondo quanto ao assédio horizontal e o ascendente, o qual, embora 

menos comum, também ocorre com certa frequência no âmbito da administração pública. 

De outra forma dispõe o Projeto de Lei Federal nº. 6.161/2002 (BRASIL, 2002), o 

qual altera a Lei nº. 8.666/93, instituindo o Cadastro Nacional de Proteção contra a Coação 

Moral no Emprego. Acrescenta, como requisito para habilitação dos interessados em 

licitações públicas, a comprovação de que não há registros de condenação por prática de 

coação moral contra seus empregados nos últimos cinco anos. 

Ainda pode-se citar o Projeto de Lei Federal nº. 5.970/2001, que altera o artigo 483 

da Consolidação das Leis do Trabalho, incluindo, dentre as causas de rescisão indireta, a 

prática da coação moral, nos seguintes termos: 

 
Art. 483 ....... 
g) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele, coação moral, 
através de atos ou expressões que tenham por objetivo ou efeito atingir sua 
dignidade e/ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes, 
abusando da autoridade que lhe conferem suas funções.  

 

Nesse caso, o trabalhador pode considerar rescindido o contrato de trabalho com o 

empregador e pleitear as devidas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final do 

processo. Ressalte-se, todavia, que, embora inexistente previsão específica da prática do 

assédio moral como causa para o rompimento contratual por justa causa do empregador, tal 

prática pode ser enquadrada nas diversas condutas já previstas no art. 483 da CLT, 

autorizando, assim, a declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho. 
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O que se percebe é que a “revolução” empreendida pelo signo da “qualidade total” 

promove injustificável e ilegítimo excesso no exercício do poder diretivo do empresário, 

exigindo-se esforços sobre-humanos dos empregados em ambiente nada humano onde o 

trabalho é prestado176. 

Assim, apesar da ausência de expressa menção ao assédio moral como justa causa 

para o rompimento contratual, tal conduta ilícita, sem sombra de dúvidas, pode ser 

enquadrada nas hipóteses já previstas do art. 483 da CLT, a exemplo do inciso “b”, que prevê 

que o empregado pode considerar rescindido o contrato de trabalho se for tratado pelo 

empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Com efeito, em muitos 

casos o assédio moral se manifesta por meio de cobranças exacerbadas pelo superior 

hierárquico, configurando a hipótese mencionada.  

Ainda cite-se o exemplo do disposto na alínea “e” do artigo em apreço, que 

estabelece ser falta grave patronal “praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou 

pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama”. Ora, o empregador, ao tratar o 

empregado de forma humilhante, ou proferindo-se xingamentos, outra prática bastante 

comum do assediador, fere a honra do empregado, enquadrando-se na hipótese em apreço. 

Da mesma forma, no caso de empregado assediador, é possível o enquadramento da 

conduta do assédio moral nas hipóteses do artigo 482 da CLT, que determinam a justa causa 

para a dispensa do empregado. É fácil perceber que o preposto ou gerente da empresa que 

utiliza de seu poder hierárquico para constranger, humilhar, ofender os demais trabalhadores 

incorre em mau procedimento (alínea “b”) e pratica ato lesivo à honra dos empregados (alínea 

“j”). 

Importante mencionar que a CLT possui capítulo específico a disciplinar a saúde e 

segurança no trabalho (Capítulo V – artigos 154 a 201), determinando, nos incisos I e II do 

artigo 157, que cabe às empresas “cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina 

do trabalho”, e ainda “instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às 

precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais”. Vale 

lembrar ainda das normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais 

tutelam o meio ambiente do trabalho, estabelecendo normas acerca da saúde e segurança no 

meio ambiente de trabalho. 

                                                 
176 JORGE, Manoel; NETO, Silva. Direitos fundamentais e o contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 
54. 
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Sendo assim, o empregador que pratica o assédio moral, ou que o tolera em seu 

ambiente de trabalho, se omite quanto à sua obrigação legal de fornecer aos seus empregados 

um meio ambiente de trabalho seguro e saudável. 

 

3.7.2  Regulamentação internacional sobre o assédio moral 

 

A OIT, desde sua criação, em 1919, pelo Tratado de Versalhes, demonstra 

preocupação permanente em proteger o trabalhador, assegurando-lhe condições dignas de 

trabalho e de seguridade social. 

Vale ressaltar que a OIT tem como objetivos, dentre outros, promover o trabalho 

digno e garantir a proteção adequada da vida e da saúde dos trabalhadores, já tendo 

reafirmado, em resolução adotada em 24 de junho de 1975, que o melhoramento das 

condições e do meio ambiente do trabalho, assim como o bem-estar dos trabalhadores, 

continua sendo a missão principal e permanente da OIT. 

Para a OIT, trabalho decente significa trabalho seguro, dentro de um marco de 

liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, e define condições dignas de trabalho 

como uma situação adequada no que refere à segurança e higiene laboral, alcançando tanto 

elementos físicos como psicológicos, dentro do que se denomina meio ambiente laboral177. 

Mauricio Godinho Delgado178 lembra importante iniciativa da OIT, tomada no seio 

da 86ª Conferencia Internacional do Trabalho, em 1998, na qual fora elaborada a Declaração 

sobre os Princípio e Direitos Fundamentais no Trabalho (Declaração de 1998). Este 

instrumento normativo definiu como Direitos Humanos dos trabalhadores, dentre outros, os 

direitos à eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, à efetiva 

abolição do trabalho infantil e à eliminação da discriminação no que diz respeito ao emprego 

e à ocupação. 

A Convenção número 155 da OIT, ratificada pelo Brasil em 18 de maio de 1992 e 

promulgada pelo Decreto n. 1254/94, dá uma definição mais objetiva de saúde, em seu art. 3º, 

alínea a, trazendo o reconhecimento da saúde mental: 

 

                                                 
177 ABAJO OLIVARES, Francisco Javier. Mobbing: acoso psicológico en el ámbito laboral. 2.ed. Buenos 
Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006, p. 266. 
178 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 
fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 
184. 
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A saúde, com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou 
de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde 
e estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene do trabalho. 

 

No mesmo sentido, a Convenção nº. 161 da OIT, que trata dos Serviços de Saúde do 

Trabalho, também ratificada pelo Brasil, dispõe:  

 
A expressão serviços de saúde no trabalho designa uns serviços investidos 
de funções essencialmente preventivas e encarregados de assessorar o 
empregador, os trabalhadores e a seus representantes na empresa sobre:  
i) os requisitos necessários para estabelecer e conservar um meio ambiente 
de trabalho seguro e sadio que favoreça uma saúde física e mental ótima em 
relação com o trabalho;  
ii) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, tendo em 
conta seu estado de saúde física e mental. 

 

A Convenção 158 da OIT estabelece critérios para demissão do trabalhador, e prevê 

formas de proteção contra a dispensa injustificada, a exemplo do pagamento de aviso prévio 

indenizado, indenização pela dispensa do empregado e concessão do seguro-desemprego. O 

artigo 5º ressalta quais condutas não constituem causa justificada a ensejar o término da 

relação contratual, como a filiação a sindicatos ou participação em atividades sindicais, 

apresentar uma queixa contra um empregador por supostas violações de leis ou regulamentos, 

distinção de raça, cor, sexo, estado civil, opiniões políticas, dentre outros motivos 

discriminatórios. Destaque-se ainda para a disposição contida no artigo 8º, que estabelece ser 

do empregador o ônus da prova da existência de justa causa para o rompimento contratual. 

As Convenções adotadas pela OIT tratam de normas jurídicas provenientes da 

Conferência da OIT, e que têm por objetivo determinar regras gerais obrigatórias para os 

Estados que as ratificarem, passando a fazer parte de seu ordenamento jurídico interno. 

O reconhecimento dos direitos humanos dos trabalhadores remonta também à 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 1948 pelas Nações Unidas, a 

qual prevê diversos direitos trabalhistas. Destaque-se o disposto no artigo XXIII, o qual 

declara que “todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho, e à proteção contra o desemprego”. 

Importante lembrar que o Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, em 1969, a qual proíbe a escravidão e a servidão, e prevê ainda a liberdade de 

associação com fins “ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, 

culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza”. 
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Ressalte-se que, conforme atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, os 

tratados e convenções internacionais sobre Direitos Humanos possuem patamar supralegal, ou 

seja, estão em hierarquia superior às leis ordinárias e complementares. E, caso seja aprovada 

com o quorum especial das emendas constitucionais, alcançam status de emenda 

constitucional. 

Contudo, conforme lembra Mauricio Godinho Delgado (2012, p. 186), além do 

reconhecimento da importância social dos princípios de Direitos Humanos dos trabalhadores, 

é preciso também concretizá-los, viabilizando a realização do sujeito trabalhador. 

 

 

3.7.3  O assédio moral no direito comparado 

  

O assédio moral vem ganhando destaque no cenário jurídico internacional, diante do 

crescente desenvolvimento de estudos acerca do assunto, principalmente nos países 

desenvolvidos.  

Há alguns países em que, a exemplo do Brasil, inexiste legislação específica tratando 

do tema, porém tal lacuna tem sido suprimida pela jurisprudência, a partir de uma 

interpretação e aplicação sistemática do ordenamento jurídico, a exemplo da Alemanha, 

Espanha, Itália e Uruguay. Por outro lado, em países como França, Reino Unido e Suécia, é 

possível encontrar legislação especializada com regulamentação mais extensa. 

Na Suécia, apesar do inegável desenvolvimento econômico e social, ostenta elevados 

índices de suicídios, sendo que de 10% a 15% destes são decorrentes do terror psicológico, 

conforme pesquisa de Leymann179. Neste país, a Lei Básica de Proteção Contra os Riscos 

Laborais, do ano de 1993, institui medidas contra quaisquer ações frequentes e hostis 

ocorridas no confronto de trabalhadores, capazes de determinar o afastamento ou a demissão 

do empregado. Tal lei constitui uma das primeiras legislações sobre mobbing no mundo, e 

estabelece que o empregador deve organizar o trabalho de forma a prevenir o assédio moral, 

                                                 
179 DAVENPORT, N.; SCWARTZ, R.D.; ELLIOT, G.P. Mobbing: Emotional Abuse in the American 
Workplace. Estados Unidos, Civil Society Pub, 2002, p. 25. 



 

 

95 

por meio de uma política empresarial que o condene, adotando medidas em caso de denúncias 

e proporcionando apoio às eventuais vítimas por meio de procedimentos específicos180.  

Ainda na Suécia, em 1994, o Ministério da Saúde e Seguridade Pública editou uma 

resolução administrativa estabelecendo um verdadeiro código de conduta para a gestão das 

relações sociais no local de trabalho. Este código administrativo contempla medidas 

contrárias a qualquer forma de perseguição psicológica no ambiente de trabalho, definindo 

estas como “ações recorrentes, reprováveis ou claramente hostis ocorridas entre trabalhadores 

singulares de modo ofensivo ou capazes de determinar seu isolamento da coletividade que 

opera no local de trabalho”181. 

Observa-se, pois, que a ordenação sueca focaliza o assédio como risco laboral e 

apresenta um caráter essencialmente técnico preventivo. 

No Reino Unido, embora mais da metade dos trabalhadores afirmem já terem sido 

humilhados no ambiente laboral, esse país não possui uma legislação específica sobre assédio 

moral no trabalho (bullying). Por outro lado, o Protection from Harassment Act (1997), um 

instrumento jurídico que visa à proteção do cidadão em relação a qualquer conduta agressiva 

por outra pessoa, e que, embora inespecífico, abrange a questão legal e indenizatória, 

estabelecendo penalidade de multa e detenção de até seis meses aos agressores, sem prejuízo 

da reparação pelos danos morais e materiais sofridos pela vítima, a serem julgado na Justiça 

Civil182. 

Chama a atenção o resultado de pesquisa realizada no Instituto de Ciência e 

Tecnologia de Manchester, segundo a qual de um terço à metade das doenças provocadas por 

estresse são geradas por assédio no emprego, sendo que um a cada oito empregados no Reino 

Unido já sofreu esse tipo de violência psicológica183. 

Interessante o disposto em tal norma no tocante à possibilidade de acordo 

extrajudicial entre o agressor e a pessoa assediada, com o fim de cessar as condutas abusivas, 

cujo descumprimento enseja o agressor à responsabilização criminal, com cominação de pena 

de até cinco anos de prisão. 

                                                 
180 CONTRERAS, Sergio Gamonal. LÓPEZ, Pamela Prado. El mobbing o acoso moral laboral. 2.ed. Santiago, 
Chile: LexisNexis, 2007, p. 57. 
181 CONTRERAS, Sergio Gamonal. LÓPEZ, Pamela Prado. El mobbing o acoso moral laboral. 2.ed. Santiago, 
Chile: LexisNexis, 2007, p. 58. 
182 DI MARTINO, V. Violence at the workplace: The global challenge. International Conference on Work 
Trauma. Anais… Joanesburgo, 2000, p. 120. 
183 RIDGY, Ken. New Perspectives on Bullying. Reino Unido, Londres: 2002, p. 50. 
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Em Portugal, tramitou entre os anos de 2000 e 2002 Projeto de Lei nº 252/VIII, de 27 

de junho de 2000, denominado Proteção Laboral contra o Terrorismo Psicológico ou Assédio 

Moral, que estabelecia medidas de prevenção e combate a práticas laborais violadoras da 

dignidade e integridade física e psíquica dos trabalhadores. Este projeto previa a 

responsabilidade solidária das entidades patronais e dos superiores hierárquicos, além de 

sanção penal de um a três anos de reclusão ou pena alternativa de cinco milhões de escudos 

para tais casos e tornava obrigatória a ação preventiva e institui a anulabilidade dos atos e 

efeitos decorrentes do assédio moral. Em que pese ter sido aprovado na Comissão de assuntos 

constitucionais, direitos, liberdades e garantias, o projeto caducou em 04/04/2002, sem 

aprovação pelo Parlamento. 

Ainda em Portugal, o artigo 29 do Código de Trabalho, embora com a pretensão de 

estabelecer o conceito de assédio, traz dispositivo que trata do problema da discriminação em 

suas diversas formas no ambiente de trabalho, buscando reprimir condutas humilhantes ao 

empregador, conforme definição a seguir: 

 

Artigo 29.º 
Assédio 
1 – Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o 
baseado em factor de discriminação, praticado aquando do acesso ao 
emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o 
objectivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a sua 
dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, 
humilhante ou desestabilizador. 
 

