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RESUMO 

 

O meio ambiente laboral é apresentado no presente estudo como um dos aspectos do meio 
ambiente. Tal concepção holística foi consagrada na Constituição Federal de 1988, que também o 
reservou de maneira pioneira um capítulo inteiro. A partir da análise do texto constitucional se percebe 
que o ambiente do trabalho deve ser sadio e equilibrado, a fim de se permitir o desenvolvimento 
pleno das atividades laborais. Entretanto, ele pode ser desagregado pela prática de condutas 
humilhantes e vexatórias perenes que conduzem a quadro de doenças ou até a morte das suas 
vítimas. É neste cenário, que se apresenta o assédio moral como causador direto dessa 
desagregação ambiental, que tem como resultado a ofensa ao princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana. Assim, para se compreender melhor tamanha agressão se faz necessário estudar 
as transformações no mundo do trabalho e a sua relação com o psicoterror, sendo apontados os seus 
aspectos históricos, conceituais, tipos e sujeitos envolvidos. Em sequência, é dado um enfoque ao 
assédio moral na administração pública, devido a peculiaridades de sua ocorrência nesta esfera 
administrativa, demonstrando-se a sua relação com a violação dos princípios constitucionais 
administrativos. Por fim, se analisa a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes 
públicos, como consequência da ocorrência dessa violência no âmbito público. A metodologia abarca 
pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos, monografias, periódicos, jurisprudência, internet e 
legislações. Nas conclusões foi possível evidenciar que o desconhecimento sobre o tema, a 
impunidade e a omissão legislativa estão entre as principais causas de sua ocorrência, sendo fatores 
decisivos para uma significativa redução, a criminalização da conduta, o seu reconhecimento legal 
como um ato de improbidade administrativa e a realização de campanhas de conscientização sobre o 
tema. 
 
Palavras-chave: Meio Ambiente Laboral; Dignidade da Pessoa Humana; Assédio Moral; Princípios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The work environment is presented in the present study as one of the aspects of the environment. 
Such a holistic conception was enshrined in the Federal Constitution of 1988, which also pioneered a 
whole chapter. From the analysis of the constitutional text it is perceived that the work environment 
must be healthy and balanced, in order to allow the full development of labor activities. However, it 
can be disaggregated by the practice of humiliating and perennial vexatious conduct that leads to 
disease or even the death of its victims. It is in this scenario that moral harassment is presented as a 
direct cause of this environmental disaggregation, which results in an offense against the 
constitutional principle of the dignity of the human person. Thus, in order to understand this 
aggression better, it is necessary to study the transformations in the world of work and its relationship 
with psychoterror, with its historical, conceptual aspects, types and subjects being pointed out. In turn, 
a focus is given to bullying in public administration, due to the peculiarities of its occurrence in this 
administrative sphere, demonstrating its relation with the violation of administrative constitutional 
principles. Finally, it analyzes the civil, administrative and criminal responsibility of the public agents, 
as a consequence of the occurrence of this violence in the public scope. The methodology includes 
bibliographical research, through books, articles, monographs, periodicals, jurisprudence, internet and 
legislation. In the conclusions it was possible to show that ignorance about the topic, impunity and 
legislative omission are among the main causes of its occurrence, being decisive factors for a 
significant reduction, criminalization of the conduct, its legal recognition as an act of administrative 
improbity and the realization of awareness campaigns on the subject. 
 
Keywords: Labor Environment; Dignity of human person; Moral Harassment; Principles. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A preocupação com o meio ambiente vem cada vez mais ganhando espaço 

no cenário mundial. Nesse contexto foi a Constituição Federal de 1988 pioneira no 

ordenamento jurídico pátrio ao destiná-lo um capítulo inteiro. Dessa maneira, ele se 

consagrou como uma verdadeira extensão dos direitos fundamentais, comparando-

se ao direito à vida.  

Nesse diapasão passou a Norma Ápice a contemplar uma visão holística de 

bem ambiental. Assim, o meio ambiente é tratado como a interação entre os 

elementos naturais, artificiais e culturais que buscam o desenvolvimento com 

equilíbrio. Podendo, então, ser analisado sob os seguintes aspectos: natural, 

cultural, artificial e do trabalho, sendo para alguns doutrinadores este último 

decorrente do artificial.  

Dessa forma, reservou atenção ao meio ambiente natural, que é mais 

popularmente conhecido pelo fato de tratar dos recursos naturais e a sua interação, 

mas não deixou de evidenciar o artificial que é construído ou alterado pelo homem; 

bem como o cultural que se refere a uma especial proteção aos bens de valores 

culturais e; por último o meio ambiente do trabalho, onde o trabalhador desenvolve a 

suas habilidades e contribui com o seu labor para o desenvolvimento nacional. 

Então, passou a norma constitucional a estudá-lo sob aspectos mais amplos, 

conforme é depreendido a partir da análise do seu texto em diversas passagens: 

artigos 7º, incisos XXII, XXIII e XXXIII; 170; 193; 200, VIII; 205, 214 e 225. 

Entretanto, não se pode esquecer que tal contemplação, já havia sido expressa de 

forma preliminar na lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil 

em 1981. 

Impende destacar que é no meio ambiente laboral, onde o empregado passa 

boa parte de seu dia e, por isso deve ser zelado para que esteja sempre seguro, 

sadio e equilibrado. Protegê-lo deve ser papel do empregador estatal e privado, a fim 

de que o trabalhador possa desenvolver de modo pleno as suas atividades. 

Todavia, para tal proteção ambiental se faz necessário que o trabalhador 

conheça as normas que regulam e protegem este meio, bem como as 

consequências de sua desagregação.  

É neste cenário de grande desinformação que a violência perversa do 

cotidiano laboral conhecida como assédio moral se desenvolve e se instala. É 
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caracterizada por gestos, palavras, atitudes, comportamentos perenes que abalam a 

integridade física ou psíquica da pessoa humana, atingindo, portanto, a sua 

dignidade. 

Desempenhando funções nas esferas pública e privada percebe-se que não 

há quaisquer esclarecimentos através de palestras, capacitações ou campanhas 

sobre uma prática tão antiga quanto o próprio trabalho.  

Residindo nesse aspecto do desconhecimento há muita confusão conceitual 

por parte daqueles que compõem as iniciativas pública e privada, bem como pela 

sociedade em geral, o que os induz a associarem o assédio moral a outras 

situações, que não gozam de suas características, dessa maneira eventuais 

xingamentos, tratamentos rígidos, cobranças já são logo associados a ele. Contribui 

também tal situação para a não punição e a não construção de lastro probatório para 

se evidenciar essa violência. 

Estas dúvidas de caracterização e conceituação também se repetem em sala 

de aula, quando se leciona as disciplinas de Direito e Legislação Social, assim como 

Legislação Social I e II. Nesse diapasão, indubitavelmente reside na busca de se 

produzir a partir deste estudo um verdadeiro despertar público para esse psicoterror, 

um dos grandes incentivadores para este estudo.  

Dessa forma, objetiva esta pesquisa de caráter exploratório caracterizar de 

maneira clara o meio ambiente onde ocorre o assédio moral, para então se 

compreender melhor os impactos resultantes dessa violência, que atinge 

diretamente a dignidade da pessoa humana, quando reduz o ser humano a uma 

coisa ou a um objeto. Assim, tal princípio, não pode ser renunciado, nem tampouco 

contrariado ou perdido em função de situações humilhatórias ou vexatórias perenes 

ocorridas no meio ambiente do trabalho, que acabam por gerar danos para a vida e 

a saúde do trabalhador, produzindo por consequência, uma verdadeira ofensa ao  

direito fundamental de se laborar em um ambiente sadio e equilibrado. 

Partindo-se da nova ótica, colaciona a Constituição Federal a proteção da 

qualidade do meio ambiente laboral. Sendo o mesmo tutelado diretamente no artigo 

200, VIII, desta Carta, que expressa como uma das atribuições do Sistema Único de 

Saúde (SUS) a colaboração para a proteção do meio ambiente do trabalho e de 

forma indireta no caput de seu art. 225. 

  Quando se trata dessa violência moral percebe-se teve somente a partir da 

década de 1980, uma intensificação sobre os seus estudos. Inicialmente foi 
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pesquisada pela Psicologia e Psicanálise, tendo como um de seus maiores 

expoentes, Marie-France Hirigoyen, psicanalista, psiquiatra familiar e psicoterapeuta 

francesa. Escritora que em suas obras descreve de maneira pormenorizada esta 

violência perversa do cotidiano laboral. 

 Tal estudo passou em seguida também a despertar o interesse do Direito, 

Vitimologia, Ciências Sociais, Psiquiatria, Medicina do trabalho, procurando cada um 

tratar dos aspectos pertinentes a sua área de interesse. 

Recebeu essa guerra psicológica ao longo do mundo denominações distintas. 

Assim no Brasil se adotou a denominação de assédio moral; Nos Estados Unidos e 

Suécia é conhecido como mobing (molestar); na França harcèlement moral (assédio 

moral); bullying (tiranizar) na Inglaterra; acoso moral (psicoterror laboral e assédio 

moral) na Espanha; murahachibu, ijime (ostracismo social) no Japão; harassment e 

os whistleblowers.  

Apesar de serem recentes os seus estudos, será evidenciado que esse 

psicoterror teve início com a escravatura, onde o escravo era visto como um objeto e 

submetido a tratamento desumano e degradante. Já na idade média, os 

trabalhadores que necessitavam das terras do senhor feudal para dali tirarem suas 

mantenças e da família se viam obrigados a ter que dar parte do que produziam 

como forma de pagamento pelo uso da terra. Assim, como se evidenciará essa 

exploração apenas mudou a forma ao longo do tempo e encontrou no capitalismo 

um de seus grandes expoentes. 

Encontra no surgimento da globalização, tão presente no mundo 

contemporâneo um verdadeiro “combustível” para agravar ainda mais esse contexto, 

pois o que se projetou a partir dela foi um mundo extremamente competitivo, 

desigual e de muita instabilidade empregatícia, fatores que contribuem de maneira 

fundamental para a degradação do ambiente laboral.  

Essa violência pode impactar diretamente a atividade produtiva e a 

consequente eficiência dos serviços públicos e privados, uma vez que tem como 

consequência o absenteísmo, afastamentos para tratamento de saúde, 

aposentadorias prematuras e até mesmo a morte. 

A ocorrência do assédio moral se evidencia nas esferas privada e pública, 

apresentando-se esta última com peculiaridades que se ligam ao concurso público e 

a estabilidade dos seus cargos.  

Na atualidade é a administração pública em todas as suas esferas um dos 
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grandes empregadores, podendo esta ser definida como a atividade desenvolvida 

pelo Estado, através de seus agentes e órgãos visando à consecução de fins 

públicos.  

Nesse sentido, este mesmo poder público empregador que detém o 

monopólio de elaborar normas jurídicas que buscam proteger de forma efetiva o 

meio ambiente do trabalho e reprimir efetivamente aqueles que venham a abalá-lo é 

o mesmo que vem cada vez mais se tornado “palco” dessa violência moral. 

Preceitua o art. 22, inciso I, da Constituição Federal que é competência 

privativa da União legislar matérias de Direito do Trabalho, ou seja, apenas a União 

poderá tratar sobre assédio moral no âmbito das empresas privadas e na 

administração pública indireta, cuja pessoa jurídica tenha adotado o regime de 

direito privado. 

É na esfera da administração pública direta, bem como nas autarquias e das 

fundações públicas de direito público que se observam as legislações estatutárias, 

que poderão elencar mecanismos próprios de combate e prevenção do assédio 

moral em seus meios. Neste aspecto serão estudadas algumas delas e apontados 

alguns projetos de lei que tratam sobre o assédio moral.  

A metodologia adotada na pesquisa focará a investigação doutrinária, 

principiológica e jurisprudencial, voltando-se as duas primeiras para se analisar e 

discutir a bibliografia a ser estudada, já a última se voltará para a análise de como a 

temática é vista pelo Poder Judiciário.  

O estudo inicialmente empregará o método dedutivo de abordagem, partindo 

de uma apreciação geral do tema, para uma visão particular, com o objetivo de 

fornecer um embasamento teórico sobre o assunto, para assim, ter uma melhor 

compreensão de suas peculiaridades. Desta maneira, utilizar-se-á a doutrina e 

legislação nacional e estrangeira. 

Em seguida, passa-se para o método de procedimento, onde serão 

analisadas o ordenamento jurídico brasileiro utilizando-se do método de 

interpretação. E para se atingir os objetivos deste estudo, empregar-se-ão como 

técnicas de pesquisa: o exame da jurisprudência e legislação vigente sobre o 

assunto; apontamento das bibliografias constantes em livros, dissertações e sítios 

eletrônicos. 

Para compreensão do assédio moral se faz necessário estudar a relação 

existente entre o meio ambiente de labor saudável e o direito fundamental do 
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trabalhador. Para tanto se buscará compreender os aspectos evolutivos do trabalho 

e a sua relação com a violência moral, sendo estudados o que pensa a doutrina 

nacional e internacional sobre a temática. 

Nesse diapasão se abordará a ocorrência do assédio moral e o abalo 

causado ao meio ambiente do trabalho que acaba também por ofender a dignidade 

humana.  

Caracterizada a violência moral necessário se debater sobre as suas 

consequências legais frente ao sistema de responsabilização, bem como os 

aspectos relativos ao aparato legal que regula o tema no Brasil, questionando-se a 

sua suficiência.  

Desse jeito, a partir da distribuição capitular dessa dissertação busca-se 

esclarecer tais questionamentos, estudando-se no primeiro capítulo o meio ambiente 

em seus aspectos conceituais, principiológicos e a sua especial proteção 

constitucional, reservando-se um destaque ao estudo sobre o meio ambiente do 

trabalho pela pertinência ao tema. 

Já no segundo capítulo será analisado o trabalho humano e a sua relação 

com o assédio moral. Serão também estudados o mundo do trabalho e sua relação 

com esta violência. Sendo exposta a mesma em seus aspectos históricos, 

conceituais, sujeitos, características, modalidades, além de se tratar sobre a sua 

ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

O terceiro capítulo discorrerá sobre o papel do Estado brasileiro como 

instituidor do marco legal sobre o assédio moral. Será feito um recorte para o estudo 

dessa violência na esfera pública. Residindo tal decisão no fato de ainda existir 

pouca discussão doutrinária sobre a sua ocorrência no âmbito público. Para isso, 

serão examinados os princípios administrativos e a sua violação pela prática da 

guerra psicológica, tratando-se tal caso como um ato de improbidade administrativa. 