 Na Itália, a Associazione Italiana Contro Mobbing e Estress Psico-Sociale estimou, 

no final da década de 1990, que o número de empregados italianos assediados moralmente 

ultrapassa o número de um milhão de pessoas, e, embora o mobbing tem sido objeto de vários 

projetos de lei, inexiste legislação específica tratando do tema184.  

O Código Civil italiano, em seus artigos 2.087 e 2.103 faz referências à 

“personalidade moral” do trabalhador. O artigo 2.087 estabelece que é o empregador obrigado 

a adotar medidas necessárias a proteger a integridade física e a personalidade moral do 

trabalhador. O artigo 2.059 do mesmo diploma prevê a reparação dos danos extrapatrimoniais 

nos casos legais. 

                                                 
184 FREITAS, Maria Ester de; HELOANI, José Roberto; BARRETO, Margarida. Assédio Moral no Trabalho.  
3. reimp. da 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011, p. 79. 



 

 

97 

Da mesma forma, a Espanha ainda não conta com ordenamento jurídico específico 

sobre o tema, todavia a jurisprudência ibérica, a exemplo do Brasil, tem se utilizado das 

normas e princípios constitucionais para resolução dos conflitos envolvendo o assédio moral. 

Assim como a Constituição brasileira, a Carta Maior espanhola expressa o respeito à 

dignidade da pessoa, à sua integridade física e moral e ao repúdio a qualquer forma de tortura 

e maus-tratos. A partir de uma interpretação integrativa e principiológica, os tribunais 

espanhóis, têm aplicado de forma analógica o disposto no art. 173 do Código Penal, o qual 

prevê a aplicação da pena de seis meses a dois anos àquele que “infligir a outra pessoa um 

trato degradante, menosprezando gravemente sua integridade moral”. 

Nos Estados Unidos, embora inexista uma legislação específica nem homogênea 

sobre o tema, o instrumento jurídico utilizado para combater com mais eficiência o moral 

harassment (ou “tirania nas relações de trabalho”, como também é designado naquele país), é 

o Civil Rights Act, de 1964. Tal instrumento proíbe qualquer tipo de discriminação no 

trabalho em função de cor de pele, raça, origem e sexo185. 

A exemplo da Suécia, grande parte dos suicídios nos Estados Unidos estão 

relacionados a tal tipo de violência, estimando-se que 3 mil suicídios anuais sejam 

consequência de assédio moral186. Por outro lado, a Justiça norte-americana tem sido rigorosa 

e cautelosa no arbitramento de indenizações decorrentes de assédio moral no trabalho, 

observando, para fixação do quantum, os seguintes fatores: a gravidade da conduta, a 

frequência da violência, e se tais condutas abusivas influenciam na produtividade do 

trabalhador187. 

A França, embora já tivesse preceitos legais capazes de enquadrar o assédio moral, 

em 2002 acrescentou dispositivo específico no Código do Trabalho (art. 122-49), tratando 

especificamente do assédio moral, proibindo qualquer “tipo de artimanhas reiteradas de 

assédio moral, cujo objeto ou efeito é a degradação das condições de trabalho suscetível de 

atentar contra os direitos e dignidade do trabalhador, alterar sua saúde psíquica, mental ou 

comprometer seu futuro profissional”188. Este dispositivo prevê que nenhum assalariado 

poderá sofrer qualquer tipo de punição ou alteração contratual por ter sofrido ou se insurgido 
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contra o assédio moral, ou ainda por ter testemunhado ou relatado estas situações, 

estabelecendo sanções para todo trabalhador que praticar assédio moral contra outro. 

A legislação francesa criminalizou a prática do assédio moral, com a inclusão do 

artigo 222-33-2 no Código Penal francês, prevendo punição para o assediador de um ano de 

prisão, além de multa de quinze mil Euros. Assim dispôs o diploma penal francês: 

 

Seção 3: Do assédio moral 
Artigo 222-33-2 (introduzido pela Lei nº 2002-73 de 17 de janeiro  de 2002, 
artigo 170, Diário Oficial de 18 de janeiro de 2002). 
A conduta de assediar a outro mediante atos repetitivos que tenham por 
objeto ou por efeito uma degradação das condições de trabalho suscetível de 
atentar contra seus direitos e sua dignidade, de alterar sua saúde psíquica ou 
mental ou de comprometer o seu futuro profissional, será castigado com um 
ano de prisão de multa de 15 mil euros (FRANÇA, Código Penal Francês, 
web, tradução livre). 

 

Importante avanço da legislação francesa se reflete na atribuição do encargo 

probatório, ao considerar suficiente que o empregado apresente os elementos de fato, 

deixando supor a existência do assédio, ficando a cargo do empregador provar que as decisões 

incriminadas são justificadas por elementos objetivos estranhos ao assédio189. 

O ordenamento jurídico belga contempla a Lei Concernente à Proteção Contra a 

Violência e o Assédio Moral e Sexual no Trabalho, norma específica em vigor desde 01 de 

julho de 2002, e que adota definição do assédio moral semelhante ao conceito dado por 

Marie-France Hirigoyen. Esta norma define o assédio moral como todo tipo de condutas 

abusivas e repetidas, de qualquer origem, que se manifestem mediante palavras, 

comportamentos, atos, escritos ou gestos que visem atentar contra a personalidade, a 

dignidade ou a integridade física ou psíquica do trabalhador, ou por em perigo seu emprego 

ou, ainda, criar um ambiente degradante, humilhante ou ofensivo190. 

                                                                                                                                                         
185 FREITAS; HELOANI e BARRETO, Assédio Moral no Trabalho.  3. reimp. da 1. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011, p. 81. 
186 DAVENPORT, N.; SCWARTZ, R.D.; ELLIOT, G.P. Mobbing: Emotional Abuse in the American 
Workplace. Estados Unidos, Civil Society Pub, 2002, p. 25. 
187 FREITAS; HELOANI e BARRETO, op. cit., p. 81-82. 
188 BARROS, Alice Monteiro de. Assédio Moral. In: FERREIRA, Januário Justino (coord.). Saúde mental no 
trabalho: uma coletânea do fórum da saúde e segurança no trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 
2013, p. 343. 
189 BOUTY, C. Harcèlement moral e droit commun de la responsabilité civile. Droit Social. Juil-aou 2002, p. 
267. 
190 BARROS, op. cit., p. 343-344. 
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A legislação belga prevê a obrigatoriedade de adoção de planos preventivos no que 

concerne ao assédio moral, abrangendo qualquer categoria de empregado, mesmo o 

doméstico, tradicionalmente esquecido no trato desses assuntos. Além de medidas 

preventivas, estabelece a proteção ao empregado assediado e às suas testemunhas de defesa 

em caso de eventual dispensa arbitrária, prevendo ainda o instrumento de “conciliação”, numa 

tentativa de solucionar os conflitos sem utilizar a via judicial. 

Na Suíça encontra-se em tramitação desde 2000 um projeto de lei específico acerca 

do assédio moral, o qual encontra resistência de parlamentares para aprovação, sob o 

argumento de que as vítimas deste tipo de conduta encontram tutela na legislação civil, 

trabalhista e penal já existente. 

Contudo, ressalte-se que o Parlamento Europeu sancionou em 2001 a Resolução nº 

2.339/2001, beneficiando todos os países da União Europeia, e que chama a atenção para o 

fenômeno, recomendando que os Estados membros lutem contra o assédio moral no local de 

trabalho, revendo a legislação existente e, complementando-a, caso necessário. Esta resolução 

sugere procedimentos para prevenir e solucionar o problema tanto no setor público quanto no 

setor privado, e alerta para o fato de que o aumento crescente de contratos temporários e a 

precariedade do emprego, principalmente entre as mulheres, criam condições propícias para a 

prática de diferentes tipos de assédio191. 

Na América Latina, encontramos alguns países que trataram da problemática a partir 

de um ponto de vista psicológico e jurídico, com uma clara tendência a prevenir os abusos 

típicos, demonstrando uma preocupação dos legisladores em elaborar projetos de lei que se 

incorporem às legislações trabalhistas. 

A Colômbia foi um dos primeiros países latino-americanos a aprovar legislação 

punitiva do assédio moral. A Lei nº 1010, de janeiro de 2006, traz uma definição de assédio 

moral como “toda conduta persistente e demonstrável, exercida sobre um empregado, 

trabalhador por parte de um empregador, um chefe ou superior hierárquico imediato ou 

mediato, um companheiro de trabalho ou um subalterno, encaminhada a infundir o medo, a 

intimidação, terro e angústia, a causar prejuízo laboral, gerar desmotivação no trabalho ou 

induzir à renúncia do mesmo”192. 

                                                 
191 GARCIA CALLEJO, J.M. Protección jurídica contra el acoso moral en el trabajo o la tutela de la 
dignidade del trabajador. Madrid: Gráficas de Diego, 2003, p. 30. 
 
192 MAC DONALD, Andrea F. Mobbing. Acoso moral en el Derecho del Trabajo. 1.ed. Buenos Aires: 
Cathedra Jurídica, 2008, p. 122. 
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Esta Lei estabelece a necessidade de medidas preventivas e corretivas tendentes a 

evitar o assédio moral, e prevê como obrigação da vítima dar conhecimento da situação ao 

supervisor de trabalho com competência no local dos fatos. A norma pune a prática de assédio 

moral com a aplicação do artigo 64 do Código de Trabalho, no caso de término do contrato de 

trabalho, sem justa Causa, aplicando sanção entre dois e dez salários mínimos mensais para o 

assediador, devendo a empresa custear metade do tratamento de enfermidades profissionais 

ou alterações da saúde do trabalhador. Ressalte-se que a lei colombiana especifica quais 

condutas não configuram assédio moral: 

 

a) As exigências e ordens necessárias para manter a disciplina nos corpos 
que compõe as forças públicas. 

b) A formulação de exigências razoáveis de fidelidade laboral ou lealdade 
empresarial e institucional. 

c) As atuações administrativas ou gestões encaminhadas a dar por 
terminado o contrato de trabalho. 

 

No Chile, existe um projeto de lei que reconhece o alcance perverso do assédio moral 

ao assinalar que este ocorre quando os assediadores expressam violência psicológica extrema. 

Este projeto introduz o título VII ao capítulo IV do livro I do Código de Trabalho, 

denominado “das práticas que constituem assédio moral e suas sanções”. O artigo 183 define 

o assédio moral ou psicoterror laboral como uma prática que importa em uma violação aos 

direitos essenciais que emanam da pessoa humana, e estabelece um prazo de sessenta dias 

úteis para o trabalhador formulador denúncia de práticas de assédio moral no trabalho, 

contados do último ato que as constitua193. 

Seguindo a mesma tendência, no Uruguai encontra-se em fase de elaboração um 

projeto de lei versando acerca da prevenção, correção e sanção do assédio moral nas relações 

de trabalho. O projeto de lei foi registrado na Biblioteca Nacional, no Livro 33 com a 

matrícula 731, intitulado "Projeto de Lei ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO E 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS POR DR. SOLEDAD DE FRANCO".  

Tal projeto estabelece como bem jurídico protegido o trabalho em condições dignas e 

justas assim como a liberdade, a honra, e a saúde mental dos trabalhadores, considerando o 

maltrato laboral como todo ato de violência contra a integridade física do trabalhador. Este 

projeto define a perseguição laboral como toda conduta cujas características de reiteração ou 

                                                 
193 MAC DONALD, Andrea F. Mobbing. Acoso moral en el Derecho del Trabajo. 1.ed. Buenos Aires: 
Cathedra Jurídica, 2008, p. 127. 
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evidente arbitrariedade contribuam al propósito de induzir à renúncia do trabalhador mediante 

a desqualificação, a carga excessiva de trabalho ou mudanças constantes de horários que 

possam produzir desmotivação laboral194. 

Na Argentina, além de disposições protetivas existentes na Lei de Contrato de 

Trabalho, que podem ser aplicadas na tutela do assédio moral, o ordenamento jurídico 

contempla norma coibindo qualquer forma de discriminação, e prevendo a reparação pelos 

danos morais e materiais ocasionados por tal prática. A Lei nº 23.592, chamada de 

“antidiscriminação”, trata da despedida discriminatória, ao dispor, no artigo 11, que será 

considerada despedida discriminatória aquela originada em motivos de raça, nacionalidade, 

sexo, orientação sexual, religião, ideologia ou opinião política ou gremial. 

Por outro lado, embora a Lei nº 24.557 estabeleça as normas legais sobre higiene e 

segurança do trabalho, prevendo critérios para o ressarcimento das enfermidades 

profissionais, tal legislação deixa a cargo do Poder Executivo a definição de doença 

profissional. E, nesse sentido, o Decreto 658/96, ao estabelecer a lista de enfermidades 

profissionais, centra-se em doenças físicas, originadas por agentes ou elementos externos, 

igualmente “físicos”, nada dispondo acerca do fenômeno do mobbing e de seus efeitos 

psicológicos195. 

                                                 
194 ANDRADA, J; MOTTA, G. Estudio estadístico-epidemiológico sobre la incidencia de acoso laboral 
como causa de síndrome de depresión mayor y suicidio en hombres y mujeres. Uruguay: 2009. Disponível 
em: < http://iasp2009.programacientifico.info/programaExtendido.php?casillero=43083000&sala_=3&dia_=4>. 
Acesso em 09 nov 2014. 
195 ABAJO OLIVARES, Francisco Javier. Mobbing: acoso psicológico en el ámbito laboral. 2.ed. Buenos 
Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006, p.282. 
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4  O ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI CA E A 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

  

4.1 O ASSÉDIO MORAL NO SETOR PÚBLICO COMO VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 O assédio moral, nas suas diversas formas, ocorre em todos os âmbitos sociais 

humanos, como na família, na escola, e também no trabalho. O terro psicológico, no trabalho, 

assume uma faceta cruel para a vítima, uma vez que o labor, além de fonte de subsistência do 

homem e de sua família, é o meio pelo qual o homem encontra a sua identidade social e a sua 

dignidade. 

Com ênfase cada vez maior a recair sobre o aspecto econômico e o paulatino 

enfraquecimento de outras instituições sociais, a relação do individuo com o seu emprego 

tornou-se praticamente a sua fonte principal de identidade social e pessoa, uma vez que na 

sociedade contemporânea o indivíduo foi reduzido a seu papel profissional. 

Nesse sentido, explicam Freitas, Heloani e Barreto196, a perda do sentido, a perversão 

dos valores sociais, a comunicação ou as exigências paradoxais, a dissolução do coletivo, a 

transformação do ser humano em “coisa”, bem como a pressão imposta por uma competição 

sem limites, a ameaça permanente da exclusão e a perda de confiança generalizada são 

sintomas de uma economia que parece desenvolver-se à custa da sociedade. 

Com efeito, o assédio moral é prática bastante comum nas empresas privadas, em 

que prevalece o poder diretivo e hierárquico patronal, e cujos modelos de gestão atuais 

primam pela competitividade e produtividade, estimulando a degradação do ambiente laboral. 

Por outro lado, em que pese na Administração Pública, em rigor, não vigorar uma 

relação patronal direta, mas, efetivamente, uma hierarquia a ser observada pelo servidor 

público, o terror psicológico também surge como consequência de relações hierárquicas 

autoritárias, por ocasião do exercício dos poderes político e administrativo, acabando por 

deflagrar condutas negativas, mediante o cometimento de atos desumanos e de longa duração, 

exercidos por um ou mais chefes contra os subordinados, bem como pelos próprios colegas de 

                                                 
196 FREITAS, Maria Ester de; HELOANI, José Roberto; BARRETO, Margarida. Assédio Moral no Trabalho.  
3. reimp. da 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011, p. 09. 
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trabalho, ensejando ato atentatório à constitucional inviolabilidade dos direitos 

personalíssimos e protetivos da dignidade da pessoa humana. 

O assédio moral assume diferentes formas de acordo com o setor em que ocorre. No 

âmbito privado, o assédio é mais brutal, dura menos e culmina com a saída da vítima da 

empresa. Por outro lado, no setor público, o assédio moral pode durar vários anos, até 

décadas, uma vez que o agente assediador encontra-se protegido e não pode ser despedido ao 

menos que reste comprovada uma falta muito grave. Sendo assim, os métodos de assédio no 

setor público, em geral, são mais perniciosos, e ocasionam graves consequências para a saúde 

e personalidade das vítimas197. 

A hierarquização funcional presente na Administração Pública proporciona graves 

condutas que podem ser caracterizadas como assédio moral, em razão de pessoas que ocupam 

altos cargos hierárquicos utilizarem-se dos poderem que lhes são atribuídos para, falsamente 

em nome destes, agirem de forma tirânica, perversa ou perseguidora para com um ou demais 

subalternos. Pode-se citar como exemplo situação bastante frequente no âmbito do Poder 

Judiciário, em que gratificações de livre indicação são utilizadas como meio de pressão 

psicológica dos servidores, de forma que contrariar o superior hierárquico pode significar a 

perda de função, ou a transferência arbitrária de setor. 

Ainda no Judiciário, e em outros ramos da Administração Pública, as gratificações 

comissionadas frequentemente são utilizadas como meio de manipulação dos servidores, uma 

vez que os trabalhadores, por receio de perder boa parte de sua renda mensal, deixam de 

exercer direitos básicos como o direito constitucional de greve. 

Considerando que, por definição, o setor público vela pelo bem público, os abusos 

cometidos no âmbito da Administração Pública são ainda mais surpreendentes. Hirigoyen 

esclarece que nesse contexto, o assédio moral está muito mais relacionado a jogos de poder 

que a produtividade198. 

No caso do assédio moral praticado por agente público, no uso de suas atribuições 

(ou a pretexto de exercê-las), contra subordinado, incorre o assediador em abuso de poder, 

uma vez que atua fora dos limites expressa e implicitamente determinados pela lei. Nesse 

sentido, Alexandre Pandolpho Minassa, menciona que, por exemplo, age com excesso de 

poder o superior hierárquico que não faculta ao servidor alvo do assédio informações úteis e 

                                                 
197 HIRIGOYEN, Marie-France. El acoso moral em trabajo: distinguir lo verdadeiro de lo falso. 1.ed. Buenos 
Aires: Paidós, 2006, p. 110. 
198 HIRIGOYEN, loc. cit. 
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necessárias para a realização de uma tarefa, critica o seu trabalho injusta e exageradamente, 
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retira-lhe o acesso a instrumentos de trabalho, etc199. 
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Marie-France Hirigoyen menciona que os abusos de poder são frequentes na função 

pública, e traz narrativa decorrente de depoimento de servidor público relatando o assédio 

moral sofrido no ambiente de trabalho: 

 

“Pessoalmente, vivo uma situação de mobbing no dia-a-dia do meu local de 
trabalho. Combato-o com as minhas armas. Não estava, porém, preparado 
para isso: assédio, denúncias aos superiores, papéis falsos pretensamente 
assinados por mim, pressões psicológicas, etc. Vale tudo. O pior é que, desde 
que este chefe chegou, alguns sofrem, sob uma ou várias formas, as pressões 
deste ‘deus’. Chefe de serviço e diretor, controla-se a si mesmo. Faz o que 
quer de nós. Sim, eu resisto. Mas é duro. Alguns apoiam-no (vá-se lá saber 
como!). Outros calam-se. Esquecem. Como isso é possível? A única pessoa 
que ousou queixar-se de assédio foi retirada do serviço(...)”200. 
 

O assédio moral no âmbito da Administração Pública decorre também da importação 

de modelos de gestão de empresas privadas para o serviço público. Sob o pretexto de alcançar 

a máxima eficiência, a Administração tem incentivado o aumento da produtividade, com o 

mínimo de dispêndio financeiro. O resultado é a implantação de metas em diversos ramos do 

setor público, em especial no Judiciário, com a diminuição de contratação de pessoal, e a 

consequente sobrecarga de trabalho dos servidores. Tal situação tem estimulado o surgimento 

de casos de assédio moral, e de degradação do ambiente de trabalho no âmbito da 

Administração Pública. 

Explica ainda a psicanalista que não se pode afirmar que ocorrem mais assédios na 

Administração Pública do que no setor privado, todavia no setor público a violência moral 

traz muito mais estragos à vítima, que se vê acuada, sem possibilidade de pedir demissão. 

Ademais, diante da hierarquização do setor público, se torna ainda mais difícil ter acesso aos 

escalões superiores para pedir ajuda. Neste caso, muitas vezes a única solução da vítima é 

pedir transferência de outro setor, o que muitas vezes tarda a acontecer, deixando a vítima 

com a única possibilidade de afastar-se para gozo de licença saúde para proteger-se201. 

O agente público que pratica o assédio moral age de encontro ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, como já mencionado no primeiro capítulo 

deste trabalho, violando direitos de personalidade básicos da vítima, além de ofender aos 

princípios constitucionais que regem a administração pública. O agente assediador, agindo 

além dos limites legais, afronta os diversos princípios regentes da administração, a exemplo 

do princípio da legalidade, segundo o qual o administrador público está, em toda a sua 

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles 
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não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 

disciplinar, civil e criminal, conforme o caso202. 

O princípio da legalidade consiste na diretriz básica da conduta dos agentes da 

Administração, segundo o qual toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada 

por lei203. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio implica subordinação 

completa do administrador à lei. “Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide 

até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades 

normativas”, completa o doutrinador204. 

Logo, o agente que pratica o assédio moral atua fora dos limites e finalidades da 

norma, uma vez que se utiliza de suas prerrogativas legais para atingir a honra e dignidade da 

vítima, muitas vezes exigindo tarefas ilícitas, com o único propósito de destruir 

psicologicamente a vítima. Nesse sentido, o agente assediador viola o princípio constitucional 

da legalidade, expresso no art. 37, caput, na Constituição Federal de 1988.  

O agente público, na prática do assédio moral, desvirtua também a finalidade dos 

atos administrativos, deixando de praticar atos em prol do interesse da coletividade, para 

beneficiar-se, direta ou indiretamente, de recursos públicos205. Nesse sentido, o agente 

assediador deixa de atender ao princípio da impessoalidade, segundo o qual a Administração 

há de ser impessoal, sem ter em vista este ou aquele indivíduo de forma especial206. Assim, 

sempre que a conduta do Administrador não tenha por objetivo alcançar o interesse público, 

haverá a violação do princípio constitucional da impessoalidade. 

Hely Lopes Meirelles explica que, além de atender à legalidade, o ato do 

administrador público deve conformar-se com a moralidade e finalidade administrativas para 

dar plena legitimidade à sua atuação207. Nesse diapasão, um dos princípios que mais sofre 

violação pela prática do assédio moral na administração pública é o princípio da moralidade. 

Embora o conteúdo da moralidade seja diverso do da legalidade, o fato é que aquele está 

normalmente associado a este208. 

Acerca da moralidade administrativa, Maurice Hauriou explica que o agente 

administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, necessariamente, 

distinguir o Bem do Mal, o honesto do desonesto, devendo, ao atuar, não desprezar o 

elemento ético de sua conduta. Deve o administrador, no âmbito de suas atividades, observar 

a moral jurídica, entendida como o conjunto de regras de condutas tiradas da disciplina 

interior da Administração. Explica o autor que a moral comum é imposta ao homem para sua 
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conduta externa; a moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna, 

segundo as exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação: o bem comum209. 

Nesse sentido, defende Meirelles, a moralidade do ato administrativo juntamente 

com a sua legalidade e finalidade, além da adequação aos demais princípios, constituem 

pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será ilegítima210. 

Sendo assim, infringe também a moralidade administrativa o administrador que, a 

pretexto de exercer suas funções, atua com abuso de poder, violando os direitos básicos de 

personalidade de seus subordinados, em conduta considerada como assédio moral, seja qual 

for a finalidade de suas ações, ou seja, seja a pretexto de pressionar os servidores para 

aumentar a produtividade, seja com o intuito, ainda que velado, de atacar a honra e autoestima 

do funcionário indesejado. 

O agente que pratica o assédio moral no âmbito da administração pública, além dos 

princípios já mencionados, afronta diretamente o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da 

Constituição Federal, segundo o qual a atividade administrativa deve ser exercida com 

presteza, perfeição e rendimento funcional211. De acordo com os ensinamentos de Vladimir da 

Rocha França, o princípio da eficiência é o mais moderno princípio da função administrativa, 

que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados 

positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e 

de seus membros212. 

Ensina José dos Santos Carvalho Filho que a eficiência transmite sentido relacionado 

ao modo pelo qual se processa o desempenho da atividade administrativa; a ideia diz respeito, 

portanto, à conduta dos agentes. “Sem dúvida, eficiência guarda estreita aproximação com 

moralidade social”, diz o doutrinador213. Conclui-se, pois, de tais observações, que para se 

alcançar a máxima eficiência do serviço público, a conduta do administrador deve estar 

pautada, também, na moralidade e na legalidade. 

Nesse diapasão, a conduta do agente assediador fere a garantia constitucional da 

eficiência dos serviços administrativos, visto que, atuando além dos limites legais de seu 

cargo ou função, o agente público pratica atos que causam danos à honra e à moral do 

servidor subordinado (ou do colega de trabalho), degradando o ambiente de trabalho, e, a 

longo prazo, traz por consequência a diminuição da produtividade dos servidores assediados, 

em face dos danos a sua saúde física e mental. 

Logo, o assédio moral praticado por agente público, no âmbito da administração, 

como conduta antijurídica que viola os deveres e proibições funcionais e os princípios 
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constitucionais da administração (tanto os princípios expressos quanto aqueles implícitos na 

Constituição), enseja a responsabilidade administrativa do agente assediador. 

Por se tratar de ato ilícito que excede os limites do poder hierárquico e das 

atribuições funcionais do agente assediador, é possível também a reparação pecuniária dos 

danos causados pelo processo destruidor do assédio moral, podendo ser a Administração 

Pública acionada diretamente pela vítima, uma vez que o ente público responde pelos danos 

que são agentes, no uso de suas atribuições, causem a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da 

CF/88. 

Além disso, além das responsabilidades civil e administrativa, o agente assediador 

pode ser igualmente responsabilizado penalmente, de forma cumulativa, nos termos da Lei 

8.112/90, da Lei de improbidade administrativa (lei nº 8.429/92) e da Lei nº 4.898/65 (que 

trata do abuso de autoridade), pela violação das proibições legais funcionais, bem como pela 

ofensa aos princípios cogentes da administração. 

A seguir, passaremos a analisar as regras contidas no regramento legal pátrio acerca 

da reparabilidade civil do empregador em face dos danos causados pelo assédio moral 

praticado pelos seus prepostos, para em seguida tecer algumas considerações a respeito da 

responsabilidade civil do Estado pelo assédio praticado no âmbito da administração pública, 

bem como quais as consequências legais para o agente assediador. 

 

4.2  A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A noção de responsabilidade civil advém da máxima de que aquele que causar dano 

a alguém fica obrigado a ressarci-lo dos danos que vier a sofrer. Essa norma encontra-se 

explícita no Código Civil, no artigo 927, o qual dispõe que “aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Por sua vez, os artigos 186 e 187 

do Código Civil definem ato ilícito214. 

Nos termos dos dispositivos em comento, comete ato ilícito quem violar direito ou 

causar dano a outrem por meio de uma conduta culposa, seja omissiva ou comissiva, ou ainda 

cometer abuso de direito. 

Acerca da responsabilidade civil, o professor Xisto Tiago de Medeiros Neto 

esclarece: 
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Sob a visão do fato gerador da responsabilidade civil, identifica-se, de um 
lado, a responsabilidade extracontratual (também chamada “aquiliana”), 
decorrente da não-observância de uma norma de conduta fixada no 
ordenamento jurídico, ou mesmo da desatenção ao dever oriundo do 
princípio geral do alterum non laedere, equivalendo à prática, pelo agente, 
de ato antijurídico, comissivo ou omissivo, causador de dano a interesse 
alheio, ausente qualquer ligação obrigacional anterior com o lesado, que 
tenha sio originária de um contrato (pacto prévio). É, em outros termos, a 
responsabilidade civil que se funda no ato ilícito (lato sensu), em 
decorrência da qual, adianta-se, o sistema jurídico pátrio assegura a 
reparação do dano moral de natureza coletiva215 (grifos no original). 

 

Com efeito, a responsabilidade civil se funda na pretensão da necessidade, individual 

(por parte do lesado) e pública (atinente à sociedade como um todo), de restabelecer-se o 

equilíbrio sóciojurídico afetado pelo dano ocorrido, o que obtém, sendo patrimonial o 

interesse afetado, com a sua mais ampla reparação, na busca da restitutio in integrum, ou, se 

impossível ou inviável este desiderato, conforme ocorre nos casos de interesse moral, por 

meio da medida pertinente para proporcionar uma adequada compensação216. 