Impende também tratar sobre a responsabilização civil, administrativa e penal do 

agente público. 

Diante do que foi apontado, justifica-se, sobretudo, esta pesquisa pelo fato de 

se acreditar que ela poderá contribuir para com a construção de uma sólida e clara 

legislação estatutária sobre o assédio moral, bem como para uma melhor 

compreensão sobre as características inerentes a esta violência, que resultará 

diretamente em uma maior conscientização social a respeito do tema e de forma 

indireta o consequente aumento de punibilidade de seus agentes agressores.  
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2 O MEIO AMBIENTE LABORAL SADIO E EQUILIBRADO COMO GARANTIA 

CONSTITUCIONAL  

  

 O homem, desde os primórdios procurou explorar e dominar a natureza. 

Assim, já se percebe no período colonial a adoção de uma irracional degradação 

ambiental em prol de se retirar tudo que tivesse valor econômico da colônia 

explorada.  

Com a revolução industrial houve um grande incremento dos danos 

ambientais. A máxima neste período era o progresso e a economia estava em 

primeiro plano, não havia dessa forma uma preocupação com o desenvolvimento1 

de forma sustentável. 

  Foi a partir da década de setenta que a coletividade passou a discutir em 

nível mundial a temática sobre o meio ambiente, uma vez que percebeu que caso 

não conseguisse conciliar o progresso técnico-científico com o respeito à natureza, 

estaria conduzindo o planeta Terra a não ter um amanhã.  

 Dessa maneira, conectando-se com o que já vinha sendo proclamado em sua 

legislação infraconstitucional, jurisprudência e em debates por todo o mundo, tratou 

o legislador constitucional de 1988 de destinar um capítulo inteiro ao meio ambiente, 

entendendo-o a partir de uma visão conceitual ampla, assim não se contemplou 

apenas o seu aspecto natural, mas também o artificial, cultural e o do trabalho, 

concepção esta já prevista na lei nº. 6938, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente no ano de 1981. 

  

2.1 DA DIMENSÃO DO MEIO AMBIENTE COMO BEM A SER TUTELADO PELO 

DIREITO 

  

 Foi a partir da segunda metade do século XX que o meio ambiente e sua 

relevância para a sobrevivência e perpetuação da vida humana passaram a ter 

destaque. 

Traçando-se um breve panorama histórico sobre a proteção jurídica do meio 

ambiente no Brasil tem-se um primeiro período que vai do seu descobrimento no 

                                                
1
 “A busca pela proteção ao meio ambiente conduziu então à concretização do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, conceito este decorrência de um 
fenômeno denominado ecologização do Direito”. (ALVES, Victor Rafael Fernandes. Royaltes 
Petrolíferos: Regulação e Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 59) 
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ano de 1500 até a chegada da família real portuguesa e este país em 1808, 

restringindo-se apenas a algumas normas protetivas dos recursos naturais. 

Num segundo momento que vai de 1808 até a criação da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente em 1981, fase esta marcada por fragmentação da 

proteção legal, uma vez que o legislador somente tutelava o que tivesse interesse 

econômico.  

Por derradeiro chega-se a fase holística, a qual tem como marco inicial a 

criação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente2, que se caracteriza por uma 

proteção ambiental de forma integral.  

O papel desta legislação foi de pioneirismo no ordenamento jurídico pátrio, 

pois se passou a regular o meio ambiente, não visto apenas em um de seus 

aspectos. Traz em seu inciso I, do artigo 3º, uma definição que retrata bem a 

afirmação, uma vez que o define como “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas”.3  

  Com relação ao ramo do Direito que regula o meio ambiente, qual seja o 

Ambiental, era visto como uma variante do Direito Administrativo, assim, começou 

como uma regra secundária, tendo como marco importante para a sua 

implementação o instituto processual da Lei de Ação Civil Pública.4  

 Com o seu desligamento do Direito Administrativo5 passou o Direito Ambiental 

a enfatizar o resultado da atividade exercida pelo administrado, enquanto o primeiro 

se preocuparia com os aspectos de legalidade desse ato.  

                                                
2
 BRASIL. Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 10 de mar. 2017. 
3
 BRASIL. Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 10 mar. 2017. 
4
 “A Lei nº 7347, de 24 de julho de 1985, regulamentou o dispositivo constitucional previsto no art. 

129, III, da CF, criando a ação civil publica de responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, à ordem econômica ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Posteriormente, o 
Código do Consumidor trouxe a denominação ação coletiva para a tutela dos interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos”. (SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 705) 
5
 “Partindo para um conceito descritivo, que abrange a Administração Pública em sentido objetivo e 

subjetivo, definimos o Direito Administrativo como o ramo do direito público que tem por objeto os 
órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública”, a 
atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens e meios de que se utiliza para a consecução 
de seus fins, de natureza pública”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. 
São Paulo: Forense, 2017, p.78) 
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 Tem como sua principal fonte formal a Constituição Federal6 e a presença 

destacada do meio ambiente em um capítulo inteiro desta Norma Ápice, bem como 

em vários de seus artigos, contemplando-o em seu aspecto amplo e sistêmico, não 

apenas no natural. Esta visão holística está ligada a uma evolução dos estudos da 

ecologia e contribuiu para uma interdisciplinariedade do tema.  

O termo "meio ambiente" começou a aparecer nos textos constitucionais a 

partir da década de oitenta do século XX e se arridou por diversos continentes. 7   

Assim, não é demais dizer que o meio ambiente sadio e equilibrado se trata 

de um Direito Constitucional em sua essência, configurando-se como um 

desdobramento do direito à vida, sendo, por isso, internacionalmente reconhecido 

como um direito humano fundamental, já que o gozo do direito à vida é uma 

condição necessária à fruição de todos os demais direitos humanos, então residindo 

nele as bases que a sustentam.  

Impende ainda frisar que a questão ambiental mereceu também proteção 

especial pelo fato de relacionar-se à ideia de coletivo desprotegido, ou seja, a 

sobrevivência de todos está ligada ao fato de se proteger o mais fraco. 

Sobre os direitos fundamentais consagrados nas Cartas Constitucionais, 

surgiram eles em períodos diferentes, tendo sido então sistematizados em gerações 

ou dimensões de direitos.  

Sendo a primeira dimensão ligada a proteção dos valores civis e políticos, 

relaciona-se ao valor da liberdade. São também conhecidos como direitos negativos 

do cidadão, uma vez que atuam limitando a atuação estatal em face dele. 

A segunda dimensão diz respeito aos valores sociais, econômicos e culturais, 

os quais exigem uma atuação estatal. São marcados por uma reação da sociedade 

no sentido de exigir do Estado a criação e a implementação das obrigações sociais, 

buscando com isso o fim do modelo não intervencionista estatal nestas questões 

sociais ligadas, por exemplo à saúde, educação, moradia, dentre outros. 

Os direitos de terceira dimensão, no qual se insere o meio ambiente, são 

aqueles transindividuais, que começaram a se desenhar a partir da década de 1960, 

                                                
6
 "[...] todo Estado tem constituição, que é o simples modo de ser do Estado. A constituição do 

Estado, considerada lei fundamental, seria, então, a organização de seus elementos essenciais [...] 
Em síntese, a constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do 
Estado" (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2009, p. 37-38) 
7
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 79.  
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sendo ligados aos valores de fraternidade ou solidariedade. Destinam-se a proteção 

da pessoa humana, e assim se relaciona com o direito à autodeterminação, 

patrimônio comum da humanidade, meio ambiente sadio e equilibrado, direito à paz 

e ao desenvolvimento etc.  

Já os de quarta dimensão compreendem os direitos ao pluralismo, informação 

e democracia, ou seja, a vontade popular não seria simplesmente formada pela 

reunião de votos, não teria então caráter plebiscitário, mas sim resultariam da 

interação entre os diversos grupos sociais. 

Em suma, os direitos são de todas as gerações, assim ao classificá-los em 

gerações é como se a cada nova, aqueles albergados pelas anteriores fossem 

substituídos e, consequentemente se perdessem.8 Recomenda-se então utilizar os 

termos "categorias" ou "espécies" de direitos fundamentais, da mesma maneira 

como se classifica leis e atos jurídicos.9  

É no cenário de Direitos de terceira geração ou dimensão10 que se está 

insculpido na Norma Ápice Brasileira a proteção ao meio ambiente, encartada no 

título VIII – Da Ordem Social.  

 O meio ambiente é um direito de terceira geração, uma vez que seu 

regramento se vincula à proteção do coletivo desprotegido. É um patrimônio que 

deve gozar de proteção dos organismos sociais e estatais, e tem caráter 

intergeracional, sendo criado pela Carta Magna uma condição de zelo ambiental 

obrigatório. 

Pode ser então conceituado o meio ambiente como a interação do conjunto 

de elementos naturais, culturais e artificiais, e tal integração busca uma integração 

unitária do ambiente. 11 

 É sempre dificultoso se conceituar de forma harmônica o meio ambiente12, 

devido a sua amplitude, uma vez que seu conceito sofreu ao longo da história 

                                                
8
 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. (reimpressão). 

Coimbra: Almedina, 2000, p. 386-387. 
9
 DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 33. 
10

 “Podemos conceituá-los como sendo aqueles que, mesmo utilizados por todos, não lhes pertence, 
pois nunca os terão por completo, sendo permitido, no máximo, assumir-lhes a gestão até o limite 
legal”. (MORAES, Luís Carlos de. Curso de Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 15) 
11

 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
20. 
12

 “A palavra “ambiente” indica a esfera, o círculo, o âmbito que nos cerca, em que vivemos. Em certo 
sentido, portanto, nela já se contém o sentido da palavra “meio”. (SILVA, José Afonso da. Direito 
Ambiental Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p 19) 
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profundas transformações, pois inicialmente a sua definição se apegava a arcaica 

máxima de que ele seria composto apenas pelo patrimônio natural e suas relações 

com e entre os seres vivos. 

Tal concepção se encontra superada, uma vez que o direito com o seu 

dinamismo peculiar passou a perceber que o meio ambiente não poderia ser visto 

com o mesmo enfoque dado a outras matérias por ele abordadas, pois a 

manutenção de seu equilíbrio13 é um direito difuso14, sendo este conforme preconiza 

o artigo 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor15, 

“transindividual, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”.  

Neste contexto o meio ambiente passa a englobar toda a natureza, original, 

cultural, artificial. Sendo decorrência deste último o meio ambiente laboral, que 

mereceu destacado estudo neste trabalho. 

Convém informar que constitui papel importante do Direito Ambiental tutelar a 

vida saudável, de modo que tal classificação ora apontada tem apenas o condão de 

facilitar o estudo a partir da perspectiva entre a atividade degradante e o bem 

agredido. 

 O meio ambiente será agora abordado em seus diversos prismas, a fim de se 

ter uma melhor compreensão sobre cada um. 

Primeiramente, se torna obrigatório tratar sobre o meio ambiente natural, uma 

vez que é neste que se desenvolve a interação entre os seres vivos e os seus 

meios. É constituído pelo ar, solo, água, flora e fauna e sua interação com os 

demais. 

Encontra-se previsto no caput, do art. 225 da Constituição Federal de 1988, 

                                                
13

 “O equilíbrio ou atributo de qualidade do meio ambiente possui um valor – objeto da tutela legal – 
que se caracteriza pelos resultados que produz: a garantia da saúde, a manutenção dos 
ecossistemas, o bem estar social, a segurança, a preservação das condições de equilíbrio atuais, a 
possibilidade de as gerações futuras usufruírem desses elementos”. (GRANZIERA, Maria Luiza 
Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p. 07) 
14

 “[...] os interesses difusos supõem titulares indeterminados, ligados por circunstâncias de fato, 
enquanto os interesses coletivos dizem respeito a grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas pela 
mesma relação jurídica básica.” GUIMARÃES, Patrícia Borba Villar. Ordem Econômica e Política 
Nacional de Recursos Hídricos: Hermenêutica Constitucional para o Desenvolvimento Sustentável. 
Dissertação (Mestrado) – Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Norte. 2008, p. 74. 
15

 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 10 de mar. 2017. 
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onde tem sua proteção direta e, no parágrafo § 1º, I e VII reside a sua indireta.16 

A partir da leitura deste artigo depreende-se que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é direito de qualquer indivíduo que se encontre no 

território do Estado Brasileiro, não se exigindo, portanto, a condição de cidadão.  

Esse é o aspecto ressaltado diretamente pelo citado inciso I do art. 3º da lei 

nº. 6938, de 31 de agosto de 1981. 

No tocante ao meio ambiente cultural, o mesmo goza de um valor especial, é 

por isso que apesar de alguns doutrinadores o classificarem como artificial, merece 

essa atenção destacada. 

 É composto pelo patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico, estético, 

turístico. Sendo os bens que o compõem ligados aos traços de cidadania de um 

povo. 

Está previsto de forma expressa na Constituição Federal em seus artigos 215, 

216 e 21817.  

Para Sen18, o poder esmagador da cultura e o estilo de vida do ocidente 

acabam por abalar os modos de vida e costumes tradicionais da sociedade. 

O Brasil é signatário da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, que aconteceu em 1972 na cidade de Paris19 e conferiu em seu 

                                                
16

 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.§ 1º Para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;[...] VII - proteger a fauna e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.” (BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 10 de mar. 2017) 
17

 “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. [...] Art. 
216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV 
- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. § 1º - O Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação [...] Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, 
a capacitação científica e tecnológica e a inovação”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em 10 de mar. 2017) 
18

 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. trad.Laura Teixeira. São Paulo: 2010, p. 308. 
19

 Informação obtida a partir de consulta de dados realizada na página da web da Unesco. Disponível 
em: http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf. Acesso em: 20 de mar. 2017. 
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art. 4º que compete cada um dos Estados partes na presente Convenção o 

reconhecimento da obrigação de assegurar a identificação, proteção, conservação, 

valorização e transmissão às gerações futuras do patrimônio cultural e natural. 

Compete privativamente ao país signatário a inscrição do bem na Lista do 

Patrimônio Cultural e Natural Mundial.  