Em resumo, a responsabilidade civil cinge-se, portanto, à reparação do dano causado 

a outrem, desfazendo tanto quanto possível seus efeitos, restituindo o prejudicado ao status 

quo ante e pressupõe uma relação jurídica entre a pessoa que sofreu o prejuízo e a que deve 

repará-lo, deslocando o ônus do dano sofrido pelo lesado para outra pessoa que, por lei, deve 

suportá-lo, atendendo, assim, à necessidade moral, social e jurídica de garantir a segurança da 

vítima violada pelo autor do prejuízo217. 

Xisto Tiago de Medeiros Neto cita como pressupostos básicos para a caracterização 

da responsabilidade civil a conduta do agente (comissiva ou omissiva) que denote 

antijuridicidade (ou seja, suficiência para causar, inclusive por força do risco assumido, uma 

lesão injusta a interesses alheios), a existência do dano (material ou moral) e o nexo causal 

entre ambos (conduta e dano)218. 

É de se registrar que há muito o nosso sistema jurídico não considera, no campo da 

responsabilidade civil, o aspecto da análise da gradação ou classificação da culpa (grave, leve 

e levíssima) para a caracterização da ilicitude da conduta. Dessa forma, mesmo que o autor da 

conduta haja com dolo ou com culpa, seja grave, leve ou levíssima, estará obrigado, em 

quaisquer das hipóteses, a reparar o dano causado.  

A responsabilidade civil do empregador está fundada no risco ou na culpa como 

causas determinantes do ressarcimento dos danos. Pode ocorrer de duas formas: no campo da 
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responsabilidade objetiva, baseada no risco, e da responsabilidade subjetiva, apoiada no dolo 

ou na culpa.  

Em que pese no Brasil predominar a concepção da responsabilidade civil subjetiva, 

no que concerne à responsabilidade civil nas relações de trabalho, predomina a aplicação da 

teoria da responsabilidade civil objetiva, de forma que, se um empregado ou preposto da 

empresa, causar um dano a outrem, por ato ilícito praticado em decorrência de seu trabalho, o 

empregador é obrigado a ressarcir a vítima civilmente, por meio de indenização por dano 

moral ou patrimonial. Denota-se a ocorrência de um caso de aplicação da teoria da 

responsabilidade objetiva do empregador por fato de terceiro. 

Nesse mesmo patamar, encontra-se a aplicação da Teoria do Risco da Atividade 

(Risco Criado), segundo a qual o empregador deve assumir os riscos inerentes à sua atividade, 

respondendo pelos danos que, nessa qualidade, vier a causar a seus empregados ou a terceiros, 

independentemente da ocorrência de culpa219. Essa teoria baseia-se no disposto no parágrafo 

segundo do artigo 927 do Código Civil atual220. 

Infere-se, portanto, que, no âmbito do Direito do Trabalho, a aplicação da teoria da 

responsabilidade civil objetiva do empregador ganha bastante relevância, seja pelas previsões 

de responsabilidade civil por fato de terceiro, seja pela circunstância de já haver 

enquadramento formal de determinadas atividades econômicas como de risco à saúde do 

trabalhador. 

Deve-se sempre levar em consideração a aplicação do Princípio da Proteção que 

permeia o Direito do Trabalho, segundo o qual a norma jurídica tem como finalidade básica 

proporcionar o amparo, a tutela ao trabalhador. Dessa maneira, deve-se aplicar a norma que 

for mais benéfica ao trabalhador, assim como deve ele estar sujeito à condição mais benéfica. 

Apesar de esse princípio vir sofrendo abalos diante da flexibilização das normas trabalhistas, 

no que tange à saúde do trabalhador, não se pode reduzir a proteção legal, por ser uma 

garantia complementar ao direito à vida221. 

Assim, a responsabilidade civil do empregador possui caráter sociológico, na medida 

em que visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo, por meio da aplicação do 

Princípio Protetor, a proteção aos direitos fundamentais do trabalhador. 

Considerando a ausência de norma expressa que discipline a responsabilidade civil 

do empregador por dano ao empregado, de maneira geral, para que haja responsabilização do 

empregador por dano causado ao empregado, deve aquele incorrer em culpa ou dolo, nos 

moldes da responsabilidade civil subjetiva adotada pela legislação civil, salvo previsão legal 
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específica de objetivação da responsabilidade, como a do Estado ou decorrente de ato de 

empregado.  

Nesse sentido, o TST já pronunciou, acerca da responsabilidade do empregador, no 

julgamento do Recurso de Revista nº 9581620125150036, ressaltando que, se o empregador 

não incorreu em culpa, não há que se falar em responsabilização deste por dano causado ao 

empregado em decorrência de atividade realizada, conforme ementa a seguir: 

 

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. A 
responsabilidade do empregador por danos decorrentes de acidente de 
trabalho está inscrita no art. 7º, XXVIII, da Carta Magna, exigindo, em 
regra, a caracterização de dolo ou culpa. Também o Código Civil, nos seus 
artigos 186 e 187, consagra a subjetividade como regra geral, no tocante à 
reparação por danos, lastreando-se na hipótese da ocorrência de culpa. 
Assim, a teoria do risco da atividade econômica, que implica em 
responsabilidade objetiva, restringe-se a situações excepcionais, 
estabelecidas no parágrafo único do art. 927 do CCB. Não correspondendo a 
situação dos autos à hipótese excepcional de responsabilização objetiva, 
imprescindível a presença do elemento subjetivo para a imposição do dever 
de indenizar. Recurso de revista não conhecido222. 

 

No entanto, excluem-se dessa regra os casos em que se pode aplicar a 

responsabilidade civil objetiva do empregador. Ressalte-se o disposto no parágrafo único do 

art. 927 do Novo Código Civil, o qual estabelece uma hipótese de responsabilidade civil 

objetiva do empregador por dano causado ao empregado, “quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 

Analisando a ação de um empregador assediador, vemos que sua conduta enquadra-

se na definição de ato ilícito, vez que, por meio de ações ou omissões (humilhações, situações 

vexatórias, gritos, isolamento), consoante já fora explanado no capítulo anterior, causa um 

dano à vítima, a qual passa a sofrer problemas de ordem física e psicológica. 

Nesse sentido, muito embora a ordem jurídica trabalhista não estabeleça proteção 

jurídica específica para as hipóteses de assédio moral, tal conduta viola não apenas o “dever-

ser de implicação moral”, estudado por Hans Kelsen em sua obra Teoria Pura do Direito223. 

Viola também o dever jurídico traçado pelo ordenamento jurídico sob o aspecto trabalhista e 

constitucional, posto que a conduta do assediante se consubstancia em violação das 

obrigações contratuais (arts. 482 e 483 da CLT) e do dever geral de respeito à dignidade da 

pessoa humana do trabalhador e aos seus direitos de personalidade224. 
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Assim, havendo proteção constitucional a tais direitos de personalidade (neles 

abrangidos o direito à honra, intimidade, integridade física e psíquica, dentre outros), como 

garantia individual e fundamental, o autor da violação fica sujeito à responsabilização por 

dano moral, nos termos do art. 5º, da CF/88.  

Com relação ao abuso de direito, pode-se afirmar que o empregador perverso 

também pratica a conduta descrita no artigo 187 supra citado, vez que, ao exercer seu poder 

diretivo, inerente à condição de empregador, excede os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, assim como pela boa-fé ou pelos costumes. Não é aceitável que, em 

nome do anseio por maior produtividade, o empregador passe a assediar moralmente seus 

empregados, humilhando-os ou constrangendo-os. As condutas descritas como assédio moral 

extrapolam os limites do exercício do poder diretivo do empregador, caracterizando abuso de 

direito. 

Sob a ótica das obrigações contratuais, a ocorrência de assédio moral, pelo 

empregador, implica a dispensa indireta ou dispensa por justa causa ou falta grave cometida 

pelo empregador, considerando que as condutas que configuram assédio moral podem se 

enquadrar em diversos dispositivos descritos no art. 483 da CLT, a exemplo do disposto na 

alínea “d”, ou seja, não cumprir o empregador as obrigações contratuais, e da alínea “e”, que 

estipula a penalidade máxima em caso de prática, pelo empregador ou seus prepostos, de ato 

lesivo da honra ou boa fama do empregado225, não excluindo a possibilidade de configuração 

das demais hipóteses legais.  

Na maioria dos casos de assédio moral cometido pelo empregador contra um de seus 

trabalhadores, resta visível a ocorrência de um ato ilícito doloso, vez que o empregador visa a 

atingir o empregado, a destruí-lo, no intuito de fazer com que este peça demissão. Fica clara a 

intenção do empregador de minar a autoestima e a dignidade do assediado, não havendo 

dúvidas acerca da ocorrência de um dano face à efetivação de um ato ilícito, de forma que 

deve o empregador ser responsabilizado civilmente. 

Mesmo nos casos em que não há a intenção direta de destruir a vítima, por meio de 

ataques à sua honra e à sua dignidade, a empresa não se exime de responsabilizar-se face à 

prática do assédio moral. Muitas vezes a intenção do empregador é a de pressionar os 

empregados a atingirem metas, como no caso de uma empresa de telemarketing que 

cronometrava o tempo que cada empregado podia passar no banheiro. Somente era permitida 

a cada trabalhador uma única ida ao banheiro, por cinco minutos, de forma que, se esse tempo 

fosse extrapolado, seria descontado de seu salário. Ademais, no computador do empregado 



 

 

114 

que se ausentava, colocava-se um urso de pelúcia, de maneira que os demais trabalhadores 

sabiam que deveriam esperar aquela pessoa voltar do banheiro se quisessem utilizá-lo 

também226. 

Esse tipo de conduta do empregador gera a sua responsabilização por ato culposo, 

vez que, com o escopo de aumentar a produtividade, ocasiona para o trabalhador uma situação 

vexatória e humilhante, além de danosa para sua saúde. 

No Brasil, a sistemática do direito positivo trouxe a previsão de responsabilidade 

civil objetiva do empregador pelos atos dos seus prepostos, independentemente e sem prejuízo 

da possibilidade de responsabilização direta do agente causador do dano. 

Mesmo diante de um ato de assédio moral praticado por outro empregado, como um 

gerente, ou qualquer outro empregado subordinado, dentro do ambiente de trabalho, o 

empregador pode ser responsabilizado civilmente, podendo ser acionado judicialmente pela 

vítima que almeja conseguir reparação por danos morais. 

Dessa forma, o empregador responde por atos cometidos por qualquer empregado no 

exercício do trabalho, os quais causem dano a alguém. O ordenamento jurídico moderno não 

se encontra mais pautado na responsabilidade civil subjetiva do empregador em face de atos 

cometidos por seus empregados, no exercício de suas funções laborais. A culpa do 

empregador passa a ser presumida, tornando-se uma hipótese legal de responsabilidade civil 

objetiva, de acordo com a súmula 341 do Supremo Tribunal Federal: “É presumida a culpa do 

patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”. 

Relativamente à responsabilidade civil objetiva do empregador por ato de seus 

empregados, Sergio Cavalier Filho227 explica que:  

 
Na vigência do Código de 1916, a responsabilidade indireta do empregador 
percorreu um longo caminho. Partiu-se da culpa in elegendo, com o que se 
queria dizer que o patrão tinha que responder pelos atos do empregado 
porque havia escolhido mal. Cedo, entretanto, esse fundamento revelou-se 
inadequado, em face das transformações da economia e da organização do 
trabalho. Em uma grande empresa a figura do patrão coloca-se cada vez 
mais distante, tendo contato direto com um número muito reduzido de 
empregados. Ademais, as empresas modernas investem muito na seleção e 
treinamento do pessoal, têm até departamentos especializados para tal fim, 
de modo a não ser possível falar em culpa in elegendo ou in vigilando.  A 
seguir, passou-se à presunção relativa de culpa, e evolui-se para a presunção 
absoluta. Era este o sentido da antiga e conhecida Súmula 341 do colendo 
Supremo Tribunal Federal: “É presumida a culpa do patrão ou comitente 
pelo ato culposo do empregado ou preposto”. 
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A responsabilização objetiva do patrão pelo ato de seus prepostos se justifica pela 

teoria da substituição, segundo a qual o empregado, como instrumento, longa manus do 

patrão, age prolongando a atividade do empregador. O preposto o substitui no exercício das 

múltiplas funções empresariais. E, nesse contexto, o ato do substituto, no exercício de suas 

funções, é ato do próprio substituto, motivo pelo qual a culpa do preposto é como 

consequência da culpa do comitente228.   

Sendo assim, desnecessária a prova da existência da culpa patronal em caso de ato 

ilícito praticado por seus prepostos, no exercício de suas atividades, sendo necessário apenas, 

para configuração da responsabilidade civil do empregador, a prova do ato ilícito e do dano, 

além do nexo causal entre ambos. 

No mesmo sentido, a Juíza Márcia Novaes Guedes ensina: 

 
Graças à jurisprudência progressista dos tribunais, amparada na lição de 
Clóvis Beviláqua, se construiu a teoria da "presunção de culpa" - livrando a 
vítima da prova da culpa concorrente ou "in vigilando" do empregador. 
Assim, provado o dano e o nexo de causalidade entre este e o fato do 
agente, a pessoa jurídica é obrigada à reparação. [...] Assim, na ocorrência 
de dano praticado por empregados ou prepostos no exercício do trabalho 
que lhes competir ou por ocasião deste, o empregador responde 
independentemente de culpa. Basta que reste provado o ato ilícito - ofensa a 
uma norma preexistente ou erro de conduta -, o dano e a relação de 
causalidade229. 

 

Esse entendimento encontra respaldo no Novo Código Civil, o qual estabeleceu 

expressamente, no art. 933, o caso de responsabilidade objetiva do empregador em face de 

atos praticados por seus empregados, em razão de seu trabalho230. 

 Todavia, ainda que não houvesse expressa previsão no direito positivo material civil 

sobre a inexigência de culpa por parte do empregador, e expressa previsão da 

responsabilidade objetiva e solidária do empregador por ato ilícito cometido por seus 

subordinados, o empregador ainda seria responsabilizado com base na culpa in elegendo 

(negligência na escolha ou eleição do subordinado) e in vigilando (negligência na fiscalização 

e no modus procedendi dos seus subordinados)231. 