 Quando se discute o meio ambiente artificial está se tratando daquele que é 

composto pelos espaços urbanos, incluindo as edificações que são conhecidas 

como os espaços urbanos fechados, e os equipamentos públicos urbanos abertos.  

Via de regra, o meio ambiente artificial tem sua atenção voltada para o 

urbano, não quer significar aversão ao rural, posto que no conceito de cidade está 

implícita a ideia referente à espaços habitáveis num geral. 

O meio ambiente artificial reporta-se à ideia de espaço urbano modificado, 

construído pelo homem, sendo composto por edificações e equipamentos públicos.  

Tem previsão constitucional nos artigos 5º, XXIII; 21, XX; 182, 183 e no 225, 

encontrando tratamento significativo também no Estatuto da Cidade20. 

É conveniente retratar que é o meio ambiente do trabalho21 o habitat laboral, 

no qual o trabalhador permanece por boa parte de seu dia, obtendo os meios para a 

sua sobrevivência, relacionando-se diretamente com a manutenção da sua 

qualidade de vida e de saúde. Importante ressaltar que os caminhos do 

desenvolvimento passam pelo homem. 

Garantir um ambiente livre de doenças22 e acidentes de trabalho é proteger o 

direito fundamental à vida. Há assim uma forte correlação entre a humanização do 

meio ambiente laboral e a promoção da columidade e salubridade do trabalhador. 

O equilíbrio deste ambiente se baseia na salubridade do meio e na ausência 

                                                
20

 BRASIL. Lei nº 10257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm > Acesso em: 20 de mar. 2017. 
21

“Conceituando é possível afirmar-se que meio ambiente do trabalho é o conjunto de condições, 
fatores físicos, climáticos ou qualquer outro que, interligados, ou não, estão presentes e envolvem o 
local de trabalho da pessoa humana. Sua tipificação decorre da necessidade de proteger o homem 
no seu local de trabalho mediante a observância de normas de segurança e por isso mesmo é 
integrado pelo conjunto de bens, instrumentos e meios, de natureza material e imaterial, em face dos 
quais o ser humano exerce as atividades laborais, consoante se pode observar no art. 7º inciso 
XXXIII, e artigo 200, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988”.

 
(BARROS, Wellington Pacheco. 

Curso de Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p.145) 
22

 “As doenças ocupacionais são moléstias que provocam alterações na saúde do trabalhador e 
reportam-se ao gênero que compreende duas espécies: as doenças profissionais; também 
conhecidas como tecnopatias de nexo causal presumido, e as doenças do trabalho, conhecidas como 
ainda por mesopatias, em relação às quais não milita a presunção da existência de nexo causal”. 
(SOBRINHO, Zéu Palmeira. Acidente de Trabalho: crítica e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p.128) 
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de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica do trabalhador, 

independente da condição que ostentem. 23 Devem então ser duramente reprimidos 

quaisquer atos, condutas, gestos que venham para comprometer o direito humano 

ao trabalho24 e, para tanto, o bem-estar laboral deve ser algo perseguido, tanto pelo 

Estado empregador quanto pelas empresas.  

A lei nº. 8212/199125, a qual dispõe sobre a organização da Seguridade Social 

brasileira, logo em seu artigo 2º afirma que “a saúde é um direito de todos e um 

dever do Estado, que por meio de políticas sociais e econômicas deve objetivar 

reduzir o risco de doença e de ouros agravos”. Ainda, na alínea “d” do parágrafo 

único do mesmo diploma legal, encontra-se disposta a integralidade no atendimento, 

priorizando-se as atividades preventivas, o que foi também repetido pelo Decreto nº 

3048/199926, em seu artigo 2º, evidenciando-se desse jeito que deve ser buscado 

um ambiente laboral livre de doenças ou situações que possam levar a estas. 

A tutela indireta do meio ambiente do trabalho se encontra no Artigo 225, 

enquanto no Artigo 200, VIII, da CF/88, tem-se a tutela direta, ao afirmar que 

compete ao Sistema único de Saúde - SUS, colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

E neste contexto não se pode deixar de tecer comentários sobre a base 

norteadora do direito e, portanto, também deve ser uma diretriz a ser observada pela 

norma ambiental, quais sejam os seus princípios. 

Quando se fala em princípios está se tratando de mandamentos ou 

proposições básicas que norteiam interpretação e aplicação da norma jurídica, 

                                                
23

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p.09. 
24

 “Sobre as convenções internacionais que versam sobre o meio ambiente do trabalho Silva em sua 
doutrina destaca a de n. 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1981, que provendo 
sobre “desenvolvimento, pelos países, de uma Política Nacional de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente do Trabalho, incluindo o local de trabalho, ferramentas, máquinas, agentes químicos, 
biológicos e físicos, operações e processos, as relações entre trabalhador e o meio físico; ocupa-se 
da necessidade de fiscalização através de sistema apropriado; trata da determinação dos graus de 
risco existentes nas atividades e processos e operações proibidos, limitados ou sujeitos bem como 
realização de pesquisas de acidentes de trabalho e publicação de informações; dispõe sobre 
exigências às empresas voltadas para a adoção de técnicas de garantia de segurança nos locais de 
trabalho e controle dos agentes químicos”. Constituem assim, esses direitos como uma verdadeira 
garantia na busca do equilíbrio de uma relação historicamente desigual”. (SILVA, José Afonso da. 
Direito Ambiental Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 23-24) 
25

 BRASIL. Lei nº 8212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 
institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm> Acesso em: 21 de mar. 2017. 
26

 BRASIL. Decreto nº 3048, de 06 de maio de 1999. Dispõe Aprova o Regulamento da Previdência 
Social, e dá outras providências. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm> Acesso em: 21 de mar. 2017.   
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contribuindo o mesmo substancialmente para a doutrina, a jurisprudência, o 

legislador, o intérprete e o operador do direito.  

São estudados nas diversas disciplinas jurídicas, sendo gerais e específicos. 

Eles têm caráter alicerçante27 para a ciência; violá-lo é mais grave do não cumprir a 

norma. 28  

O Direito Ambiental está fundamentado em princípios que lhe conferem 

autonomia. Merecem ser destacados por sua relevância: o desenvolvimento 

sustentável, democrático, prevenção, reparação integral, informação e o do poluidor 

pagador, os quais serão estudados nesta ordem.  29  

No fim da década de 1970 surgiu o termo desenvolvimento sustentável, 

também conhecido como ecodesenvolvimento, acesso equitativo dos recursos 

naturais, meio ambiente ecologicamente equilibrado foi consagrado como princípio 

pela Organização das Nações Unidas com a ocasião da ECO-92, que transcorreu no 

Rio de Janeiro no período de 3 a 14 de junho de 1992, a qual também reafirmou os 

princípios fundamentais consagrados na Conferência das Nações Unidas, de junho 

de 1972. 

Este princípio defende o equilíbrio, bem como busca conciliar o 

desenvolvimento social e econômico com a preservação e a proteção ambiental. 

Deve assim estar presente nas questões econômicas o debate ambiental.  

Está consubstanciado no texto constitucional no inciso VI do artigo 170, que 

preconiza que um dos princípios a serem observados pela ordem econômica é a 

defesa do meio ambiente. No artigo 225 reside o direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

O ente estatal tem um duplo papel que é tanto o de defender o direito a 

exploração dos recursos naturais, quanto o de garantir esta seja feita de forma 

equilibrada, dentro dos limites legais, que deverão ser observados mediante 

fiscalização efetiva e controle. 30  

                                                
27

  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Forense, 2017, p. 94.  
28

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.974-975. 
29

  “O Brasil estabeleceu uma relação mínima dos princípios de Direito Ambiental, a saber: I - princípio 
da informação; II - principio da participação; III - princípio da prevenção; IV - princípio da precaução; V 
- principio da reparação; e VI - princípio do poluidor-pagador”. (MACHADO, Paulo Affonso. Direito 
Ambiental Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, p.65) 
30

  “No Brasil, o relacionamento das gerações com o meio ambiente não poderá ser levado a efeito de 
forma separada, como se presença humana no planeta não fosse uma cadeia de elos sucessivos. [...] 
A continuidade da vida no planeta pede que esta solidariedade não fique represada na mesma 
geração, mas ultrapasse a própria geração, levando em conta as gerações que virão após. Há um 
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 Para tanto, deve contar com o papel fundamental de toda a coletividade, 

conforme conclamação constitucional. Neste contexto, devem ser oportunizados 

canais de efetivo diálogo entre esta e o Estado, incentivando a participação 

democrática na gestão, fiscalização e controle das questões relacionadas à 

preservação ambiental. 

 Uma das críticas apontadas a este princípio se referia a ausência de um 

índice para medi-la, que inicialmente era apenas o produto interno bruto (PIB), 

problema este superado com a adoção do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), o qual leva em conta o acesso à 

educação e o nível de escolaridade; longevidade da vida com saúde; renda mínima 

e vida digna. 

Com relação ao princípio democrático, ele defende a participação da 

sociedade em todas as esferas administrativas, legislativas e judiciárias no que diz 

respeito às políticas públicas voltadas ao meio ambiente.  

Essa participação pode ser exercida de diversas formas, por exemplo em 

nível administrativo com o exercício dos direitos de petição, certidão, informação, 

pelo exercício de denúncias de agressões e prejuízos ambientais, assim como pela 

participação em conselhos; em nível legislativo a partir de leis de inciativa popular e 

de cobrança para com os legisladores por leis mais protetivas, bem como com 

punições mais rígidas para os que praticam danos ao meio ambiente; já em nível 

judicial constitui-se de importante ferramenta o ingresso de ações populares, 

mandados de segurança e de injunção e ações civis públicas pelos seus 

legitimados. 

 Cabe ao Estado estimular e divulgar a necessidade e a importância desta 

aliança social, vital para a prevenção e controle das questões ambientais. 

 Funciona o princípio da prevenção como um norteador e fundamento do 

Direito Ambiental. Sua relevância decorre do fato de serem os danos ambientais em 

muitos casos irreversíveis e não passíveis de mensuração, assim prevenir é matéria 

de ordem para esta temática.  

Neste corolário exercem importante papel os entes federativos a partir da 

                                                                                                                                                   
novo tipo de responsabilidade jurídica: a equidade intergeracional” (MACHADO, Paulo Affonso Leme. 
O meio ambiente no art. 225 da Constituição Federal de 1988. In: MARTINS, Ives Gandra; REZEK, 
Francisco. (Coord.). Constituição Federal: avanços, contribuições e modificações no processo 
democrático brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: CEU – Centro de Extensão 
Universitária, 2008, p. 748-766) 
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regulação, controle e fiscalização das atividades potencialmente lesivas ao meio 

ambiente, bem como a coletividade, conforme inclusive se depreende do texto 

constitucional no caput do artigo 225 que a conclama a responsabilidade para que 

junto ao poder público preserve o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. 

Devido a sua situação peculiar, tem-se como questão de ordem em se 

tratando de matéria ambiental a prevenção, que tem o significado de agir 

antecipadamente. Para tanto as causas geradoras da degradação ao meio ambiente 

devem ser combatidas e as políticas estatais também reavaliadas constantemente, 

com o objetivo de se ter a certeza de estão cumprindo o seu papel, caso contrário 

onde precisam ser reparadas, pois não se concebe políticas preventivas estáticas. 

 No ordenamento pátrio verifica-se a presença do princípio da prevenção na lei 

nº. 6938/81 ao tratar sobre o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) para 

instalação de obras ou atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, o que 

também foi recepcionado pelo inciso IV, do artigo 225 da Constituição em vigor. 

Necessário se faz apontar que para alguns doutrinadores o princípio da 

prevenção e o da preocupação ou cautela são expressões sinônimas, sendo o 

primeiro um gênero do qual os outros dois seriam espécies. Para os que defendem 

que eles são diferentes teria o da precaução um conceito mais restritivo que o da 

prevenção.  

Para melhor compreensão exemplifica-se que a partir da precaução um 

empreendimento não seria autorizado se houvesse a incerteza quanto a 

possibilidade de o mesmo causar um dano irreversível no futuro, já em se tratando 

de prevenção seria buscado a compatibilização entre a atividade a ser licenciada e a 

proteção ambiental, mediante condicionantes. 31 

A punição efetiva é sem dúvida uma grande aliada para a efetividade deste 

princípio, uma vez que também se constitui como um estímulo negativo, entretanto a 

formação de uma consciência ecológica humanitária em nível internacional é o maior 

estímulo à preservação e à manutenção de uma sadia e equilibrada natureza. 

No tocante ao princípio da reparação integral é necessário informar que ele se 

encontra insculpido na lei nº. 6938/81 a partir da imposição ao poluidor e ao 

predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio 

                                                
 
31

 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p.55. 
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ambiente e a terceiros prejudicados por sua atividade, independente de 

comprovação de culpa. É o princípio nº 13 da Declaração do Rio/92.  

Tratou a Constituição Federal de complementá-lo ao estabelecer a 

responsabilidade administrativa, cível e penal por dano ambiental. 

Já o princípio da informação constitui-se em um dos mais importantes 

princípios ambientais, evidenciando-se a garantia ao acesso das informações 

presentes nos órgãos público ambientais.  

Neste sentido encontra-se consubstanciada tal garantia no inciso XXXIII, do 

artigo 5º ao textualizar que “é direito de todos receberem de órgãos públicos 

informações de interesse particular ou coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo legal, sob pena de responsabilidade, ressalvando aquelas cujo sigilo seja 

indispensável à segurança da sociedade e do Estado”. 

 É um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme se 

depreende do inciso X, do seu artigo 9º, o qual prevê a garantia da prestação das 

informações relativas ao meio ambiente, bem como obriga o poder público a realizar 

a sua produção.  

O caput, do artigo 37, da Constituição de 1988 elencou expressamente os 

princípios que regem a administração pública, dentre eles o da publicidade, o qual 

se relaciona intrinsicamente com o da informação, uma vez que é a partir da 

efetivação daquele que se evidencia a transparência de todas as atividades das 

unidades federativas. 

 A garantia a um meio ambiente sadio e equilibrado tem sua previsão 

insculpida na Constituição Federal, devendo a prevenção ser sempre perseguida, 

uma vez que os custos de uma ação reparadora em muitos casos são elevadíssimos 

e de difícil mensuração, mas nem sempre é possível se evitar o dano ambiental.  

Constitui-se o princípio do poluidor-pagador como uma ferramenta importante 

tanto para a via preventiva, quanto para a reparadora. Preceituando que deve o 

poluidor arcar com os custos relativos às medidas adotadas como prevenção, assim 

como no combate à poluição. Tais custos devem ser considerados e computados no 

valor final do produto, sendo esta inclusive uma orientação expressa no princípio 16 

da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
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Remete-se sua origem à Recomendação Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE).32 

O conceito de poluidor está previsto no inciso IV do artigo 3º da lei nº. 

6.938/91 que o define como “pessoa física ou jurídica, pública ou privada, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.   

Encontra o princípio em destaque guarida tanto na legislação constitucional, 

quanto na infraconstitucional. Assim, a lei nº. 6.938/91 em seu artigo 4º, VII impõe ao 

poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, 

já na Constituição é evidenciado a partir da leitura do parágrafo 3º, do artigo 225 o 

qual informa que os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, estão sujeitos a sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.  

 

2.2 A GARANTIA CONSTITUCIONAL À QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO 

TRABALHO 

 

A atual Carta Constitucional brasileira destinou o seu capítulo VI, do Título VIII 

à proteção ao meio ambiente. Dispõe de cerca de vinte e dois artigos que de alguma 

forma se relacionam com a temática ambiental. 

A tutela imediata é trazida no caput, do artigo 225 o qual preceitua que todos 

têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, devendo este ser preservado para as 

presentes e futuras gerações, sendo a sua defesa consagrada como princípio geral 

a ser observado pela ordem econômica, segundo o art. 170 do mesmo diploma. 

Este novo direito foi adotado em 1972 pela Conferência de Estocolmo com o 

seu reconhecimento na Declaração do Meio Ambiente, sendo composta por 26 

princípios, os quais são uma verdadeira extensão da Declaração Universal do 

Homem e influíram na proteção constitucional insculpida na Constituição Federal de 

1988.  

Assim, quando tratou do direito ao equilíbrio ambiental quis o constituinte 

consagrar o respeito entre o desenvolvimento e o meio ambiente buscando a 

harmonia e interação nesta relação. Traz, portanto, uma responsabilidade 

                                                
 
32

  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p.64. 
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intergeracional para os entes públicos, iniciativa privada e de toda a sociedade. 

Trata-se de um verdadeiro direito fundamental33 equiparado ao direito à vida, 

apesar de não se encontrar previsto nos capítulos referentes aos direitos individuais 

e sociais da Lei Maior. 

Tem-se a partir do seu equilíbrio ambiental, um ponto de grande importância 

para o respeito à dignidade da pessoa humana. Um direito fundamental não deve 

suprimir inteiramente o outro em nenhuma circunstância, mas apenas deve 

preponderar topicamente. 34 

Nesta Carta Política estão insculpidos os direitos aos trabalhadores urbanos e 

rurais em seus artigos 7° ao 11°, no Capítulo II, “Dos Direitos Sociais”, do Título II, 

“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, diferentemente do que se vislumbrava nas 

constituições anteriores, em que tais direitos eram incluídos na ordem econômica e 

social.35  

Esse rol de direitos não é exaustivo, uma vez que a Carta Magna tanto no 

caput do artigo 7º quanto no parágrafo 2º do art. 5º, nos quais estatui que os direitos 

e garantias expressos por ela adotados – à frente e acima de todos eles a dignidade 

da pessoa humana – ou tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte, os quais se tiverem por objeto os direitos humanos e forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos seus respectivos membros, equivalerão a emendas constitucionais, 

conforme determina o parágrafo 3° do mesmo art. 5° da Constituição. 36 

Importante frisar que a proteção ao trabalho se distingue da que se realiza em 

prol do meio ambiente do trabalho, uma vez que esta visa salvaguardar a saúde e a 

                                                
33

 “A vinculação essencial desses direitos fundamentais à liberdade e a dignidade humana, enquanto 
valores históricos e filosóficos, nos conduzirá sem óbices no significado de universalidade inerente a 
esses direitos como ideal da pessoa humana. A universalidade se manifesta pela primeira vez qual 
descoberta do racionalismo francês, da Revolução, por ensejo da célebre Declaração dos Direitos do 
Homem de 1789”. (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p.562) 

  
34

 FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa 
administração pública. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 66. 
35

 “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; (...)XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma da lei;(...)XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos(...)”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em 27 mar. 2017) 
36

  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional. 5. ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 826. 



29 

 

segurança do trabalhador em seu ambiente laboral, enquanto que a outra disciplina 

as relações entre empregados e empregadores no âmbito da iniciativa privada e 

parte da administração pública indireta, já na direta cuida o Direito Administrativo de 

definir as regras de tal relação. 

Em se tratando de meio ambiente do trabalho a Constituição Federal ao 

recepcionar uma conceituação ambiental ampla, concepção já prevista na Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente desde 1981.   

É no ambiente do local de trabalho onde o trabalhador passa boa parte do seu 

dia, e quando o mesmo é sadio e equilibrado isso refletirá diretamente na sua 

qualidade de vida e no desempenho das suas atribuições. Então, deve o bem-estar 

laboral ser alvo da proteção jurídica, para que assim se possa oferecer as condições 

ideais para que se consiga alcançar os resultados que busca com a sua atividade. 

Em seu ambiente laboral o trabalhador está exposto a situações não apenas 

físicas, mas também psíquicas que podem abalar a sua integridade física e a sua 

saúde. Desta forma, não se pode falar em equilíbrio no meio ambiente laboral, sem 

que esses aspectos físicos e psíquicos estejam harmonizados. 

Nesse diapasão, encontra-se consagrado como direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais no art. 7º, XXII, da Norma Ápice, a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.  

A preocupação com a saúde37 do trabalhador também se faz presente no 

artigo 200 da Constituição Federal de 1988 que trata como uma das atribuições do 

Sistema Único de Saúde (SUS)38 a colaboração com a proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho. O meio ambiente e a saúde pública são dois 

temas indissociáveis.39  

Neste sentido dispõe o art. 3º, da lei nº. 8080/1990 que “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, 

                                                
37

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS (Constituição da Organização Mundial da 
Saúde – 1946) é: “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 
apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. (CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DASAÚDE,1946.Disponívelem:<http:www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMSOrganiza%C3%A7
%C3%A3o-Mundial-daSa%C3%BAde/constituição-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.htlm> 
Acesso em: 01 abr. 2017. 
38

 BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. Lei Orgânica da Saúde. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2017. 
39

 GRANZIERA, Maria Luiza Machado.Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p.15. 
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o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e econômica do país”.  

Assim tal dispositivo está em perfeita sintonia com a previsão do direito à 

saúde como um dos direitos sociais estabelecidos na Constituição de 1988 em artigo 

6º, bem como no que preconiza o artigo 196 da mesma Carta ao estabelecer a 

saúde como um direito de todos e dever do Estado.  

A saúde relaciona-se com a dignidade da pessoa humana e o direito à 

igualdade pressupõem que é dever do Estado assegurar condições básicas mínimas 

ao indivíduo para a sua vida e desenvolvimento. 40 Constituindo-se, assim um direito 

público subjetivo constitucionalmente tutelado. 41 

Então, na qualidade de ser um direito social42 exige-se do Estado em muitos 

casos uma atuação para a sua implementação, posto que os cidadãos buscam essa 

proteção social estatal. Colidir com tal direito subjetivo no meio ambiente do trabalho 

significa afrontar um dos pilares que fundamentam a República Federativa do Brasil, 

qual seja a dignidade da pessoa humana.  

Ao tratar sobre a qualidade do meio ambiente adverte-se que a qualidade 

daquele em que se vive, se trabalha e se diverte, o qual influi consideravelmente na 

própria qualidade de vida.43 A partir de tal afirmação se evidencia o papel de zelo 

pelo ambiente laboral que deve ter como protagonista o empregador, seja ele 

público ou privado, a fim de se propiciar que ela seja agradável e satisfatório para o 

desenvolvimento das atividades laborativas.  

Neste cenário, devem ser reprimidas toda e qualquer situação que venha a 

torná-lo nocivo, desumano, degradante, e como fazer isto? As respostas residem 

não apenas na aplicação de medidas disciplinares rígidas para o agressor e na sua 

consequente responsabilização civil, caso haja dano, mas acima de tudo deve se 

buscar a prevenção.   

                                                
40

 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p.719. 
41

 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
598. 
42

 “Diferem dos direitos e garantias individuais na medida em que impõem obrigação comissiva ao 
Estado, comando positivo representado por um mínimo em termos de realização do projeto social. Os 
direitos e garantias individuais impõem ao Estado um não fazer, uma postura deliberadamente 
omissiva, de sorte a resguardar a esfera de liberdade individual. Estão genericamente assegurados 
no art. 6º da Constituição”. (SILVA NETO, Manoel Jorge. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 790-791) 
43

 Harvey S. Perloff (apud DA SILVA, 2007, p.24). DA SILVA, José Afonso. Direito Ambiental 
Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p.24. 
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Quando se tem um abalo do equilíbrio do ambiente laboral caracterizado por 

situações de humilhações, menosprezo, desrespeito constantes para com o 

trabalhador, seja por seus superiores hierárquicos ou por colegas de trabalho tem-se 

o assédio moral, que será abordado no próximo capítulo. 
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3 O ASSÉDIO MORAL COMO INSTRUMENTO DESAGREGADOR DO MEIO 

AMBIENTE LABORAL E A SUA OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O assédio moral44 inicialmente despertou os olhares dos estudiosos da área 

como a Psicologia, Psiquiatria, contudo atualmente tem ocupado um importante 

espaço no cenário mundial em diversas áreas do conhecimento, mas, esta violência 

não é algo novo nas relações trabalhistas e sim, tão antiga quanto o próprio trabalho. 

Todavia, o que impera ainda é uma mistura de conceitos, sendo o psicoterror 

confundido com estresse ou por alguma humilhação pontual decorrente do poder 

hierárquico, mas a insistência é uma das suas marcas negativas principais. 

 O Direito se dedica cada vez mais a analisar esta violência, visto que não 

pode ser silente a uma prática que degrada o ambiente laboral e tem sido 

responsável por tantos afastamentos para tratamento de saúde, absenteísmo, 

aposentadorias precoces e até mesmo suicídios. 

 A Organização Internacional do Trabalho – OIT publicou no ano de 2000, 

informativo comentando que as consequências do assédio moral nas empresas são 

percebidas nos altos custos com a baixa produtividade, na diminuição dos benefícios 

e na seleção e formação de novo pessoal para substituição das vítimas do 

assédio.45  

Nesse capítulo será traçado um panorama sobre os aspectos conceituais e 

históricos desse terror psicológico, apontando os seus sujeitos, características e 

modalidades, assim o que se objetiva é que a partir desses esclarecimentos se 

passe a perceber e a reconhecer esta violência no meio ambiente do trabalho de 

forma mais clara. 

 Em seguida será estudada a dignidade da pessoa humana, atributo inerente 

ao ser humano, constituindo-se a mesma como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, segundo é preconizado em seu art. 1°, inciso III. Assim, tal 

princípio, não pode ser renunciado, nem tampouco contrariado ou perdido em função 

de situações humilhatórias e degradantes, caracterizadoras do assédio moral, 

violência esta que atinge a proteção à vida e à saúde do trabalhador, afetando 

diretamente o seu direito fundamental a um meio ambiente laboral sadio e 

                                                
44

 “Em alguns países o assédio moral no trabalho alcançou níveis de uma verdadeira epidemia”. 
(INÁCIO, Aparecido. Assédio moral no mundo do trabalho. São Paulo: Ideias & Letras,2012, p. 15). 
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 FERREIRA, Hádassa Dolores Bonilha. Assédio moral nas relações de trabalho. 2. ed. Campinas: 
Russel Editores, 2010, p. 72. 
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equilibrado.  

 

3.1 AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E A OCORRÊNCIA DO 

ASSÉDIO MORAL  

 

O trabalho surgiu para a humanidade como castigo, algo indigno e não nobre 

e sofreu ao longo dos séculos várias transformações, assim é histórica a relação de 

desrespeito à classe trabalhadora, que vai desde a ausência normativa até a 

omissão punitiva estatal. Esse desequilíbrio guarda íntima relação com a visão inicial 

do trabalho por parte da sociedade.  

O trabalho vem do latim tripalium, que era uma espécie de instrumento de 

tortura de três paus ou uma canga que pesava sobre os animais. 46 

Como primeira forma de trabalho reconhecida tem-se a escravidão, na qual o 

ser humano era despido de quaisquer direitos trabalhistas, sendo visto apenas como 

um sujeito de deveres, simplesmente uma coisa. Perpetuava-se tal situação, 

enquanto fosse mantida a condição de escravo.  

Havia nas sociedades antigas a ligação entre o trabalho e a escravidão, uma 

vez que viam aquele como algo indigno para os cidadãos realizarem.  

Com a servidão, os camponeses cultivam as terras dos senhores feudais e 

eram obrigados a dar a estes, parte de suas produções em troca de proteção militar 

e política, assim não diferiu muito da escravidão, pelo fato de não gozarem de uma 

condição livre. 

Com o advento das corporações de ofício na idade média já se passa a 

perceber uma liberdade um pouco maior para o trabalhador. Cada uma tinha a sua 

disciplina, mas não se pode falar ainda em normas jurídicas trabalhistas. 

Após tais períodos a relação trabalhista foi ao longo dos séculos adquirindo 

novos contornos, que somente passaram a refletir em uma valorização social do 

trabalhador a partir do século XVIII, momento em que o trabalho deixa de ser visto 

como um castigo e passa a ser encarado como algo nobre, pois o modo de 

produção capitalista percebeu que era necessário a aliança entre o capital e a força 

de trabalho, surgindo consequentemente a necessidade de legislações capazes de 

equilibrar o conflito de interesses envolvido nesta relação.  
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 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.4. 
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Assim, é possível se constatar que o direito do trabalho surgiu com tal 

sociedade, tendo como principal expoente a revolução ocorrida na indústria. Neste 

cenário o que se buscava era proteger o trabalho humano frente à abusiva e 

torturante relação entre homem e máquina. 