Ressalte-se que ao empregador cabe não apenas se abster de praticar comportamento 

lesivo à integridade psicofísica e à dignidade do empregado, como também deve adotar 

medidas genéricas de prudência e as diligências necessárias para a tutela da incolumidade e 

integridade psicofísica do empregado, devendo punir, no uso de seu poder disciplinar, os atos 

atentatórios à saúde, personalidade e dignidade do empregado, cometidos por qualquer pessoa 
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no ambiente de trabalho, seja colega de trabalho ou preposto, uma vez que a legislação pátria 

atribui ao empregador o ônus pela manutenção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. 

A responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados decorre tanto de 

atos contra outros empregados, quanto contra qualquer outra pessoa, como um cliente ou um 

fornecedor. Embora mais raro, é possível a ocorrência do assédio moral de um empregado 

contra um cliente ou fornecedor232. 

Desse modo, em sendo praticado o assédio moral na empresa por qualquer 

empregado, gerente, preposto, contra qualquer pessoa, como empregado ou cliente, a empresa 

é responsável pela reparação civil, independentemente de culpa, podendo ser acionada 

judicialmente pela vítima. 

No entanto, a responsabilização civil objetiva do trabalhador, aliada ao princípio 

protetor da Justiça do Trabalho, poderia estimular lides simuladas entre empregados e 

supostas vítimas, com vistas a conseguir vantagens ilícitas sobre o empregador. Também é 

comum haver trabalhadores que visam o enriquecimento ilícito e buscam indenizações por 

dano morais por meio de falsas acusações de assédio moral. 

Para evitar que esse tipo de situação ocorra, os doutrinadores lembram que é cabível 

ação regressiva do empregador, contra o empregado assediador, por haver indenizado a vítima 

de assédio moral, valendo-se, para tanto, do artigo 462 da Consolidação das Leis do 

Trabalho233. 

Nesse mesmo diapasão, o artigo 934 do Código Civil também garante o direito de 

ajuizar ação regressiva do empregador com o intuito de reembolsar o prejuízo que pagou por 

danos praticados por seus empregados e prepostos234. 

Há doutrinadores que defendem a possibilidade de denunciação da lide na ação 

ajuizada pelo empregado assediado, na Justiça do Trabalho, com o fito de delimitar a 

responsabilidade pelo dano causado à vítima. Márcia Novaes Guedes defende esse 

posicionamento, com fulcro no artigo 70 do CPC, segundo o qual a denunciação à lide é 

obrigatória para aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo do que perder a demanda235. 

Pamplona Filho, em artigo intitulado Noções Conceituais sobre o Assédio Moral na 

Relação de Emprego, defende a denunciação da lide, pois acredita que assim possibilitará 

uma maior celeridade na efetiva solução do litígio e uma economia processual no sentido 

macro da expressão236. 
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Esse tipo de procedimento, apesar de parecer adequado, ainda não vem sendo 

aplicado no âmbito da Justiça do Trabalho, tendo em vista que o assédio moral ainda constitui 

um assunto recente nas varas e tribunais, e a Jurisprudência pátria ainda dá seus primeiros 

passos no sentido de construir uma definição do fenômeno. 

 

4.3  RESPONSABILIDADE DO ESTADO BRASILEIRO: EVOLUÇÃO 

 

Atualmente, a Constituição Federal de 1988 consagra a responsabilidade objetiva do 

Estado, imputando-a às pessoas jurídicas de direito Público (União, Estados-membros, 

Distrito Federal, Municípios e autarquias) e às de direito privado que prestam serviços 

públicos (como empresas prestadoras de transporte aéreos). Tal objetivação tem por fim 

viabilizar a socialização dos custos da atividade estatal237. 

Também denominada de responsabilidade da administração pública, a 

responsabilidade do Estado passou por uma lenta evolução até alcançar o estágio de 

objetivação prevista na nossa legislação atual, partindo da total irresponsabilidade do Estado 

na época do Estado despótico, passando pelas teorias da responsabilidade com culpa e da 

culpa administrativa, firmando-se na teoria da responsabilidade objetiva. 

A teoria da irresponsabilidade do Estado, que prevaleceu na metade do século XIX 

no mundo ocidental, firmava a ideia de que o Estado não tinha qualquer responsabilidade 

pelos atos praticados por seus agentes, e partia do princípio de que o Estado era o ente todo-

poderoso, confundido com a imagem intangível do soberano. A ideia de intangibilidade do 

Estado decorria da irresponsabilidade do monarca, traduzida nos postulados “the king can do 

no wrong” e “le roi ne peut mal faire”238.  

Com a implantação do Estado de Direito, tal ideia fora substituída pela noção de que 

aos governantes deveriam ser atribuídos os direitos e deveres comuns às pessoas jurídicas. No 

Estado moderno, o direito positivo das nações civilizadas não admite a total 

irresponsabilidade do Estado. 

Contudo, no Brasil, não passamos pela fase da irresponsabilidade do Estado, 

considerando que, ainda que à míngua de previsão legal específica, a tese da responsabilidade 

do Poder Público sempre foi aceita como princípio geral e fundamental de Direito239. 

A Constituição Imperial de 1824 prescrevia, em seu artigo 99, que “a Pessoa do 

Imperador é inviolável e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma”. Apesar de 
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tal previsão, inspirada nos princípios das monarquias absolutistas, à época de sua inserção na 

Constituição brasileira, possuía sentido restrito, e isentava de responsabilização civil ou penal 

apenas o monarca e os membros da família real, de forma que o Estado brasileiro sempre fora 

responsabilizado pelo dano causado por culpa de seus funcionários e servidores240. 

Nesse sentido, o artigo 178, nº 29, da Constituição Imperial de 1824, continha 

disposição expressa responsabilizando os funcionários públicos pelos abusos e omissões que 

incorressem no exercício de seus cargos, previsão essa repetida na Constituição Republicana 

de 1891 nos seguintes termos: “Os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos 

abusos e omissões praticados no exercício de suas funções, e por não fazerem efetivamente 

responsáveis aos seus subalternos”. O entendimento dominante à época, longe de excluir a 

responsabilidade do Estado, era no sentido de haver solidariedade do Estado em relação aos 

atos de seus agentes241. 

Todavia, cuidava-se de responsabilidade fundada na culpa civil, para cuja 

caracterização se tornava indispensável a prova da culpa do funcionário. Para 

responsabilidade do ente estatal, era necessária a prova de que o funcionário agiu com 

negligência, imprudência ou imperícia242. Tal entendimento fora refletido no nosso primeiro 

Código Civil, o qual continha dispositivo imputando às pessoas jurídicas de direito público 

responsabilidade subjetiva243. O artigo 15 do Código de 1916 assim dizia: 

 

“As pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente responsáveis por 
atos dos seus representantes que nessa qualidade, causem danos a terceiros, 
procedendo de modo contrário ao Direito ou faltando a dever prescrito por 
lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano”. 
 

 
Assim, pelos postulados previstos no Código Civil de 1916, e repetidos nas Cartas de 

1934 e 1937, para obter indenização pelos prejuízos sofridos em razão da atuação estatal, 

cabiam ao demandante as mesmas provas exigidas nas hipóteses gerais de responsabilidade 

civil, incluindo a do pressuposto subjetivo. Contudo, o texto provocou dissidência entre os 

intérpretes, havendo aqueles que entendiam que a norma vislumbrava um prenúncio da 

responsabilidade objetiva do Estado244. 

A imprecisão do legislador propiciou larga divergência na interpretação e aplicação 

do citado artigo, variando a opinião dos juristas e o entender da jurisprudência entre os que 

viam, nele, a exigência da culpa civil da Administração e os que já vislumbravam admitida a 
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moderna teoria do risco, possibilitando a responsabilidade civil sem culpa em determinados 

casos de atuação lesiva do Estado. 

Hely Lopes Meirelles defende que o artigo 15 do antigo Código Civil jamais admitiu 

a responsabilidade sem culpa, exigindo sempre e em todos os casos a demonstração desse 

elemento subjetivo para a responsabilização do Estado245. Ainda nesse sentido, citamos as 

considerações de Alvino Lima sobre o tema: “O Código Civil Brasileiro, seguindo a tradição 

de nosso Direito, não se afastou da teoria da culpa, como princípio genérico regulador da 

responsabilidade extracontratual”246. 

Apesar da controvérsia, a doutrina subjetiva prevaleceu no Brasil até a promulgação 

da Constituição de 1946, que, por sua vez, no artigo 194, proclamou diferente regulamentação 

da matéria, assentando que “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 

responsáveis pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros”. A partir 

de tal alteração, a norma constitucional passou a consagrar a teoria da responsabilidade 

objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, em que a perquirição do fator 

culpa era prescindível, sendo necessário apenas comprovar a relação de causalidade. O dever 

de indenizar da administração seria imposto por força do dispositivo constitucional que 

consagrou o princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos247. 

Apesar de tal disposição constitucional, a transição de um regime para o outro não 

foi imediata, esbarrando na distinção doutrinária e jurisprudencial entre atos de império e atos 

de gestão, estando a responsabilidade do Estado circunscrita nestes últimos248. 

As Constituições posteriores praticamente repetiram o mandamento, consagrando, no 

art. 105 da Constituição de 1967, e no art. 107 da mesma Constituição, com a Emenda nº 

01/1969, a teoria da responsabilidade objetiva249. 

Na ordem jurídica vigente, a responsabilidade objetiva do Estado encontra-se 

firmada tanto no plano constitucional quanto infraconstitucional. A Constituição Federal de 

1988, no art. 37, §6º, prevê que: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 

ou culpa”. 

O exame desse dispositivo revela que fora substituído o termo mais restrito 

“funcionário” anteriormente utilizado, pelo termo “agente”, para fins de dar guarida ao 

entendimento doutrinário no sentido de que a responsabilidade subsistirá ainda que se trate de 

ato praticado por servidor contratado, funcionário de fato ou temporário, qualquer que seja a 
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forma de sua escolha ou investidura, incluindo-se na qualidade de agente público desde as 

mais altas autoridades até os mais modestos trabalhadores que atuam pelo aparelho estatal250. 

Consoante dizeres de Hely Lopes Meirelles, “é indiferente o título pelo qual o causador direto 

do dano esteja vinculado à Administração, sendo necessário apenas que se encontre a serviço 

do Poder Público, embora atue fora ou além de sua competência administrativa”251. 

O dispositivo constitucional, ao incluir o vocábulo agente, no sentido genérico de 

servidor público, abrangeu, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas 

da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. Assim, tal 

como as pessoas jurídicas de Direito Público, a empresa pública, a economia mista e os 

concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos, estão sujeitos ao 

mesmo regime da Administração Pública no que respeita à responsabilidade civil. A 

justificativa de tal entendimento parte do princípio de que “aquele que participa da 

Administração Pública, que presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, 

deve suportar os seus riscos, deve responder em igualdade de condição com o Estado em 

nome de quem atua”252. 

Ainda pela análise do dispositivo constitucional supramencionado, verifica-se que o 

constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da 

responsabilidade da Administração Pública, excluindo a teoria do risco integral, uma vez que 

condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente de sua atividade 

administrativa, sendo necessário haver relação de causa e efeito entre a atividade do agente 

público e o dano253. 

Importante destacar a observação realizada por Sergio Cavalieri Filho, o qual, 

analisando o termo “terceiros” utilizado na norma constitucional, ressalta que o §6º do artigo 

37 da CF/88 somente se aplica à responsabilidade extracontratual do Estado, uma vez que 

aquele que contrata com o Estado não é terceiro, já mantém vínculo com a Administração 

Pública, caso em que a responsabilidade será apurada com base nas regras que regem o 

contrato administrativo254. 

Ressalte-se ainda que a objetivação prevista no art. 37, §6º, da CF/88 fez surgir 

relevante controvérsia na doutrina e jurisprudência quanto à aplicação da responsabilidade 

objetiva nos casos de omissão do Estado. Celso Antônio Bandeira de Mello sustenta ser 

subjetiva a responsabilidade da Administração sempre o que dano ocorrer de uma omissão do 

Estado. Para este doutrinador, o Estado não agiu, não sendo, portanto, o causador do dano, 



 

 

121 

pelo que só estaria obrigado a indenizar os prejuízos resultantes dos eventos que teria o dever 

de impedir255.  

Por sua vez, Sergio Cavalieri Filho entende que a aplicação do dispositivo 

constitucional não se restringe apenas à atividade comissiva do Estado, englobando tanto a 

conduta comissiva quanto a omissiva256. Nesse mesmo sentido, dispõe Hely Lopes Meirelles: 

“O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão 

administrativa na qualidade de agente público. Não se exige, pois, que tenha agido no 

exercício de suas funções, mas simplesmente na qualidade de agente público”257. 

Logo, incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administração Pública 

assume o compromisso de velar pela integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano 

decorrente da omissão do agente público naquela vigilância258. 

Os tribunais pátrios vêm reconhecendo a responsabilidade objetiva estatal nos casos 

de omissão específica do Estado, quando a inércia administrativa é causa direta e imediata do 

não-impedimento do evento, como no caso de agressões praticadas por trabalhadores sem 

terra durante bloqueio de rodovia federal, conforme ementa a seguir transcrita: 

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 
AGRESSÕES SOFRIDAS EM BLOQUEIO DE RODOVIA FEDERAL 
POR TRABALHADORES SEM TERRA. ATOS REITERADAMENTE 
PRATICADOS POR ACAMPADOS EM MARGEM DE RODOVIA 
FEDERAL. OMISSÃO DA UNIÃO. NEXO DE CAUSALIDADE 
COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. 
VALOR RAZOÁVEL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ. 1. Insurge-se a agravante contra o valor da indenização 
fixado, a título de reparação por danos materiais e morais. 2. O Tribunal de 
origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, procedeu à 
análise dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao assentar que a 
quantia fixada está em consonância com a extensão do dano causado. 3. 
Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por 
demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste 
Tribunal. Agravo regimental improvido259.  

 

Seguindo a linha da Constituição Federal de 1988, o artigo 43 do Novo Código Civil, 

em vigor desde 11/01/2003, estabelece que “as pessoas jurídicas de Direito Público interno 

são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a 

terceiros, ressalvando o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte 

destes, culpa ou dolo”. 

Comungamos do entendimento de Hely Lopes Meirelles quanto à relevância da 

aplicação da responsabilidade objetiva estatal, ao afirmar que a diretriz constitucional 
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harmoniza os postulados da responsabilidade civil da Administração com as exigências 

sociais contemporâneas, “em face do complexo mecanismo do Poder Público, que cria riscos 

para o administrado e o amesquinha nas demandas contra a Fazenda, pela hipertrofia dos 

privilégios estatais”260. 