A Revolução Francesa de 1848 e sua Constituição reconhecem o primeiro 

dos direitos econômicos e sociais: o direito ao trabalho. Sendo a transformação do 

Estado liberal em neoliberal e a plena liberdade para contratar considerados 

decisivos para a consolidação deste direito. 47 

Com o advento da primeira Guerra Mundial passou-se se a reivindicar por 

proteção para a manutenção da qualidade de vida no trabalho. Já, em 1968, a luta 

que mobilizou a ação sindical foi voltada para medidas preventivas da higidez 

mental do trabalhador. 

Com o surgimento do capitalismo, da Revolução Industrial, da crescente 

urbanização das cidades, da globalização e da nova organização do trabalho, a 

classe trabalhadora passou a ser explorada ao máximo pelos empregadores.  

Esse quadro exploratório perpetua-se até a contemporaneidade, provocando 

consequências físicas e psicológicas aos trabalhadores, às vezes, irreversíveis.  

A partir de meados da década de 80 passou a ser mais estudado e 

evidenciado o assédio moral, que tem como cenário de ocorrência o meio ambiente 

do trabalho. 

O vocábulo “assédio” vem do latim obsidire, que pode ser traduzido como 

sitiar, atacar. No dicionário Aurélio o termo assediar significa “por assédio ou cerco, 

importunar com perguntas, propostas etc.”48 Já o adjetivo “moral” se relaciona com a 

ética e tem ainda a significação de que causa sentimentos humilhantes e 

degradantes.  

Marie-France Hirigoyen psicanalista, psiquiatra familiar e psicoterapeuta 

francesa foi uma das pioneiras a abordar e estudar essa violência pessoal, moral e 

psicológica, que se dá de forma contínua e repetitiva. A aludida autora afirma que a 

escolha do termo moral implicou uma tomada de posição.49 Assim, não é possível 

estudar o tema sem ligá-lo a um aspecto ético ou moral. 

                                                
47

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 05. 
48

E-GOV PORTAL DE GOVERNO, INCLUSÃO DIGITAL E SOCIEDADE DE CONHECIMENTO. 
Assédio Moral. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/ass%C3%A9dio-moral>. 
Acesso em: mai. 2017. 
49

 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2015, p.15. 
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Em seu sentido etimológico assume diferentes significados, assim se faz 

necessário analisar em qual contexto se insere a palavra para ser possível uma 

melhor definição. Diante desta perspectiva ele é abordado de inúmeras maneiras a 

depender do especialista que o estuda. 

 O estudo desta violência que era afeto à psicologia e a psiquiatria, passou a 

ser multidisciplinar, uma vez que é abordada por profissionais do Direito, Médicos do 

Trabalho, sindicalistas, Vitimólogos, Psiquiatras, Psicossociológicos, organizações 

de plano de saúde, dentre outros, o que contribuiu para que muitas vítimas saíssem 

do anonimato e passassem a denunciar prática tão perversa. 

Na contemporaneidade inúmeras transformações inerentes aos valores 

econômicos, sociais, políticos, éticos e morais foram alterando as estruturas das 

relações humanas, sobretudo, na esfera do trabalho, que teve com a globalização 

mundial, o surgimento de novos modelos de organização do trabalho, propiciando 

uma maior percepção do assédio moral, o qual pode ser definido como toda e 

qualquer conduta abusiva que se manifesta por comportamentos, palavras, atos, 

gestos, imagens e escritos, os quais causam danos psicológicos, físicos e degradam 

o ambiente de trabalho. 50 

Neste sentido a legitimação de atitudes como o assédio moral e a impunidade 

para com os agressores passa pela tendência de se considerar maus tratos e 

práticas de humilhação como elementos naturais da cultura nacional tendo esta 

violência se intensificado com a ideologia neoliberal, que a partir da globalização 

teve tal prática aperfeiçoada. 51 

Impende também anotar que como ainda há muito desconhecimento sobre 

essa conduta abusiva, muitas situações são confundidas com o assédio moral, 

assim em muitos casos o que existe é uma simples “paranoia” de alguém que se diz 

perseguido ou prejudicado, podendo o paranoico ser uma pessoa bem discreta ou 

mais espalhafatosa e questionadora, mas uma coisa é certa, a solução para o seu 

caso está com a Medicina, a Psiquiatria ou a Psicanálise. Pessoas com este 

diagnóstico afirmam, acusam, já as verdadeiras vítimas da violência moral, 

questionam-se, interrogam-se, enfim sentem-se em dúvida sobre o terror psicológico 

que estão vivenciando.  
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 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2015, p.17. 
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 LIMA, Amarildo Carlos de; PEREIRA, Simone. Aferição do assédio moral nas relações de 
trabalho. São Paulo: LTr, 2009, p. 14-15. 
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 Neste contexto, não se pode deixar de mencionar a perversidade humana, 

assim quando uma pessoa é perversa ela pode de forma disfarçada utilizar a 

acusação de assédio moral para desmoralizar alguém, deste modo o interesse dela 

reside na vingança. 

 Essa violência é conhecida por diferentes denominações no mundo inteiro. 

No Brasil adotou-se a denominação de assédio moral52. Nos Estados Unidos e 

Suécia é tratado como mobbing (molestar); na França harcèlement moral (assédio 

moral); bullying (tiranizar) na Inglaterra; acoso moral (psicoterror laboral e assédio 

moral) na Espanha; murahachibu, ijime (ostracismo social) no Japão. Existem ainda 

o harassment, os whistleblowers. Necessário se faz tecer algumas considerações 

mais detalhadas sobre algumas destas condutas.  

O conceito de mobbing que advém de um verbo de origem inglesa, qual seja 

to mob, tem sua tradução correspondente a perseguir, molestar. Foi tratado 

inicialmente nos anos 80 pelo psicólogo de origem alemã e radicado na Suécia, 

Heinz Leymann. Seu conceito liga-se a ideia de manobras hostis constantes e 

perenes no ambiente laboral. Atualmente, o termo remete ao começo das 

perseguições de cunho coletivo e à violência organizacional. mobbing tem um 

conceito menos amplo do que bullying. 

O termo bullying provém do verbo inglês to bully que se traduz como 

grosseiro e desumano. Inicialmente, esta prática estava associada somente a 

vexame ou humilhações que crianças ou grupo delas sofriam de uma ou de um 

grupo de crianças. É usado na Inglaterra e em países de origem inglesa.  

Já o harassment consiste em ataques repetidos e que ocorrem de maneira 

voluntária de um indivíduo para o outro com o objetivo de arruinar a vítima. O termo 

só foi introduzido nos Estados Unidos da América em 1990, apesar de estudos sobre 

o fenômeno existirem desde 1976. 

Quando se estuda o Whistleblowers percebe-se que se trata de um fenômeno 

muito antigo, tendo suas origens ligadas à idade média, sendo uma forma específica 

de violência moral que se caracteriza por buscar silenciar aquele denunciou a 

opinião pública algum desvio de conduta de gestor ou agente público ou no âmbito 

                                                
  

52
“Segundo a OIT – Organização Internacional do Trabalho, assédio moral é a exposição dos 

trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras. A OIT chegou a essa conclusão 
porque esse é um tipo de violência que ocorre no mundo do trabalho e que aumentou em todo o 
mundo. Em alguns países o assédio moral no trabalho alcançou níveis de verdadeira epidemia. Em 
1996 na Europa, foram constatados mais de 12 milhões de vítimas.” (INÁCIO, Aparecido. Assédio 
moral no mundo de trabalho. São Paulo: Ideias & Letras, 2015, p. 18)  
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privado alguma situação que envolva segurança e saúde do trabalhador, por 

exemplo. Nos Estados Unidos, já existem leis sobre este tipo de assédio. 

O ijime é o assédio em japonês e se baseia na inserção de indivíduos no 

grupo e torná-los adaptados. As avaliações constantes do sistema educacional do 

Japão que visa orientar as crianças e adolescentes para as melhores carreiras 

causou inúmeros à saúde delas, havendo casos até de suicídio. 

O assédio moral se relaciona a agressões mais sutis, assim é mais difícil de 

provar, todavia em qualquer definição que se venha a adotar não se pode deixar de 

constatar é o tamanho da destruição que causa na vida e na saúde daquele que é 

alvo desta violência repetitiva, muitas vezes silenciosa e que às vezes não deixa 

nenhuma prova de sua ocorrência. 

Essas terminologias variadas remetem aos diferentes traços culturais e 

organizacionais de cada país. 

O terror psicológico tem alguns elementos que o caracterizam pelo fato de ser 

decorrente de uma conduta abusiva, muitas vezes evidenciada quando o 

trabalhador, seja ele público ou privado é tratado com rigor excessivo, gritos, 

humilhações, falta de respeito, desprezo, discriminações, ressaltando-se que tais 

práticas têm que serem em caráter contínuo, tornando assim o ambiente laboral um 

espaço de terror, pois é neste onde ocorrem as práticas degradantes à dignidade da 

pessoa humana. Desse jeito, o assediado passa a acreditar que é incompetente, 

inapto, fazendo-se sentir culpado. 

Essa violência pode se dar de diversas maneiras, dessa forma poderá ser 

mais direta como a verbal ou física. Podendo ainda se dá por gestos, atribuição de 

tarefa incompatível com o seu cargo, horários que não podem ser cumpridos, 

isolamento.  

Sentimentos como a inveja, o ciúme, rivalidade e o medo são neste cenário 

grandes fontes de estímulo não apenas para o despertar da conduta assediante, 

mas também para contribuir para uma de suas mais gravosas características, a 

perenização do sofrimento. 

A inveja e o ciúme são sentimentos negativos muito comuns no ambiente 

laboral e se dão comumente quando alguém se destaca pela sua inteligência ou por 

habilidades pessoais. Então, basta um simples reconhecimento de um superior 

hierárquico ou de alguns colegas para que se possa despertar no outro a 

necessidade de livrar-se daquele que agora passa a ser visto como uma ameaça ao 
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seu posto de trabalho e, eliminá-lo passa a ser uma meta diária. São as 

perseguições, isolamentos, humilhações importantes instrumentos na consecução 

do objetivo de forçar um pedido de demissão, uma mudança de função ou até 

mesmo uma transferência, o que se quer é retirar de perto a ameaça. 

Quando se fala em rivalidade percebe-se que ela é muito estimulada nas 

empresas, as quais são as grandes beneficiadas. Logo se desaparece o espírito de 

equipe e a individualidade é ressaltada, então quem não consegue sobreviver neste 

ambiente hostil é levado forçosamente pela situação desconfortante e incômoda a 

pedir desligamento das suas atividades laborais.  

Mas, é inegável que é no medo que essa guerra psicológica encontra um 

grande agente incentivador, sendo um componente de grande determinação no 

trabalho e mais indireto do que outrora. É usado para causar insegurança e 

pressionar o trabalhador por resultados, para tanto sempre se lembra a ele do 

“fantasma” do desemprego; também é usado para se perturbar psicologicamente 

sobre as consequências do resultado esperado; há ainda o medo de não estar 

agradando na função, que faz com quem constantemente o empregado se sinta 

ameaçado.  

Todos esses sentimentos e situações que dele podem decorrer são campos 

férteis para a figura do assediador atuar, pois os empregados ficam acuados e 

submetidos vontade dele através de ataques diretos ou velados. 

Há ainda um grande desconhecimento e confusão com relação aos 

elementos caracterizadores do assédio moral no trabalho53 sendo muitas vezes 

confundido com o estresse54, que pode ocorrer devido a sobrecarga, pressão por 

metas, más condições no ambiente de trabalho, além de inúmeras outras causas e 

até mesmo não ter uma causa conhecida. Neste sentido o estresse pode ser até 

uma das fases daquela violência moral, mas ela é muito maior, é simplesmente 

destruidora por si mesma.  

Algumas posturas autoritárias por parte daqueles que estão em condição 

hierárquica superior, mas são despreparados, por vezes também podem ser 

                                                
 
53

  Para a autora “[...] o assédio moral no trabalho é definido como qualquer conduta abusiva (gesto, 
palavra, comportamento, atitude...) que atente, por sua repetição ou sistematização contra a 
dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando 
o clima de trabalho”. (HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio 
moral. 8. ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015, p. 17). 

  
54

  Leymann (livro Mobbing apud HIRIGOYEN), “(...) o estresse é antes de tudo um estado biológico e 
que as situações sociais e sociopsicológicas o geram”. (HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no 
trabalho: redefinindo o assédio moral. 8. ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015, p. 19) 
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confundidas com o terror psicológico, mas este tem como uma de suas facetas o 

silêncio da conduta degradante, enquanto naqueles as palavras degradantes e 

injuriosas são proferidas na frente de todos e de forma natural, os maus-tratos tem 

direção coletiva. 

Comum também é associar as más-condições de trabalho com o assédio 

moral. Trata-se de uma situação de difícil enquadramento, que deve ter avaliação no 

caso concreto, uma vez que o ambiente por vezes já é degradante por natureza, não 

se confundindo com assédio, todavia ele pode ser degradado aos poucos para 

alguns ou para todos os empregados, de maneira tão sutil que somente se 

perceberá através de comparação, assim o que há de ser identificado é a intenção 

maléfica de submeter um, alguns ou todos os empregados a tal ambiente, neste 

caso se assim for constatado a violência se caracterizaria. 

O que também não se pode é confundir o assédio moral com estresse. Num 

primeiro momento aquele pode passar por uma fase de estresse e no início os seus 

sintomas são parecidos, tais como o cansaço, nervosismo, problemas relacionados 

ao sono, enxaquecas, entretanto se foi originado de uma situação de assédio moral 

devem ser acrescentados os sentimentos de impotência e humilhação. 

O estresse se caracteriza pelo isolamento moderado, desta forma se tem uma 

agressão ligada às condições de trabalho. Ocorre uma sobrecarga de tarefas sem a 

devida proporcionalidade quanto aos meios para executá-la.  

Contudo, estar-se-á diante de assédio moral quando o sujeito perceber que é 

alvo de uma má intenção, assim ao tomar consciência desta situação humilhante a 

que se submete e que existe somente para prejudicá-lo e que também não tem 

como reverter tal situação, é neste momento em que haverá um verdadeiro atentado 

a sua dignidade e o questionamento sobre “os porquês” de tais comportamentos 

oriundos de colegas, chefes ou diretores, bem como buscas infrutíferas por 

alteração do quadro, que causarão traumas assim como de toda uma confiança 

depositada no que agora passa a duvidar se fazia ou se faz tão bem. 