Conforme leciona Alvino Lima, ao se revelar insuficiente o critério da culpa, é que 

se pensou em substituí-lo por outro que correspondesse às exigências sociais e que melhor 

representasse os anseios de igualdade e de justiça. Nesse contexto, surgiu a teoria do risco 

como uma necessidade imperativa de um momento em que era registrado. O autor afirma que 

“dentro da estrutura econômica moderna, neste burburinho infernal de movimento criador de 

danos, impossível seria manter o princípio de igualdade, que deve reinar juridicamente entre 

os homens, nos moldes da teoria da culpa”261. 

Consagra-se, assim, o princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais, voltado 

para a ideia de que, assim como os benefícios da atuação estatal repartem-se por todos, os 

prejuízos sofridos por algum dos membros da sociedade também devem ser repartidos. 

 

4.4  A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM FACE DE ASSÉDIO MORAL 

PRATICADO POR AGENTES PÚBLICOS 

 

Consoante já mencionado no tópico anterior, vigora no ordenamento jurídico 

brasileiro, sem qualquer discordância doutrinária ou jurisprudencial, o princípio segundo o 

qual o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, possam 

causar aos administrados ou até mesmo a outros colegas de setor. Tal princípio encontra 

previsão no já citado artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988. 

Assim é que, ocorrendo o processo sutil, repetitivo e perverso de perseguição no 

ambiente de trabalho, por parte de um agente público, contra outro agente de nível hierárquico 

inferior, do mesmo nível ou mesmo de situação hierárquica superior, de modo a causar-lhes 

danos físicos e/ou psíquicos, caracterizando o assédio moral, tem-se por legítima a 

responsabilização civil do Estado, fundada na teoria da responsabilidade objetiva, motivo pelo 

qual não comportará à vítima o encargo de comprovar a culpa ou dolo do fato ilícito e danoso 

perpetrado pelo agente público agressor. 

José dos Santos Carvalho Filho262 cita a existência de três pressupostos para a 

responsabilização do Estado pelo dano causado pela prática de ato ilícito por agente público. 
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O primeiro é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de 

conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder 

Público. Ou seja, ainda que o agente atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o 

fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa in elegendo) ou 

pela má fiscalização de sua conduta (culpa in vigilando).  

Hely Lopes Meirelles recorda que a doutrina anterior fazia distinção entre atos de 

impérios e atos de gestão, admitindo a responsabilidade objetiva apenas quanto a estes 

últimos, contudo tal restrição deixou de subsistir com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, uma vez que o artigo 37, §6º, torna passível de reparação todo ato ou omissão de 

agente administrativo, desde lesivo e injusto263. 

O mesmo doutrinador ainda destaca que o legislador constituinte só atribuiu o risco 

administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não estendendo a 

responsabilidade objetiva da Administração a atos predatórios praticados por terceiros, 

tampouco em virtude de fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Nesses casos, 

necessário se faz a aplicação do princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, 

negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano, 

sendo devida a indenização pela Fazenda Pública apenas se comprovada a culpa da 

Administração264. 

O segundo pressuposto citado por Carvalho Filho para configuração da 

responsabilidade estatal é o dano. Com efeito, inexiste responsabilidade civil sem que a 

conduta haja provocado um dano. Todavia, é despiciente para a configuração a natureza do 

dano, sendo passível de reparação, além do dano patrimonial, também o dano moral 

provocado pela conduta estatal. Ressalte-se que, conforme será defendido em tópico 

específico acerca do dano e sua reparação, é prescindível a comprovação do dano moral 

sofrido pela vítima, uma vez que este resta presumido em face da caracterização do assédio 

moral. 

Por fim, o último pressuposto citado por José dos Santos Carvalho Filho é o nexo 

causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano, de forma que o lesado 

deve demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer 

consideração sobre o dolo ou a culpa. Dessa forma, o Estado não pode ser responsabilizado 

quando o dano decorre de fato de terceiro ou de ação da própria vítima (culpa exclusiva da 

vítima). 
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Sendo assim, a teoria adotada pela ordem jurídica é a do dano direto e imediato, ou 

teoria da interrupção do nexo causal, que só admite a responsabilização estatal quando o dano 

é efeito necessário da causa (ação ou omissão estatal)265. Logo, a responsabilidade fixada pelo 

texto constitucional exige, como requisito para que o Estado responda pelo dano que lhe for 

imputado, a fixação do nexo causal entre o dano produzido e a atividade funcional 

desempenhada pelo agente estatal. 

Nesse sentido, indubitável afirmar que a prática de assédio moral por qualquer agente 

público em face de seus colegas, de subordinado, ou de superior hierárquico (hipótese menos 

comum, mas também possível, principalmente no serviço público), enseja a responsabilização 

direta do ente público, de forma objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal 

de 1988. Se um agente público, no uso de suas atribuições, incorre à prática de assédio moral, 

comete fato administrativo ilícito, considerado como conduta abusiva, passível de reparação 

pecuniária pelo Estado à vítima, uma vez que presentes todos os pressupostos elencados. 

Ademais, no caso de assédio moral no âmbito laboral, em repartições públicas, a 

responsabilização estatal decorre também da omissão da Administração, por deixar de envidar 

esforços para prevenir a ocorrência de tais fatos ilícitos, ou ainda por deixar de tomar as 

medidas necessárias para manter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Muitas vezes, o 

assédio moral não apenas não é combatido, como tolerado, e até incentivado como política de 

gestão em alguns setores administrativos. 

Exemplo comum de assédio moral frequente no serviço público ocorre nos diversos 

setores do judiciário federal, em especial nas secretarias das varas de primeira instância, em 

virtude da pressão cada vez maior pelo alcance de metas estipuladas pelo CNJ. O órgão 

fiscalizador de todo o judiciário impõe metas cada vez maiores a serem alcançadas pelos 

tribunais, os quais repassam a pressão pelo seu atingimento para os magistrados e servidores, 

mesmo diante da falta de estrutura física e pessoal para o seu cumprimento. Tal situação tem 

causado um número crescente de adoecimento físico e mental dos servidores266.   

Conforme já mencionado anteriormente, a estipulação de metas abusivas e 

inalcançáveis é uma das formas comuns de prática de assédio moral, a qual decorre do 

modelo atual de gestão empresarial, que visa à produtividade máxima com gasto mínimo, 

modelo esse ora adotado no judiciário federal. 

No caso do assédio moral no âmbito da administração pública, a conduta lesiva 

praticada pelo agente público é causa direta do dano físico ou psíquico suportado pela vítima, 

lembrando que o dano moral é presumido em face da conduta ilícita suportada pelo lesado. 
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Nesse sentido, comprovada a prática do assédio moral por agente público, compete à vítima a 

prova do dano físico ou psíquico, para fins de quantificação da indenização. 

Quanto à prova da prática do assédio moral, jurisprudência e doutrina tem se 

inclinado no sentido de que a teoria do risco administrativo inverte o ônus da prova, cabendo 

ao Estado a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima para fins de exclusão ou 

atenuação da indenização267. Ao Estado compete defender-se provando a inexistência do fato 

administrativo, a inexistência do dano ou ausência do nexo de causalidade entre o fato e o 

dano268. 

Todavia, muito embora as questões relativas à responsabilização objetiva do Estado 

independam de comprovação, pela vítima, da ocorrência de culpa ou dolo, é certo que esta 

deverá produzir elementos probatórios do dano e dos prejuízos sofridos. Para tanto, é 

fundamental que a vítima tente reunir o máximo de provas para confirmação do assédio moral 

no ambiente de trabalho, a fim de demonstrar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o 

dano causado pelo agente público. Contudo, conforme já mencionado no tópico acerca do 

assédio moral, a confecção de provas quanto à ocorrência do assédio revela-se deveras difícil 

em virtude da forma velada e sutil em que este geralmente ocorre. 

Assim, a reparação civil do dano causado pela Administração pública, como no caso 

da prática do assédio moral por quaisquer de seus agentes, no uso de suas atribuições, 

ocorrerá via ação de indenização, em que a vítima deverá demonstrar o nexo causal entre o 

fato lesivo (o assédio moral praticado pelo agente público) e o dano, bem como o seu 

montante. Comprovados tais requisitos, surge a obrigação do ente público de indenizar. Para 

eximir-se de tal obrigação, caberá à Administração demonstrar que vítima concorreu com 

culpa ou dolo para o evento danoso. 

A indenização do dano deve abranger, pois, o que a vítima efetivamente perdeu, o 

que despendeu (dano emergente) e o que deixou de ganhar em consequência direta e imediata 

do ato lesivo praticado pelo agente público (lucros cessantes), além de honorários 

advocatícios, correção monetária e juros de mora, conforme regramento previsto nos artigos 

402 a 405 do Código Civil. No caso de lesão à saúde física ou mental da vítima, em 

decorrência do assédio praticado, aplica-se ainda o disposto nos artigos 949 e 950 do CC, 

devendo a vítima ser indenizada por todas as despesas médicas efetuadas, além dos lucros 

cessantes decorrentes de eventual limitação funcional decorrente do ato lesivo. 

Com efeito, conforme já mencionado no item 3.5 deste trabalho, o processo 

destruidor do assédio moral pode ocasionar graves consequências à saúde física e mental da 
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vítima, podendo acarretar a invalidez laboral do assediado, de forma parcial ou total, 

temporária ou permanente. Nestes casos, além dos danos morais, a Administração Pública, 

como responsável pelos atos de seus agentes, deve indenizar a vítima pelos danos materiais 

decorrentes do assédio praticado no âmbito da administração pública. 

 

4.5  O DANO MORAL E A SUA REPARAÇÃO 

 

O dano é requisito essencial para configuração da responsabilidade civil, juntamente 

com o ato ilícito e o nexo causal. Pode-se conceituar o dano como a lesão a um interesse 

jurídico tutelado. Nos dizeres de Carlos Alberto Bittar269, “dano é, nesse contexto, qualquer 

lesão injusta a componentes do complexo de valores protegidos pelo Direito”.  

Pode o dano ser patrimonial ou moral. O primeiro consiste na lesão aos bens e 

direitos que podem ser apreciados economicamente. Por outro lado, o dano moral atinge bens 

personalíssimos, os quais não podem ser avaliados monetariamente, como direito à vida, à 

integridade da honra, da imagem e da identidade.   

De maneira geral, o dano moral pode ser definido como aquele que não é causado 

por uma perda pecuniária. Consiste em um atentado à reputação da vítima, à honra, à 

integridade psíquica etc., ou seja, uma lesão de direitos que não podem ser apreciados 

economicamente. 

De acordo com o entendimento de Carlos Alberto Bittar: 

 

...qualificam-se ‘como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, 
ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato 
violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos 
mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração 
pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 
reputação ou da consideração social)’270. 
 

Mesmo antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a nossa sistemática 

jurídico-processual já possibilitava de indenização do dano extrapatrimonial, já havendo 

alguns casos na jurisprudência em que se autorizava a reparação aos danos morais 

A Constituição de 1988 veio acabar com qualquer tipo de divergência sobre o 

assunto, estabelecendo, em seu artigo 5º, inciso V, que “é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem”. Ainda 
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no mesmo artigo, no inciso X, dispõe 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 Novo Código Civil também traz reconhecimento formal e expresso da 

possibilidade de reparação dos danos morais, conforme disposição contida no art. 186271. 

Em que pese a previsão constitucional e do código civil, ainda persistem alguns 

(poucos) doutrinadores e aplicadores do direito que sustentam a tese de que é incabível a 

indenização por danos morais, tendo em vista que o dano moral seria incomensurável. Alguns 

chegam a afirmar que a reparação dos danos morais por meio de indenizações em dinheiro 

seria “imoral”. 

Todavia, tais posicionamentos consistem a imensa minoria, prevalecendo tanto entre 

os doutrinadores quanto na jurisprudência atual o posicionamento previsto no texto da Carta 

Magna, qual seja, o de admitir-se a reparação pelos danos morais por meio de pagamento de 

somas em dinheiro, obedecendo a certos critérios a fim de arbitrá-la no quantum mais 

adequado. 

No arbitramento do valor da indenização, a maioria da doutrina esclarece que se deve 

levar em conta o caráter sancionatório da indenização, sem, entretanto, admitir que seja fonte 

de enriquecimento sem causa para a vítima. 

Dessa feita, Paulo Antonio Papini explica que, sob o pretexto de evitar o 

enriquecimento sem causa da vítima, as indenizações concedidas nas decisões pátrias têm 

contido caráter irrisório em casos de atos ilícitos de muita gravidade272.  

Nesse sentido, José Osório Azevedo Júnior afirma:  

Nesse arbitramento [...], deverá o órgão judiciário mostrar prudência e 
severidade [...] de modo a não minimizar a sanção a tal ponto que nada 
represente para o agente, e não exagerá-la, para que não se transforme em 
especulação e enriquecimento da vítima273. 
 

Esse tipo de posicionamento pode levar a situações absurdas, desproporcionais, em 

que o valor da indenização não condiz com a severidade do dano, podendo aumentar ainda 

mais o dano moral, tendo em vista a sensação de injustiça que a vítima pode ter. 

Como exemplo, podemos citar o seguinte acórdão, oriundo do TRT da 21ª Região, 

em que se arbitrou a condenação a uma grande empresa multinacional no valor de R$ 

2.900,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional 

adquirida pelo empregado no curso do contrato laboral: 
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Quantum indenizatório. Culpa leve da empresa. Redução. Quantum 
indenizatório. Embora verificado que a empresa contribuiu indiretamente 
para o dano ocasionada a empregada, é inegável constatar que as patologias 
tem origem multifatorial; a reclamada tomou as medidas necessárias para 
atenuar ou eliminar os riscos da atividade; a empresa possui Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional e Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais e a incapacidade da obreira é temporária, demonstrando, assim, a 
culpa leve da empresa e a possibilidade de redução do valor arbitrado a titulo 
de danos morais274. 
 

O arbitramento de indenizações em caráter irrisório pode levar o lesado a não confiar 

no Judiciário, e procurar a autotutela. Além de não possuir caráter compensatório, não atingirá 

seus efeitos, no sentido de dissuadir o agressor de cometer novos atos ilícitos. 