Com a perenidade da violência a depressão pode vir a se instalar e então o 

assediado fica triste, apático, isolado e com complexo de culpa. 

O que a vítima não sabe é que ele é um incômodo e que o interesse do 

assediador não está nas suas habilidades, aptidões ou produção e, sim em se 

“livrar” dele.  
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A velocidade buscada pelos novos processos da ordem econômica mundial é 

sentido de diferentes maneiras pelos agentes envolvidos, sendo muito comum 

transferências nacionais e internacionais, mudanças de função, alterações de 

horários serem logo encaradas como assédio moral. E não seriam? A resposta é 

negativa se estes processos estão previstos no contrato de trabalho e não se 

constituem como abusos oriundos de uma retaliação, como de condutas abusivas 

tem-se, por exemplo, a estipulação de metas inatingíveis ou a submissão a 

situações vexatórias por parte daqueles que não a atingem. Como exemplo se 

aponta também a vendedora de loja de roupas que por não bater a meta mensal por 

um trimestre inteiro passou a ser caixa da loja deste estabelecimento, ganhando 

somente um salário fixo, sem as comissões que outrora recebia na antiga função. 

O ataque paulatino a pessoa humana produz lentamente traumas que 

atingem de forma específica em diferentes meios sociais e culturais, bem como nos 

mais diversos setores da vida profissional. 

O assédio moral é confundido também com o sexual55 por alguns, mas são 

bem diferentes, pois este pode ser caracterizado por apenas uma conduta do 

assediador e é crime, já aquele tem na repetição da situação degradante, 

humilhante a sua marca e, ainda aguarda tipificação penal.  

É fato que indubitavelmente um assédio sexual mal sucedido pode se 

transformar em assédio moral, a partir da frustação da conduta praticada pelo 

superior hierárquico ou por aquele que está em condição de ascendência. 

Quanto ao âmbito de sua ocorrência, o assédio moral não está restrito à 

iniciativa privada, mas se tem revelado cada vez mais presente na administração 

pública, pois comportamentos antes tidos como corriqueiros hoje são vistos como 

condutas humilhantes e degradantes. No primeiro, a pressão por metas e a 

competividade excessiva conduzem os que não a alcançam muitas vezes a ser 

submetidos a situações humilhantes e degradantes, que os forçam a pedirem 

demissão ou em muitos casos a afastamentos para tratamento de saúde, pois a 

depressão nestes casos é muito comum e pode até culminar com a morte. 

Na administração pública ele se apresenta com particularidades, que se ligam 

                                                
55

“Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou função. Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. Parágrafo 
único. (VETADO) § 2

o
  A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) 

anos”. BRASIL. Decreto-Lei n. º 2848, de 07 de dezembro de 1940. Código penal. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em 22 abr. 2017. 
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ao concurso público e a consequente estabilidade. A partir de tais premissas, o 

ambiente laboral público degradado pode se tornar uma verdadeira “prisão”, pois 

neste cenário é muito mais difícil para a vítima desses atos ou comportamentos 

hostis, degradantes, humilhantes, vexatórios, simplesmente pedir exoneração e se 

livrar do problema, pois envolve sonhos, remuneração e aposentadoria melhor, 

tempo de estudo etc.  

Por seu turno, os agressores em sua maioria estão ali de forma transitória, 

além disso, a responsabilidade é hierarquizada e diluída, o que torna muito 

complexa a punição.  

Diante da peculiaridade estrutural da “máquina” pública as espécies mais 

comuns de ocorrência da violência moral em seu âmbito são o assédio moral vertical 

descendente e o organizacional. 

Comumente nesta esfera o assédio moral está ligado às disputas de poder e 

como os que dele fazem parte prestam serviço ao público e, quando se verifica a 

violência em destaque a tendência é que se chame mais atenção. 

Quando se fala em assédio moral no serviço público56 as práticas comuns são 

as remoções desnecessárias, alterações de escalas de serviço para prejudicar o 

servidor, ameaça de colocação em disponibilidade, férias forçadas, interrupção de 

férias sem o devido interesse público, perseguições políticas, distribuição de cargos 

de subordinados, dentre outros.  

Uma prática comum que merece ser lembrada ocorre quando não se é 

possível remanejar a pessoa e, faz-se chegar ao seu conhecimento que ela só está 

ali porque não há como demiti-la, assim, por exemplo não é dado qualquer tarefa ou 

se concede responsabilidades mínimas ao servidor assediado. Todas as honrarias e 

funções seriam destinadas a um outro, cabendo apenas esquecimento e a 

ignorância da existência daquele. 

 Também se faz útil apontar que a conduta do assediador no setor público 

tende a ser muito mais duradoura, devido à estabilidade supramencionada, já no 

privado dura menos, é mais evidente e se extingue geralmente com a saída do 

trabalhador. Assim, no cenário público os métodos para assediar costumam ser mais 

                                                
56

 “Em levantamento realizado por Marie-France Hirigoyen a referida autora mostra taxas de 
respostas idênticas entre os setores públicos e privado, o que segundo ela “confirma todas as demais 
pesquisas, com: 50% para o setor público (42 % efetivos, 2% contratados, 6% nas empresas 
nacionalizadas); 50% para o setor privado”. (HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: 
redefinindo o assédio moral. 8. ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015, p.124). 
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cruéis e atingem de maneira mais grave a saúde e o bem-estar do servidor ou 

empregado público. 

 Neste cenário aquele sujeito atípico e que incomoda é logo rotulado de 

pessoa com deficiência mental, a solução é logo querer afastá-lo por licença médica, 

embora ele não tenha qualquer doença e, sim o direito de ser o que é, um ser 

humano que em sua individualidade merece ter o respeito de sua dignidade. 

 Com relação aos atores do assédio moral necessário se faz tecer comentários 

sobre o assediador e o assediado, incialmente será abordado o primeiro e o 

segundo em sequência.  

Indubitavelmente tem-se na figura do empregador como sendo o principal 

agente assediador, fato este que se relaciona com a reunião de poderes 

concentrando em suas mãos, pois conforme a Consolidação da Leis Trabalhistas57 

em seu artigo 2º é aquele admite, dirige, controla, assalaria e, ainda guarda consigo 

o trunfo maior que é o poder de demitir, o qual pode facilmente ser usado através do 

medo como uma forma de dominação do empregado ou até mesmo de um grupo de 

profissionais. 

Necessário ressaltar que em muitos estabelecimentos esse poderio do 

empregador é exercido por gerentes, chefes, diretos, enfim, por aqueles que tem 

uma condição de superioridade hierárquica, seja oriunda de contrato de trabalho ou 

por escolha do empregador. 

Em se tratando de assédio moral, não há que se falar apenas em uma 

agressão causada por superiores hierárquicos, mas também estes podem ser 

vítimas de seus subordinados, bem como um colega pode ser assediado por outro 

ou por um coletivo de seu ambiente de trabalho. 

Imperioso destacar que o assédio praticado por um superior hierárquico tem 

reflexos nas condições laborais, já o praticado por colegas se reflete em sua 

dignidade. 

Como já visto o Estado tem uma enorme gama de servidores e empregados 

públicos que também são vítimas da violência por agentes públicos.  

Diante desta abordagem inicial se faz necessário agora tratar sobre o perfil do 

agressor. Será que existem um comportamentos e traços comuns entre eles? 

                                                
 
57

 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Consolidação das leis do trabalho. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del5452compilado.htm. Acesso em 30 abr. 
2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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O sujeito ativo58, ou seja, o assediador é o agressor, aquela pessoa que visa 

atacar psicológica e emocionalmente alguém, com o objetivo de se conseguir algo 

específico.  

 O agressor se utiliza de estratégias para desestabilizar a vítima, de modo que 

se sinta desacreditada por todos em seu ambiente laboral, a ponto de ter como 

alternativa para sanar tal situação, a saída do emprego. 59 

E no dia a dia podem ser apontadas algumas dessas estratégias para com a 

vítima: indução ao erro; retirada da sua autonomia; críticas injustas ou exageradas 

de seu trabalho; negação de informações úteis para o desempenho de suas funções; 

privação de seus instrumentos de trabalho; isolamento; atribuição de tarefas 

inferiores à sua competência; atribuição de tarefas incompatíveis com a sua saúde e 

qualificação; xenofobia; implicação com suas crenças religiosas ou convicções 

políticas; zombamento; desacreditação pelos colegas e/ou superiores hierárquicos; 

ameaças de violência; invasão de aspectos pertinentes de sua intimidade; chacotas; 

gestos. Infelizmente esse rol é exemplificativo, com isso se percebe quão grave é o 

problema. 

Ao se perceber cada uma das situações acima constata-se o quanto é 

grandiosa a listagem de atitudes de hostilidade que podem ser dirigidas ao 

assediado, atingindo as suas condições de trabalho em sua deterioração de maneira 

proposital; atentando-se contra a sua dignidade; isolando-o e recusando a sua 

comunicação e ainda o tornando alvo de violência física, sexual ou verbal. 

 Com relação aos ambientes de trabalho mais suscetíveis dessa degradação 

moral, nascem em instituições conservadoras e fechadas, cujo controle de produção 

é baseado na cultura interna de poder e hierarquização. 60 

 Diante do que foi exposto sobre o sujeito ativo do assédio moral, passa-se 

que agora tratar sobre aquele a quem se destina a conduta agressora, o assediado.  

                                                
58

 Fernando Antônio Marques Júnior citando Barreto, traz uma importante pesquisa realizada por este 
último, quando da realização de um trabalho de campo com mais de duas mil pessoas entrevistadas, 
onde se levantou o seguinte: “O assédio moral é praticado em 90% dos casos pelo chefe, em 6% por 
colegas e pelo chefe juntos, em 2,5% apenas por colegas e em 1,5% por subordinados”. (JÚNIOR. 
Fernando Antonio Marques. Assédio moral no ambiente de trabalho questões sociojurídicas. São 
Paulo: Ltr, 2009, p. 26). 
59

 STADLER, Denise de Fátima. Assédio Moral uma análise da teoria do abuso de direito 
aplicada ao poder do empregador. São Paulo: Ltr, 2008, p. 77. 
60

Neste sentido, também apontando resultados de pesquisa Marie-France Hirigoyen expõe que: “58% 
dos casos de assédio vem da hierarquia; em 29% dos casos, o assédio vem de diversas pessoas, 
incluindo chefia e colegas; em 12% dos casos, o assédio vem de colegas e em apenas 1% vem de 
um subordinado”. (HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio 
moral. 8. ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015, p. 111) 
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A vítima é escolhida pelo fato de ser bem-educada, ingênua, insegura e, por 

isso, não consegue se defender das agressões. 61 

 Imperioso informar que em seus levantamentos apontou a psiquiatra Marie-

France Hirigoyen, que o assédio moral é mais frequente em indivíduos com mais de 

50 anos e em mulheres, sendo elas vítimas de situações assediantes peculiares, tais 

como conotações machistas ou sexistas, contribuindo ainda o fato de geralmente 

não terem tido uma educação voltada a reagir de forma violenta quando são 

facilmente dominadas. 62 

 Algumas pessoas que estão mais expostas ao risco de sofrerem assédio 

moral, mas nada obsta que outro tipo de pessoa seja alvo desse terror, 

considerando-se que para ocorrer basta haver um compartilhamento do ambiente de 

trabalho e que o agressor passe a investir contra a vítima objetivando atingi-la. 

 Nesse diapasão, o agressor pode assumir diversos perfis63, podendo o 

assédio ser praticado pelo chefe, por subordinados ou por colegas de trabalho de 

mesma hierarquia, dependendo de onde está partindo a agressão, a doutrina tem 

classificado as modalidades de assédio, conforme a posição que agressor e vítima 

ocupam no ambiente de trabalho, se vertical descendente (mais comum), horizontal, 

vertical ascendente (mais rara) e misto. 

O assédio moral vertical descendente é a modalidade mais comum do terror 

psicológico. É verificada quando a violência é praticada por um superior hierárquico 

contra o seu subordinado. Aquele extrapola os seus poderes determinando a 

realização de atos inexequíveis, fazendo com que a vítima se sinta incapaz de 

realizar as suas funções.  

 Pode ainda ser verificada através de perseguições, abusos de poder e 
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 JÚNIOR. Fernando Antonio Marques. Assédio moral no ambiente de trabalho questões 
sociojurídicas. São Paulo: Ltr, 2009, p. 29.  
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 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. 8. ed., Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2015, p.96-99. 
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 As autoras apontam que Barreto catalagou perfis diferentes de assediadores. Entre os quais 
destacam-se: a) Profeta – [...] Para ele demitir é uma “grande realização”. Gosta de humilhar com 
cautela, reserva e elegância. b) Pit-bull - Humilha os subordinados por prazer, é agressivo, violento e 
até perverso no que fala e em suas ações. c) Troglodita - É aquele que sempre tem razão. [...] É uma 
pessoa brusca. d) Tigrão – Quer ser temido para esconder sua incapacidade. [...] e) Mala – babão – 
[...] Bajula o patrão e controla cada um dos subordinados com “mão de ferro”. [...] f) Grande Irmão – 
Finge que é sensível e amigo dos trabalhadores não só no trabalho, mas fora dele. [...] g) Garganta - 
Vive contando vantagens (apesar de não conhecer bem o seu trabalho) e não admite que seus 
subordinados saibam mais que ele. h) Tasea (“tá se achando”) – É aquele que não sabe como agir 
em relação às demandas de seus superiores às demandas de seus superiores; é confuso e 
inseguro[...]” (Leda Maria Messias da; SILVA; Lanaira da. O Assédio Moral na Administração 
Pública: um livro em prol da extinção dessa praga. São Paulo: LTr, 2015, 30-31). 
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situações em que o chefe queira impor a sua superioridade para impor respeito 

diminuindo a importância de seus subordinados. 

Os estudos evidenciam que as consequências deste tipo de assédio são mais 

graves para a saúde do trabalhador, quando se compara com o horizontal, uma vez 

que a vítima tem muito mais dificuldades em buscar uma resolução para esta 

violência quando ela advém de seu superior hierárquico, do que aquela oriunda de 

colegas. Tal dificuldade relaciona-se com a noção de subordinação e na própria 

situação de hipossuficiência característica da relação de emprego. 