Não há, no Brasil, nenhum regramento legal estabelecendo critérios objetivos para 

fixação da indenização por danos morais. Todavia, encontra-se em tramitação no Congresso o 

Projeto de Lei nº 150/99, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, o qual já fora 

aprovado pelo Senado, estabelecendo tarifação para o dano moral, nos seguintes termos: 

 

Art. 7º. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará o teor do bem jurídico 
tutelado, os reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão, a possibilidade 
de superação física ou psicológica, assim como a extensão e a duração dos 
efeitos da ofensa. 
§1º Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga, a 
cada um dos ofendidos, em um dos seguintes níveis: 
I – ofensa de natureza leve: até vinte mil reais; 
II – ofensa de natureza média: de vinte mil reais a noventa mil reais; 
III – ofensa de natureza grave: de noventa mil a cento e oitenta mil reais. 
§2º Na fixação do valor da indenização, o juiz levará em conta, ainda, a 
situação social, política e econômica das pessoas envolvidas, as condições 
em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, a intensidade do sofrimento ou 
humilhação, o grau de dolo ou culpa, a existência de retratação espontânea, o 
esforço efetivo para minimizar a ofensa e o perdão, tácito ou expresso. 
§3º A capacidade financeira do causador do dano, por si só, não autoriza a 
fixação da indenização em valor que propicie o enriquecimento sem causa, 
ou desproporcional, da vítima ou do terceiro interessado. 
§4º Na reincidência ou diante da indiferença do ofensor, o juiz poderá elevar 
ao triplo o valor da indenização. 
 

As críticas que se fazem a esse Projeto de Lei referem-se ao valor limitado das 

indenizações, vez que, em alguns casos, a fixação do valor máximo previsto pode não 

alcançar o resultado desejado, qual seja, o de punição do agressor, tendo em vista seu grande 

poder econômico. 

Assim sendo, a fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em 

consideração dois aspectos relevantes: o punitivo e o compensatório.  
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No que concerne ao aspecto punitivo, o quantum da indenização a ser fixada deve 

levar em consideração o aspecto educativo-pedagógico, de forma que iniba o agressor a 

cometer novos atos atentatórios à moral de alguém. Esse deve ser o principal norte do 

julgador ao quantificar o valor da indenização devida, vez que, mais importante do que 

preocupar-se com o enriquecimento ou não da vítima, é levar em conta o caráter repressivo da 

pena, a fim de evitar que novos atos ilícitos ocorram.  

Esse tem sido o posicionamento dos tribunais norte-americanos, em que, com certa 

frequência, são concedidas indenizações milionárias a título de danos morais, em virtude da 

prática de atos muitas vezes não tão graves quanto os que ensejam pequenas indenizações em 

nossos tribunais, com o intuito de dotar a indenização de caráter sancionatório e educativo. 

Dessa feita, o estabelecimento da indenização deve levar em conta, primeiramente, o 

seu caráter educativo-pedagógico, de modo que o Estado, por meio do Poder Judiciário, evite 

que grandes empresas lucrem à custa de procedimentos ilícitos.  

Quanto ao caráter reparador da indenização, a origem dessa palavra sugere a sua 

finalidade: a de tornar indene, ou seja, restituir alguém ao status quo ante, de maneira que a 

vítima do delito civil possa, de alguma maneira, ser restaurada em sua psique. A reparação 

financeira visa a tentar atenuar o sofrimento da vítima advindo do dano sofrido.  

Como a moral não é passível de compra, nem se restitui integralmente por meio de 

pagamento de indenização, vê-se a importância da natureza repressiva, de forma que não haja 

a sensação de impunidade diante de situações de imprudência, negligência, ou 

irresponsabilidade.  

No caso da prática do assédio moral, vê-se claramente que não é possível para a 

vítima assediada retornar ao status quo ante, porquanto abalada em sua psique, muitas vezes 

já sofrendo de doenças físicas e psicológicas decorrentes das agressões a que vinha sendo 

submetida. O pagamento de quantia em dinheiro somente poderá amenizar um pouco o 

sofrimento, não havendo como ter restaurada a sua psique através de uma indenização, por 

maior que seja seu valor. O quantum estipulado deve ser um valor razoável e que lhe permita 

talvez comprar-se um serviço ou um bem como lenitivo capaz de aliviar o mal-estar 

decorrente de sua vida profissional. 

Maria Helena Diniz adota esse mesmo posicionamento, ao afirmar que: 

 
O lesado pode pleitear uma indenização pecuniária em razão de dano moral, 
sem pedir um preço para a sua dor, mas um lenitivo que atenue, em parte, as 
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consequências do prejuízo sofrido, melhorando seu futuro, superando o 
déficit acarretado pelo dano275. 

 

Todavia, para o assediador, o valor fixado na indenização terá bastante relevância, 

pois se constituir quantia irrisória, não haverá para ele qualquer tipo de sanção, tampouco 

estará inibindo o chefe perverso de cometer novas agressões. Pode ficar mais barato para a 

empresa custear um processo em que se paga um pequeno valor a título de indenização, do 

que diminuir, por exemplo, as metas e pressões abusivas impostas a seus empregados. 

Deve a indenização impor à empresa assediadora (ou que tenha um empregado 

assediador) que não vale a pena praticar (ou permitir que se pratique) o terror psicológico 

dentro da empresa. Nesses casos, o caráter punitivo adquire ainda mais relevância, de forma a 

coibir o empregador assediador de reincidir na conduta maléfica. 

Deve-se desencorajar o agressor a praticar novos atos ilícitos, assim como se deve 

mostrar à sociedade que esse tipo de procedimento lesivo não é admitido pelo ordenamento 

jurídico, e em sendo praticado, será severamente punido. 

No caso de assédio moral praticado por agente público, no âmbito da administração 

pública, em caso de ação reparatória ajuizada em face da Fazenda Pública, a indenização a ser 

arbitrada pelo Julgador deve possuir as características educativa e punitiva, no sentido de 

desestimular a reincidência de tais práticas no setor público, e de fazer com que a 

Administração passe a adotar medidas de prevenção e repressão do assédio moral em todos os 

seus diversos ramos. 

Além desses fatores, na fixação de indenização por assédio moral, deve-se levar em 

conta a situação econômica do agressor. Não pode a indenização estipulada a um banco ser a 

mesma estipulada a um pequeno supermercado de uma cidade interiorana. O valor deve ser 

suficientemente alto de forma a proporcionar o caráter sancionador, não devendo ser alto 

demais, de forma a tornar impossível ao empregador suportar tal pena sem falir. Tal fator 

também deve ser observado em caso de indenização fixada em face da Fazenda Pública, uma 

vez que o valor a ser arbitrado em demanda contra a União certamente deve ser bem superior 

à indenização fixada em face de um Município de pequeno porte. 

Conclui-se, portanto, que para a fixação da indenização por danos morais decorrente 

do assédio moral, deve-se levar em consideração a extensão da lesão produzida, a repercussão 

da mesma na esfera moral da vítima, a capacidade financeira do assediador (empresa ou ente 

público), e ainda, o caráter educativo da sanção, no sentido de reprimir a conduta indevida e 

inibir a reiteração do comportamento lesivo à dignidade dos trabalhadores. 
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Com relação à prova do dano moral, a doutrina majoritária entende que não é 

necessária a prova do dano moral, mas sim a ocorrência do fato gerador do dano, pois da 

prática do assédio moral, presume-se a ocorrência do dano moral. Deve-se, entretanto, provar 

a existência do assédio moral, de acordo com a sua definição, de condutas abusivas e 

reiteradas, que atentam contra a dignidade ou a integridade psíquica, e que visem à exclusão 

do empregado ou à deterioração do ambiente de trabalho276. 

Se não estiverem presentes os elementos caracterizadores do assédio moral, não há 

como se reconhecer a responsabilidade da empresa e a obrigação de pagamento de danos 

morais. 

Rafael Ferraresi Holanda Cavalcante alerta para a atual banalização do fenômeno, 

em que trabalhadores mal-intencionados buscam enriquecimento ilícito e sem causa, 

requerendo indenizações por assédio moral em razão de terem sido somente advertidos de 

forma mais veemente na frente de outros colegas277. 

Esse doutrinador entende que o julgador somente deve conceder indenização por 

danos morais se ficar cabalmente provado no processo, por meio de perícia médica, que 

houve efetivo dano moral, e se houver prova de que o fato gerador foi a atitude do 

empregador. Defende, então, que o assédio moral deve ser sempre plenamente provado, nunca 

presumido. 

Esse posicionamento não é o defendido pela Juíza do Trabalho Márcia Novaes 

Guedes, que afirma: “Com o advento da Lei de modernização social do trabalho da França, 

inaugurou-se uma nova interpretação jurídica para o dano decorrente do assédio moral[...]”. 

Entende essa julgadora que a vítima não necessita provar o dano moral sofrido, mas este resta 

presumido em face da caracterização do assédio moral, o qual consiste em ataque à 

integridade psíquica do trabalhador278. 

Acerca do dano moral decorrente do assédio moral, a referida julgadora ainda afirma 

que, na tutela de Direitos Fundamentais, a natureza imaterial dos bens lesados (a honra, a 

profissão, a dignidade, a intimidade, a vida privada, a liberdade, a segurança, etc) impediria a 

prova do dano, ou melhor, a faz coincidir com aquela da antijuridicidade da conduta. 

Alice Monteiro de Barros, juíza do trabalho do TRT da 3ª região, em artigo intitulado 

Assédio Moral, difere o dano psíquico do dano moral, sendo que, segundo a magistrada, o 

dano psíquico se expressa por meio de uma alteração psicopatológica comprovada, e o dano 

moral é aquele que lesa os direitos da personalidade, tendo consequências extrapatrimoniais 

independentemente de prova, vez que se presume279. 
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Alice Monteiro ainda diz que o dano psíquico é dispensável para a caracterização do 

assédio moral, pois este deverá ser definido pelo comportamento do assediador e não pelo 

resultado danoso. Além disso, pode-se produzir uma corrosão moral na vítima sem que 

necessariamente seja afetada a sua integridade psíquica. Sendo assim, a indenização por danos 

morais é devida pela prática do assédio moral, devendo ser agravada caso fique provada a 

existência de dano psíquico.  

Pode-se concluir, dessa feita, que o entendimento predominante é no sentido de que o 

dano moral não precisa ser necessariamente provado para que seja concedida a indenização 

pela prática do assédio moral, vez que o dano presume-se em decorrência da gravidade do ato 

ilícito, o qual ataca diretamente a moral e a integridade psíquica do trabalhador.  

 

4.6 RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL DO AGENTE 

PÚBLICO ASSEDIADOR 

Comprovada a prática do assédio pelo agente público, e o dano sofrido pela vítima, 

esta estará sujeita à reparação pecuniária, ficando resguardado ao ente público responsável o 

direito de voltar-se contra o servidor culpado para haver dele o valor despendido, por meio de 

ação regressiva, nos termos do permissivo do §6º do artigo 37 da CF/88, já mencionado. 

Hely Lopes Meirelles afirma que, para êxito da ação regressiva contra o causador 

direto do dano, faz-se necessário que a Administração já tenha sido condenada a indenizar a 

vítima do assédio moral pelos danos sofridos, e que se comprove a culpa do agente no evento 

danoso280. Nesse sentido, enquanto para a Administração a responsabilidade independe de 

culpa, para o servidor assediador (em sentido lato) a responsabilidade depende diretamente da 

culpa, apurada pelos critérios gerais do Código Civil. 

Controvérsia surge quanto à possibilidade de denunciação da lide pela Fazenda 

Pública, com base no fundamento do art. 37, §6º, da CF/88 e no art. 70, III, do CPC, em que a 

Fazenda Pública demandada em ação de indenização reparatória poderia denunciar a lide ao 

agente público causador direto do dano. 

Com efeito, sendo o fundamento da denunciação da lide a economia processual, com 

a reunião de uma ou mais demandas em um mesmo processo, com base numa única instrução, 

se da denunciação decorrer a necessidade de instrução que não se realizaria, incabível a 

denunciação da lide nesses casos, em virtude de não mantida a almejada economia 

processual281. 
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Partindo de tal premissa, parte da doutrina entende incabível a denunciação da lide 

em casos de ações indenizatórias propostas em face da Fazenda Pública, uma vez que estas se 

fundam na responsabilidade objetiva da administração pública, enquanto a demanda 

regressiva contra o agente causador do dano baseia-se na comprovação de sua culpa ou dolo. 

Leonardo José Carneiro da Cunha afirma que, nesses casos, haveria um elemento 

novo a impedir a instauração da denunciação da lide pela Fazenda Pública, uma vez que, 

sendo objetiva a responsabilidade da Fazenda Pública, não caberia a denunciação da lide, pois 

o direito de regresso estaria fundado em responsabilidade subjetiva, havendo, pois, a 

necessidade de uma instrução não exigida inicialmente282. 

Alexandre Pandolpho Minassa, filiando-se a tal entendimento, menciona que admitir 

a denunciação da lide nas ações indenizatórias contra o Estado faria com que a vítima 

perdesse o benefício previsto na Constituição Federal, quanto à desnecessidade de 

comprovação de culpa do agente283. 

Todavia Carneiro da Cunha lembra que pode ocorrer de a demanda ajuizada em face 

da Fazenda Pública invocar, como fundamento, um ato culposo ou doloso do agente público, 

caso em que haverá, desde o início, a necessidade de comprovar-se a conduta culposa ou 

dolosa do agente, o que irá fundamentar a denunciação da lide284. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Cássio Scarpinella Bueno defende que, embora a 

ação indenizatória proposta contra o Estado possa se basear unicamente na responsabilidade 

objetiva do Estado, isto não quer dizer que, necessariamente, toda ação indenizatória proposta 

contra o Estado tenha que se valer unicamente desta fundamentação285. Nesse sentido, toda 

vez que a ação indenizatória também se basear na existência de culpa, a denunciação ao 

agente público não destoará da mesma fundamentação da ação principal, hipótese em que 

poderá ser admitida. 

Na hipótese de ação reparatória contra a Fazenda Pública em razão da prática de 

assédio moral por algum de seus agentes, no âmbito da administração pública, necessária a 

comprovação da conduta ilícita pelo agente causador do dano, motivo pelo qual resta cabível 

a denunciação da lide, pela Fazenda Pública, ao agente assediador. Conforme explica 

Leonardo José Carneiro da Cunha, nessas hipóteses, “a denunciação da lide não irá trazer 

elementos novos aos autos; os elementos – utilizados para a denunciação – foram, todos eles, 

trazidos pelo próprio demandante em sua petição inicial”286.  