Alguns autores apontam subgrupos neste tipo de assédio, quais sejam:  

perverso (intuito de valorizar o próprio poder ou simplesmente de eliminar o outro); 

estratégico (força o pedido de desligamento do empregado, com o objetivo de 

diminuir os custos com encargos trabalhistas oriundos de uma demissão sem justa 

causa) e o institucional, coletivo ou organizacional (tem por objeto o trabalho, sendo 

caracterizado por um processo contínuo de hostilidades.  

Pode alcançar parte ou todos os trabalhadores da empresa, sendo usado 

comumente como um instrumento de gestão, com o intuito de maximizar os lucros).   

Já o assédio moral vertical ascendente se caracteriza por ser uma das mais 

raras em ocorrência, uma vez que a violência parte de um ou de todos os 

subordinados do superior hierárquico.  

A grande dificuldade reside no fato de quem procurar, pois o trabalhador tem 

no poder judiciário e nos sindicatos instrumentos importantes na defesa contra esta 

violência, todavia não há o mesmo espaço quando o alvo da violência é quem está 

na condição de superioridade na relação de trabalho. 

Esta prática se verifica, por exemplo, na administração pública quando um (a) 

chefe ou diretor(a) são nomeados recentemente para um setor ou departamento 

público e não dialoga com os servidores que ali estão lotados sobre o perfil que será 

implantado para o exercício das funções públicas. Neste sentido, um ou mais 

passam a assediar moralmente o superior hierárquico visando que ele peça 

exoneração, assim o grupo reage para se livrar daquele que lhe foi imposto, é um 

verdadeiro boicote. Tal situação também pode perfeitamente ocorrer no âmbito de 

uma empresa. 

 Verifica-se ainda quando alguém de um setor galga uma posição de maior 

destaque e os demais colegas acreditam que ele não tem potencial ou ainda não 

foram consultados sobre aquela ascensão, assim o assediado passa a ser vítima de 
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deboches, insubordinações, indisciplina, desrespeito, sabotagens, desídia, extravio 

de documentos etc. 

No que se refere ao assédio moral horizontal conceitua-se como aquele que a 

violência para com o assediado pode ser praticada por um ou vários colegas de 

trabalho, geralmente entre eles ocorrendo uma disputa pelo espaço, 

corriqueiramente de mesmo nível hierárquico. 

Neste tipo de terror psicológico a violência é caracterizada por isolamento da 

vítima pelo fato de a mesma ser diferente dos demais, seja por ser mais qualificada 

ou ter maior proximidade com o chefe, diretor ou secretário, todavia pode ainda se 

dar por xenofobia, preconceito racial ou religioso, inveja, discriminação ou opção 

sexual. 

Este tipo surge como uma combinação entre a hostilidade dos colegas de 

mesmo hierarquia funcional, assim como com a omissão e a conivência de 

superiores hierárquicos, e na maioria dos casos, decorre do assédio moral 

descendente. 64 

Por último, se tem o assédio moral misto, o qual é fruto da conjugação entre o 

assédio moral descendente e o horizontal. Tem como requisito a presença de pelo 

menos três sujeitos: a vítima e os assediadores vertical e horizontal. Assim se 

caracteriza pela agressão praticada tanto pelo superior hierárquico do assediado, 

bem como pelos seus colegas. 

Terá sempre um marco inicial este tipo de assédio que pode ser do superior 

hierárquico ou dos colegas de trabalho. Com o tempo tendência é a sua 

generalização. 

A vítima já fragilizada pela violência descendente encontra em seus colegas 

um reforço da mesma, pois a tendência deles é apoiar o seu chefe, o diretor mesmo 

que percebam em muitos casos o comportamento cruel por parte dele, assim 

passam a considerar o assediado como responsável por tudo que não ocorrer dentro 

do esperado, tornando a sua convivência como de extrema dificuldade com o grupo. 

A violência moral em suas diversas espécies acaba por afrontar diretamente a 

dignidade da pessoa humana, a qual será estudada na seção seguinte. 
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 FERREIRA, Hádassa Dolores Bonilha. Assédio Moral nas relações de trabalho. 2. ed. 
Campinas: Russell Editores, 2010, p.53. 
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3.2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO UM VALOR CONSTITUCIONAL 

GARANTIDOR 

 
Inicialmente é oportuno informar que a defesa dos direitos humanos está 

fundada no conceito de pessoa física ou jurídica, sendo esta percebida como uma 

expressão da titularidade de direitos subjetivos, que são inerentes a ela pela simples 

condição de valor humano.  

Assim, devido a sua natureza o homem é o centro do direito, logo, o conceito 

de pessoa é ligado aos conceitos de direitos e deveres jurídicos, sendo então uma 

unidade destes. 

O ser como pessoa oferece as seguintes características: um sentimento de 

identidade; autonomia e independência na sua atuação; contato com a realidade. A 

perda de um deles pode causar a sua destruição.65 

Deriva a palavra dignidade do latim dignitas (virtude, honra, consideração) e 

sua proteção e reconhecimento jurídico são frutos da evolução da humanidade.  

Nesse diapasão, quando se trata de dignidade da pessoa humana o seu 

sentido é entendido juridicamente como uma distinção ou honraria conferida à 

pessoa. 

Este princípio ganhou a sua formulação clássica por Immanuel Kant em 1785, 

que defendia que as pessoas deveriam ser tratadas como um fim em si mesmas, e 

não como um meio (objeto). 66  

O princípio da dignidade da pessoa humana é tão indeterminado quanto o 

conceito de dignidade humana. Alude ainda que esta não é garantida se o indivíduo 

é humilhado, estigmatizado, perseguido ou proscrito.67 

A proteção da dignidade humana atrai o cerne de todos os demais direitos e 

liberdades fundamentais do homem, posto que é inviável imaginar na hipótese da 

lesão de bens jurídicos tão relevantes como a vida, o nome, a honra, a imagem, a 

liberdade, a integridade física e moral, sem que implicasse também, numa violação à 

sua dignidade, constituindo-se tal princípio como o verdadeiro núcleo da ordem 

jurídica democrática. Nesse contexto tornou-se necessário determinar um sentido 

constitucional à dignidade humana. 
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 GARCIA, Maria. Limites da Ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da 
responsabilidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.189 - 211. 
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KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Trad. 
Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 58. 
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Assim a doutrina aponta-o como fonte de todo o ordenamento jurídico pátrio, 

e principalmente, dos direitos e garantias fundamentais, tendo, então, status 

constitucional. Representa o crivo pelo qual serão interpretados não somente tais 

direitos, mas, todo o ordenamento jurídico pátrio. Trata-se, portanto, não de um 

princípio de conteúdo meramente programático, e sim de eficácia plena e imediata. 

Então, ao ser elevado a tal patamar, exercerá o referido no sistema jurídico o 

papel de ser fonte de direitos e deveres, devendo ser visto também sob a ótica 

interpretativa, passando a integrar um conteúdo mínimo de dignidade lastreado nos 

elementos: valor intrínseco de todos os seres humanos, autonomia do indivíduo 

limitada por algumas restrições legítimas impostas por valores sociais, sendo 

qualquer lei nula a que venha violá-lo. 68 

É no contexto de reafirmação de direitos humanos fruto do pós-segunda 

guerra mundial, que o feixe de direitos que alicerçam a dignidade da pessoa humana 

se fortalece, todavia não se pode deixar de registrar que a origem a origem deste 

princípio está ligada ao estoicismo e cristianismo, que perdurou pela idade média e 

teve como expoente São Tomás de Aquino, seguido depois por Pico Della 

Mirandola; Marx; Merleau-Ponty e Skinner. 

Dessa forma se proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada durante a Assembleia Geral das Nações Unidas-ONU em 1948, a qual que 

garantiu em seu art. 23 que todo ser humano tem direito “a condições justas e 

favoráveis de trabalho”. 69 

É neste cenário que as Constituições democráticas modernas expressam dois 

tipos de normas: da primeira fazem parte as normas que constituem e organizam o 

Estado; já na segunda aquelas normas que limitam e dirigem o poder estatal, neste 

caso, devem ser mencionados primeiramente os direitos fundamentais.70 

Albergando essas concepções, a Constituição Federal de 1988 fez referência 

aos direitos fundamentais em várias partes de seu texto. No que se refere ao direito 

ao trabalho eleva-o em seu art. 7° ao nível constitucional, o que confere ao Estado o 

dever de tutelá-lo, tendo a sua omissão ou descumprimento deste seu papel como 
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BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo.4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 273-274. 
69
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http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>Acesso em: 02 mai. 2017. 
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 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Luís Afonso Heck, tradutor. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2007, p. 105-116. 
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consequência o ensejo de ações constitucionais. 71  

No tocante aos direitos fundamentais existem duas construções: uma estreita 

e rigorosa e outra larga e ampla. A primeira pode ser denominada “construção de 

regras”, já a segunda “construção de princípios”. Conforme a construção estreita e 

rigorosa, normas que concebem direitos fundamentais são normas jurídicas e, como 

tais, são aplicáveis do mesmo modo com todas as outras; já pela construção ampla 

ou holística, a função dos direitos fundamentais é inserida em um quadro mais 

amplo, uma vez que personificam também um ordenamento de valores objetivos.72 

Logo, a teoria do Direito não somente deve importar um sistema 

argumentativo dinâmico, a partir da interpretação e a aplicação de tais regras, mas 

também de princípios.  

Ambas as questões, a relativização dos limites entre Direito e moral e a 

relativização da distinção entre teoria do direito e teoria da argumentação exigem 

respostas da parte do positivismo jurídico. 73
  

Dessa maneira, a Constituição Federal de 1988 não deixou de albergar o 

princípio da dignidade da pessoa humana, neste sentido, consagrou-a como um dos 

alicerces do Estado Brasileiro, estando assim expressa em seu art. 1º que a 

República Federativa do Brasil tem como fundamento: “III – a dignidade da pessoa 

humana”, garantindo a autodeterminação consciente do ser humano, 

compreendendo-o em na sua integridade física e moral. Não deixou de colacionar 

também no inciso quarto do mesmo artigo “os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa” como mais um de seus fundamentos. 

Destacou ainda em seu art. 170, o princípio geral-objetivo da ordem 

econômica e financeira nacional, que diz: “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, [...]”.  

Assim, percebe-se a preocupação do legislador constitucional que era a de 

garantir o desenvolvimento nacional com respeito a pessoa humana. Esta regra é 
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mais que um simples programa é sim uma fonte de direito subjetivo para o 

trabalhador. 74 

Não se pode deixar de informar, que no art. 193 da Carta Constitucional, 

expressa que a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo 

o bem-estar e a justiça social.  

Convém mencionar também o artigo 205 da Lei Maior que trata da educação, 

como direito de todos e dever do Estado e da família, e tem como um dos pontos 

visados a sua qualificação para o trabalho, já o art. 214 em seu inciso IV leciona que 

a educação brasileira se volta para educar e formar para o trabalho.  

A afirmação dos direitos fundamentais como um núcleo de proteção da 

dignidade humana e a Constituição como o espaço adequado para se assegurar e 

garantir normas as normas preservadoras dessas pretensões contribuíram para a 

afirmação deste princípio no contexto atual. 

É necessário ser sensível às diferenças culturais e de civilização, que 

determinam modos diversos de compreensão e realização dos direitos humanos. Há 

um conjunto de direitos fundamentais, do qual decorrem todos os outros: o conjunto 

dos direitos que estão mais intimamente ligados à dignidade e ao valor da pessoa 

humana e sem os quais os indivíduos perdem a sua qualidade de homens.  

Tais direitos devem ser considerados patrimônio espiritual comum da 

humanidade e não admitem, hoje, nem mais de uma leitura, nem pretextos 

econômicos ou políticos para a violação de seu conteúdo essencial. Na atualidade é 

que a dignidade jusnaturalista e humanista, que já dava ao homem um direito de 

resistência, se transforma numa força espiritual capaz de revolução. 75 

Com a adoção do pós-positivismo a Constituição passa a ser vista não como 

uma mera Carta Política, mas como um instrumento com força normativa, não só 

para as regras, mas também aos princípios jurídicos, passando a tutelar não só as 

relações de direito público, como também as de direito privado.  

Esta fase chamada de neoconstitucionalismo ou de constitucionalismo76 
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fundamentais. Nesse sentido, o constitucionalismo equivale, como sistema jurídico, a um conjunto de 
limites e de vínculos impostos a todos os poderes. O constitucionalismo, com sua pretensão de 
submeter às leis a normas superiores estipuladas como inderrogáveis, exprime uma instância 
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avançado surgiu no pós-segunda guerra mundial e veio para consagrar uma teoria 

dos direitos fundamentais veiculados na Constituição, com regras próprias de 

interpretação e aplicação, cuja proteção se daria mediante controle jurisdicional da 

constitucionalidade dos atos normativos regulados pelo direito. 