O ato lesivo do agente pode revestir, o mesmo tempo, aspecto civil, administrativo e 

criminal, como ocorre no caso da prática do assédio moral. Além de sujeitar-se à ação civil 
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regressiva da Administração para haver a indenização paga à vítima, nos termos já analisado 

do artigo 37, §6º, da CF/88, o servidor público responsável estará sujeito ao processo interno 

da Administração, para fins disciplinares, ou à possível ação penal, uma vez que, apesar da 

ausência de tipificação penal do assédio moral, é possível que a conduta praticada pelo agente 

se enquadre em algum tipo penal já existente. 

Administrativamente, o agente assediador pode sujeitar-se às penalidades previstas 

no art. 127 da Lei nº 8.112/90 (em caso de servidor público federal), que prevê as seguintes 

penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria ou 

disponibilidade, destituição do cargo em comissão, destituição de função comissionada. O 

artigo 125 do mesmo diploma legal deixa claro que “As sanções civis, penais e 

administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si”.  

No caso de servidores municipais e estaduais, vários Municípios e Estados já 

possuem leis específicas coibindo e punindo a prática do assédio moral no âmbito da 

administração pública, a exemplo da Lei Municipal nº. 189/02, de Natal-RN, que prevê como 

punição para o assédio moral praticado pelos servidores municipais desta cidade as 

penalidades de advertência escrita, suspensão e exoneração, conforme já descrito no item 4.2 

deste trabalho. No caso de suspensão, a penalidade será aplicada cumulada com a sanção de 

multa e com a obrigatoriedade de participação em curso de comportamento profissional, 

prática também adotada em outros municípios, como o de Iracemápolis-SP (Lei nº 

1163/2000). A previsão de participação em cursos de reciclagem é reforçada e amparada no 

disposto no §2º do artigo 39 da Constituição Federal, que dispõe: 

 

Art. 39 omissis 
(...) 
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo 
para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-
se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados. 

 

Da mesma forma, a prática do assédio moral pode ensejar a conduta tipificada como 

abuso de autoridade, nos moldes da Lei nº 4.898/65, que regula o direito de representação e o 

processo de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade. 

Os artigos 3º e 4º da citada lei descrevem as condutas consideradas abuso de autoridade, 

dentre elas, “o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando 

praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal” (art. 4º, alínea h). Sem 
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ressaibos de dúvidas, o assédio moral, como conduta lesiva da honra da vítima, enquadra-se à 

perfeição na hipótese citada. 

Destaque-se que qualquer servidor público está sujeito à responsabilização civil, 

penal e administrativa em caso de conduta considerada abuso de autoridade, uma vez que o 

artigo 5º da lei em comento entende como autoridade “para os efeitos desta lei, quem exerce 

cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e 

sem remuneração”. Ou seja, o agente assediador pode ser responsabilizado nos termos da Lei 

nº 4.898/65 ainda que o assédio praticado não seja decorrente de situação de superioridade 

hierárquica, abrangendo, pois, todas as hipóteses de assédio moral. Nesse sentido, Alexandre 

Minassa defende que todos os tipos de assédio poderão gerar as sanções punitivas previstas na 

lei de abuso de autoridade, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do agressor287. 

O artigo 6º da Lei 4.898/65 dispõe que “O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à 

sanção administrativa civil e penal”, e prevê as seguintes punições administrativas, as quais 

deverão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do abuso 

cometido: advertência; repreensão; suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a 

cento e oitenta dias, com perda de vencimentos e vantagens; destituição de função; demissão; 

e demissão a bem do serviço público. 

O diploma legal mencionado ainda estabelece as seguintes sanções penais para o 

agente ofensor, também aplicadas de forma autônoma ou cumulativa: a) multa de cem a cinco 

mil cruzeiros; b) detenção por dez dias a seis meses; c) perda do cargo e a inabilitação para o 

exercício de qualquer outra função pública por prazo até três anos. 

Apesar da ausência de lei específica tipificando o assédio moral como crime, a 

conduta ilícita do assediador pode ser, também, considerada como crime de improbidade 

administrativa, enquadrando-se no art. 11 da Lei nº 8.429/92. Aliás, essa é a intenção do 

Projeto de Lei nº 121/2009, aprovado em novembro de 2014 pelo Senado Federal e remetido 

para a análise da Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei, se aprovado, incluirá um inciso no 

art. 11 da Lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), estabelecendo que constitui 

improbidade administrativa “coagir moralmente subordinado, por meio de atos ou expressões 

reiteradas que tenham por objetivo atingir a sua dignidade ou criar condições de trabalho 

humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade conferida pela posição hierárquica”. 

Tal Projeto de Lei vem referendar o posicionamento já predominante na 

jurisprudência pátria, uma vez que diversos Tribunais já vêm aplicando o disposto na Lei nº 

8.429/92 em caso de prática de assédio moral na administração pública, visto que tal conduta 
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vai de encontro aos princípios constitucionais da Administração. Nesse sentido, transcrevo 

ementa de Acórdão proferido pelo STJ em 03 de setembro de 2013, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1286466 RS 2011/0058560-5, enquadrando a conduta do agente 

assediador no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92: 

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. 
ENQUADRAMENTO. CONDUTA QUE EXTRAPOLA MERA 
IRREGULARIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. 1. 
O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a prova de dano, 
segundo a jurisprudência do STJ. 2. Não se enquadra como ofensa aos 
princípios da administração pública (art. 11 da LIA) a mera irregularidade, 
não revestida do elemento subjetivo convincente (dolo genérico). 3. O 
assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho - sarcasmo, 
crítica, zombaria e trote -, é campanha de terror psicológico pela rejeição. 4. 
A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, 
da Lei de Improbidade Administrativa, em razão do evidente abuso de poder, 
desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir 
deliberadamente em prejuízo de alguém. 5. A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, 
punir e/ou afastar da atividade pública os agentes que demonstrem caráter 
incompatível com a natureza da atividade desenvolvida. 6. Esse tipo de ato, 
para configurar-se como ato de improbidade exige a demonstração do 
elemento subjetivo, a título de dolo lato sensu ou genérico, presente na 
hipótese. 7. Recurso especial provido.288 

 

Ensina Meirelles que, havendo julgamento penal, podem ocorrer quatro hipóteses: 1) 

a condenação criminal do servidor; 2) absolvição pela negativa de autoria ou do fato; 3) 

absolvição por ausência de culpabilidade penal; 4) absolvição por insuficiência de provas ou 

por outros motivos289. 

Explica o aludido doutrinador que, nas duas primeiras hipóteses, a sentença criminal 

produz efeitos na esfera civil e administrativa, ou seja, havendo condenação criminal, há coisa 

julgada quanto à culpa do agente, sujeitando-o à reparação do dano e às punições 

administrativas (nos termos do art. 92, I, CP, e arts. 63 e 64 do CPP). Da mesma forma, a 

sentença criminal que julgar pela absolvição na esfera criminal, por negativa de autoria ou do 

fato, impede a responsabilização do servidor na esfera civil e administrativa. 

Por outro lado, as outras duas hipóteses de absolvição (por ausência de culpabilidade 

penal ou por insuficiência de provas), a decisão na esfera criminal não produz nenhum efeito 

nos processos civil e administrativo, considerando que, mesmo inexistente o ilícito penal, é 

possível a responsabilização civil ou administrativa do agente, pois o ilícito civil e o 
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administrativo correspondem a um minus em relação ao ilícito penal, podendo existir aqueles 

sem que este exista. 

A Lei Federal nº 4.989/65, regulando o direito de representação e o processo de 

responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, facultou à 

vítima a possibilidade de promover a ação civil direta contra o agente causador do dano antes 

de haver a condenação da Fazenda Pública pelo dano causado pelo agente. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O assédio moral é um fenômeno com o qual a humanidade convive desde os tempos 

mais remotos, entretanto somente em meados da década de oitenta do século passado passou a 

ser encarado como problema social e ato ilícito que deve ser combatido, tendo em vista as 

consequências maléficas decorrentes de sua conduta. 

Também conhecido por terror psicológico, o assédio moral ocorre nos diversos 

níveis de relações sociais em que o homem faz parte, ou seja, na família, na escola, no 

trabalho, etc. A violência moral no trabalho tem sido objeto de grande preocupação por parte 

dos juristas, das empresas, da imprensa, dos médicos e da sociedade em geral. 

Esse fenômeno caracteriza-se por uma violência cruel e degradante, materializada em 

ataques à autoestima e à dignidade do trabalhador, por meio de humilhações, abusos, 

situações vexatórias, ataques, de forma repetida e por um determinado período de tempo, com 

o intuito de ferir a psique do trabalhador e afastá-lo de seu emprego. 

O assédio moral pode ocorrer das mais variadas formas, através de gestos, palavras, 

escritas e verbais, atos comissivos ou omissivos, com vistas a atingir a esfera íntima da 

vítima. O assediador degrada o ambiente de trabalho, fazendo com que a vítima peça 

demissão ou afaste-se do emprego. 

Nas empresas privadas, o assédio tem sido consequência da adoção de modelos de 

gestão que estimulam a competitividade entre os empregados, com o fim de aumentar a 

produtividade, notadamente mediante da estipulação de metas exaustivas de produção. Na 

administração pública, o assédio moral também ocorre com frequência, em decorrência da 

existência de relações pautadas na hierarquia institucionalizada, e pela importação dos 

modelos de gestão empresariais da iniciativa privada, com ênfase para a estipulação de metas 

inalcançáveis. 

Diante da dificuldade de punição e afastamento do agente ofensor, no setor público, 

o assédio moral toma facetas ainda mais graves, diante de sua procrastinação no tempo, o que 

acarreta sérios prejuízos à saúde da vítima. Outrossim, a ocorrência da violência psicológica 

no âmbito da Administração Pública torna ainda mais grave a prática de tal ilícito, 
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considerando que o ente público tem como função velar pela coisa pública e pelo bem comum 

de todos. 

O terror psicológico, mais frequente na forma vertical, ou seja, praticado por um 

superior hierárquico contra o seu subordinado, pode se manifestar também entre colegas de 

trabalho ou ser praticado pelo subordinado contra o superior, hipótese mais presente no 

serviço público, em virtude da existência de cargos comissionados de gestão de livre 

nomeação, o que possibilita a indicação política de tais cargos gerenciais, acarretando a 

insatisfação dos subordinados.  

O agressor geralmente alimenta-se do sofrimento da vítima, que normalmente é 

profissional com qualidades profissionais e morais, que acarretam sentimentos de ciúmes e 

inveja no assediador. No serviço público, o assédio muitas vezes decorre de pressões oriundas 

de níveis hierárquicos acima do assediador, que repassa o assédio sofrido para os seus 

subordinados. 

A vítima, desestabilizada emocionalmente pelos ataques do agressor perverso, sente-

se culpada pela violência sofrida, tornando-se cúmplice do agressor. Os colegas de trabalho, 

muitas vezes por receio de sofrer as mesmas represálias, também aderem à prática do 

assediador, na maioria das vezes isolando a vítima dos demais colegas. 

Apesar de inexistir, no ordenamento jurídico pátrio, norma específica tratando do 

assédio moral no trabalho, existem diversas leis municipais e estaduais versando acerca do 

assédio moral na administração pública, coibindo a sua prática e estabelecendo punições para 

os agressores. Ademais, há diversos projetos de lei em tramitação para proibir o assédio moral 

tanto no âmbito da administração pública quanto nas empresas privadas, além de projetos de 

lei que visam a inclui-lo como tipo penal, com destaque para o Projeto de Lei nº 121/2009, 

recentemente aprovado no Senado Federal, que pretende incluir o assédio moral praticado por 

agentes públicos no rol de condutas tipificadas como improbidade administrativa. 

Foi possível verificar ainda que, apesar da inexistência de legislação específica no 

nosso país, há diversas normas internas e internacionais tutelando a saúde física e mental do 

trabalhador, as quais podem ser aplicadas para prevenção do assédio moral.  

Todavia, mesmo diante da ausência de regulamentação penal específica, a 

jurisprudência vem reconhecendo a responsabilidade penal e administrativa do servidor 

assediador, com base na Lei nº 8.429/92, por violação aos princípios cogentes da 

administração. 
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A vítima, por outro lado, pode obter reparação civil pecuniária por meio de ação 

direta indenizatória contra o ente público respectivo, o qual responde objetivamente, nos 

termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, resguardado o direito de ação regressiva 

contra o agente ofensor, podendo ainda a Fazenda Pública, em Juízo, denunciar a lide ao 

agente responsável. 

A jurisprudência pátria é abundante quanto ao tema, sendo possível encontrar várias 

decisões dos Tribunais superiores reconhecendo a prática do assédio moral como crime de 

improbidade administrativa, concedendo à vítima indenizações por danos morais e materiais 

decorrentes do assédio moral sofrido, bem como responsabilizando o agente agressor civil, 

administrativa e penalmente. 

Faz-se necessário, pois, adotar-se políticas preventivas e repressivas do assédio 

moral nas relações laborais existentes no âmbito da administração pública, revendo os 

modelos de gestão atuais, que tem causado sério adoecimento mental e físico dos servidores, 

o que, a longo prazo, representa severos prejuízos para a administração e para a sociedade 

como um todo.  

É preciso, portanto, que tanto as empresas quanto a administração pública, nos 

diversos ramos, passem a adotar políticas preventivas do assédio moral no ambiente de 

trabalho, tanto por parte dos superiores hierárquicos, quanto dos subordinados, por meio de 

campanhas educativas, e políticas de gestão que privilegiem a saúde do trabalhador e a 

promoção de um ambiente de trabalho saudável. Devem-se levar em conta as consequências 

maléficas advindas de tal ato ilícito, uma vez que a empresa ou o erário público terá que arcar 

com o ônus de um processo judicial, com o pagamento de indenização por danos morais, além 

das consequências para o Estado e a sociedade, haja vista que o assédio pode ocasionar o 

adoecimento da vítima, que terá que ficar afastada de suas atividades, em percepção de 

benefício previdenciário, à custa do Estado, e, por consequência, de toda a sociedade. 

Ademais, o empregador, tanto privado quanto público, deve ter em mente que o 

trabalhador que labora satisfeito, em um ambiente de trabalho saudável, produz mais e 

melhor, do que aquele submetido a pressão psicológica e tratamento degradante, de forma que 

o assédio moral não é a forma mais adequada de atingir a máxima produtividade almejada. 

Logo, o combate ao assédio moral parte não apenas de sua criminalização e repressão, mas de 

uma mudança de mentalidade e de uma conscientização dos gestores públicos e privados. 
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