Neste contexto os valores ou princípios jurídicos-fundamentais valem não só 

para a relação entre estado e cidadão, mas para todos os âmbitos do direito.77 

Goza esse Estado Constitucional de qualidades, quais sejam o de ser um 

Estado de Direito e, também democrático, e então ser submetido ao direito, regido 

por leis e sem confusão entre os Poderes. 78 

A produção jurídica realizada no pós-segunda Guerra trouxe importante 

ampliação e aprofundamento desse estudo. A continuidade existe entre a teoria das 

fontes do direito e os métodos de sua interpretação exige não extrapola a análise 

dos procedimentos hermenêuticos dos direitos fundamentais da significação das 

disposições que os formulam e sancionam positivamente. Essa positivação deles 

significa a incorporação de direitos naturais e inalienáveis do indivíduo. 79 

Distintos sistemas de positivação influem diretamente na interpretação dos 

direitos fundamentais que aparecem formulados como valores, princípios e normas 

específicas, o que obriga a plantar seu respectivo alcance. Neste sentido, o 

fenômeno de interpretar os direitos fundamentais dos textos constitucionais não é 

novo, pois desde a Declaração de Direitos Bill of Rights constituem uma das partes 

que participam e organizam a forma de governo que integram os textos 

fundamentais. 80 

Convém também informar que não são poucos os críticos ao 

constitucionalismo. Consideram que estão se debilitando as exigências normativas 

derivadas do “governo das leis” e que, consequentemente, se está retrocedendo a 

                                                                                                                                                   
clássica do jusnaturalismo, portanto, equivaleria a uma negação do positivismo jurídico. Com a 
incorporação nas Constituições de princípios de justiça de caráter ético-político, desaparece o 
principal traço distintivo do positivismo jurídico: a separação entre direito e moral. (FERRAJOLI, Luigi. 
Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. Tradução de A. K. Trindade. In: 
_____; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (orgs.). Garantismo, hermenêutica e (neo) 
constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 13-
56). 
77

 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Luís Afonso Heck, tradutor. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2007, p. 105-116. 
78

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. (reimpressão). 
Coimbra: Almedina, 2000, p. 93. 
79

 Ibid., p. 377. 
80

 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 8. ed. 
Madrid: Editorial Tecnos, 2003, passim. 
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esquemas vetustos vinculados as elites intelectuais e judiciais. O direito na opinião 

desses autores – está deixando de ser geral; claro e coerente, pois se minam as 

bases sobre as quais estão construídos os valores da autonomia das pessoas e da 

segurança jurídica, deixando entrar a arbitrariedade na aplicação do direito. A 

disputa se dá, definitivamente, sobre se as mudanças são meramente quantitativas, 

ou se, trata de mudanças verdadeiramente qualitativas. 81
  

E como considerar que a dignidade da pessoa humana foi atingida? a 

resposta reside no fato de que sempre que a pessoa for rebaixada a condição de 

objeto ou coisa, sendo assim descaracterizada como sujeito de direitos estaria 

diante desta ofensa e, portanto de situações conflitantes com tal valor supremo. É 

neste sentido que colide o assédio moral com a dignidade humana, uma vez que as 

situações humilhantes, degradantes e constantes dirigidas à pessoa acabam por não 

lhe permitir um tratamento tendo-a como um fim em si mesma. 

 Entretanto, ela é um ser humano, que necessita de valorização pessoal e 

profissional, e de um meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado, que venha a 

contribuir com o seu bem-estar e não ser causa de adoecimento. 

Assim, o respeito a este princípio relaciona-se intimamente também com a 

preservação de um meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado. Sendo a busca 

do bem-estar daqueles que ali laboram uma meta constante a ser perseguida pelo 

poder público e pela inciativa privada, uma vez que, nem sempre, ele é seguro e 

saudável, podendo ser um agente multiplicador de doenças, situações humilhantes e 

degradantes que abalam sensivelmente a saúde e a vida do trabalhador. 

Sob este prisma são os trabalhadores das esferas pública e privada titulares 

de direitos fundamentais e não apenas mero objeto da atividade econômica, 

devendo ser assegurado a eles uma existência com dignidade.  

Assim, relevante se torna salientar que todos esses argumentos reafirmam a 

aplicabilidade do princípio da dignidade humana no direito ao bem-estar do ambiente 

laboral, sendo uma verdadeira afronta ao mesmo à exposição do trabalhador a 

pressões psicológicas desumanas e condições precárias de trabalho, forçando-o a 

afastamentos por saúde para tratamento de saúde e em situações mais extremas 

podem ocorrer suicídios. Desse jeito, percebe-se que o Tribunal Superior do 

                                                
81

 REGLA, Josep Aguiló. Do “Império da lei” ao “Estado constitucional”: dois paradigmas jurídicos em 
poucas palavras. In: RIBEIRO, Eduardo (Org.). In: Argumentação e Estado Constitucional. São 
Paulo: Ícone, 2012. p. 17-28. 
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Trabalho se alinha, conforme sua jurisprudência dominante a necessidade de se 

respeitar o conjunto de valores imateriais inerentes à pessoa humana. 82 

Oportuno ressaltar que democracia apenas se sustenta com um poder 

judiciário independente e qualificado, com juízes com preparação humanista, com 

sensibilidade social, fazendo evoluir o direito. A legitimidade do Judiciário reclama 

por decisões justas e adequadas aos princípios do processo, garantindo a realização 

dos direitos fundamentais.83 

Todavia, quando se trata de assédio moral no trabalho percebe-se que devido 

à dificuldade ligada à construção probatória de sua evidência aliada ao 

desconhecimento sobre os elementos caracterizadores, corroboram para decisões 

judiciais não satisfatórias para a vítima, principalmente em nível recursal. 84 

Atualmente há uma banalização do princípio da dignidade da pessoa 

                                                
82 “RECURSO DE REVISTA. 1. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA. A responsabilidade solidária atribuída à reclamada, pela indenização por dano moral, 
ampara-se no art. 942 do Código Civil, em razão das ofensas proferidas contra o autor pelo preposto 
da segunda reclamada. Recurso de revista não conhecido. 2. ASSÉDIO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 
Tratamento urbano e respeitoso é dever legal e contratual das partes no âmbito trabalhista. Excessos 
ao razoável, por parte do empregador, atentam contra a dignidade da pessoa humana, princípio 
assegurado no art. 1º, III, da Carta Magna e um dos pilares da República Federativa do Brasil. 
Recurso de revista não conhecido. 3. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. CRITÉRIOS PARA 
ARBITRAMENTO. A indenização por dano moral guarda conteúdo de interesse público. O valor 
fixado deve observar a extensão do dano sofrido, o grau de comprometimento dos envolvidos no 
evento, os perfis financeiros do autor do ilícito e da vítima, além de aspectos secundários pertinentes 
a cada caso. Incumbe ao juiz fixá-lo com prudência, bom senso e razoabilidade. Recurso de revista 
não conhecido. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Na Justiça do 
Trabalho, os pressupostos para deferimento dos honorários advocatícios, previstos no art. 14 da Lei 
nº 5.584/70, são cumulativos, sendo necessário que o trabalhador esteja representado pelo sindicato 
da categoria profissional e, ainda, que perceba salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou, 
recebendo maior salário, comprove situação econômica que não lhe permita demandar, sem prejuízo 
do sustento próprio ou de sua família. Ausente a assistência sindical, desmerecido o benefício. 
Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 1696320125040831 169-63.2012.5.04.0831, 
Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 23/10/2013, 3ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 25/10/2013). Informação obtida a partir de consulta de dados realizada na página 

da web da Jusbrasil. Disponível em: <https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24350036/recurso-de-

revista-rr-1696320125040831-169-6320125040831-tst>. Acesso em: 15 set. 2017. 
83

 BONIFÁCIO, Artur Cortez, O Direito Constitucional Internacional e a Proteção dos Direitos 
Fundamentais. Coleção Professor Gilmar Mendes. São Paulo: Método, 2008, p. 285-317. 
84

 ”DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE 
HORÁRIO ESPECIAL A SERVIDOR ESTUDANTE QUE PREENCHA OS PRESSUPOSTOS 
OBJETIVOS PREVISTOS LEGALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE CONVENIÊNCIA E 
OPORTUNIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO VINCULADO. PRETENSA 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ASSÉDIO MORAL PRATICADO PELO 
ENTE APELADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DO 
ASSÉDIO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.(TJ-RN - AC: 94245 RN 2008.009424-5, Relator: Des. Expedito Ferreira, Data de 
Julgamento: 13/01/2009, 1ª Câmara Cível)” (grifo nosso). Informação obtida a partir de consulta de 
dados realizada na página da web da Jusbrasil. Disponível em: https://tj-
rn.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4716797/apelacao-civel-ac-94245/inteiro-teor-11748729. Acesso 
em: 15 set. 2017. 
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humana85, sendo ele alvo de deturpação de seu real significado, fato este inclusive 

constatado quando se analisa a jurisprudência da Corte Constitucional brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
85

 O autor da dissertação consultada em uma singela busca em 7 de novembro de 2012 no banco de 
dados eletrônico de decisões do STF mostrou-se sintomática, ao revelar dados estatísticos sobre o 
uso dos termos “dignidade” e “humana” em decisões do Tribunal. Ao todo, uma busca dos termos 
“dignidade” e “humana”, unidos pela conjunção “e”, faz surgir, como resultados, 216 acórdãos, 1599 
decisões monocráticas, 155 menções em informativos, e apenas um recurso com repercussão geral 
reconhecida. É esse o total de casos julgados pelo STF em que os termos em questão foram usados. 
Por sua vez, com base somente no termo “dignidade”, surgem, após a busca, 309 acórdãos, 2244 
decisões monocráticas e 244 menções em informativos. Por fim, os termos “dignidade”, “pessoa” e 
“humana”, unidos por conjunções “e”, dão lugar a 200 acórdãos, 1478 decisões monocráticas e 133 
menções em informativos. [... ] Tudo indica que o STF, enquanto instituição, precisa preocupar-se 
mais com a conceituação, ainda que aproximada, do que seja dignidade humana, algo que não foi 
feito a contento até o momento. (NETO, João Costa Ribeiro. Dignidade Humana (Menschenwürde): 
evolução histórico-filosófica do conceito e de sua interpretação à luz da Jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Federal alemão, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos. Dissertação (Mestrado) – Direito, Universidade de Brasília (UnB), 2012, p. 122-126) 
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4 O ESTADO BRASILEIRO E O MARCO LEGAL SOBRE O ASSÉDIO MORAL 
 
  

De início se torna imperioso apontar a diferença conceitual entre Estado86 e 

Administração pública. Assim pode o primeiro ser conceituado como uma pessoa 

jurídica de direito público externo dotado de soberania, sem tampouco deixar de 

ressaltar que também pode ser visto como uma unidade da federação. Quando se 

trata da realização das atividades estatais pelos agentes públicos é que se pode 

falar em administração pública87, assim ela é simplesmente tarefa desempenhada 

por aqueles através de seus órgãos88. 

 Estas tarefas podem ser desempenhadas diretamente pelos entes políticos 

(União, Estados, Município e Distrito Federal), utilizando-se da desconcentração 

como forma de equacionar melhor o desempenho de suas atribuições 

constitucionalmente estabelecidas, todavia, para uma melhor gerência, autonomia e 

prestação de serviços públicos podem os mesmos se valerem da descentralização 

de suas atividades, desse jeito mediante lei, criam ou autorizam89 pessoas jurídicas 

que vão compor a administração pública indireta, assim podem ser exemplificadas 

as autarquias, fundações de direito público ou de direito privado, sociedades de 

economia mista e empresas públicas. 

                                                
86

 “O conceito de Estado varia segundo o ângulo em que é considerado. Do ponto de vista 
sociológico, é corporação territorial dotada de um poder de mando originário (Jellinek); sob o aspecto 
político é comunidade de homens, fixada sobre um território, com potestade superior de ação, de 
mando e de coerção (Malberg); sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica territorial soberana 
(Biscaretti di Ruffa); na conceituação de nosso Código Civil, é pessoa jurídica de Direito Público 
Interno (art. 41, I). Como ente personalizado, o Estado tanto pode atuar no campo do Direito Público 
como no Direito Privado, mantendo sempre sua única personalidade de Direito Público, pois a teoria 
da dupla personalidade do Estado acha-se definitivamente superada”. (MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.60). 
87

 “O verbo administrar indica gerir, zelar, enfim uma ação dinâmica de supervisão. O adjetivo pública 
pode significar não só algo ligado ao Poder Público, como também à coletividade ou ao público em 
geral. O sentido objetivo, pois, da expressar (...) deve consistir na própria atividade exercida pelo 
Estado por seus órgão e agentes, caracterizando, enfim, a função administrativa. (...) A expressão 
também pode significar o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a incumbência 
de executar as atividades administrativas”. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito 
Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 11). 
88

“Com base na teoria do órgão, pode-se definir órgão público como uma unidade que congrega 
atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o objetivo de expressar a vontade 
do Estado”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Forense, 
2017, p. 672). 
89

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XIX - somente por lei específica poderá 
ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e 
de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação (...)” 
(BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 
05 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 15 mai. 2017) 
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As pessoas jurídicas que compõem a administração pública indireta podem 

adotar os regimes jurídicos de direito público ou direito privado, cabendo a 

Constituição e a lei elegerem esses regimes. 

Imperioso colacionar que os serviços públicos são tarefa estatal, que pode 

prestá-los diretamente ou por meio de delegação, com a finalidade de satisfazer o 

interesse coletivo.  

A noção de serviço público é um instituto típico do direito francês e que só há 

unanimidade quanto a sua definição ao se concluir pela equivocidade, a polissemia 

e a polivalência do conceito. 90 

 Ocorre que tanto a administração pública direta quanto a indireta precisam de 

agentes públicos para executar as tarefas impostas pelo Estado para a satisfação do 

bem comum. Neste sentido expressa o texto constitucional em seu art. 37, I, II, III, 

expressa que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. Destaca ainda que os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais, mas também aos 

estrangeiros, conforme disposto em lei. 91 

Consagrou a Constituição Federal o tratamento isonômico quanto ao seu 

acesso ao estabelecer como regramento geral o concurso público92. Ser servidor ou 

empregado público sempre fez parte do sonho de muitos brasileiros, pois a este 

contexto remetem logo a ideia de estabilidade financeira e funcional, assim muitos 

                                                
90

 GOFFI, Ana Maria; SCARTEZZINI, Flaquer. O princípio da continuidade do serviço público. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 53-55. 
91

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 
como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração[...]”(BRASIL, Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br). Acesso em 17 mai. 2017) 
92

 “Concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e 
selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, 
o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções 
públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no 
procedimento, obedecida sempre a ordem de classificação”. (FILHO, José dos Santos Carvalho. 
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.632). 
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investem em cursos preparatórios, livros, apostilas visando lograr êxito em sua 

aprovação, e em razão disso, cada vez mais difícil se torna esse acesso.  

Aqueles que conseguem a investidura em cargo ou emprego público, às 

vezes, constatam uma triste realidade, que na administração pública também reside 

um palco importante para a ocorrência de assédio moral, violência caracterizada por 

humilhações, perseguições, tratamentos desumanos e degradantes que podem 

conduzir a quadros de doenças ou até mesmo a morte. 

 Assim, o Estado que emprega, também exerce o papel de criar, aplicar e 

zelar pelo fiel cumprimento da norma jurídica, também é palco da transgressão que 

condena. 

Essa violência perversa no cotidiano laboral, existente também nesta esfera, 

tem algumas particularidades em relação à privada, como já apontado no capítulo 2, 

muito ligadas à complexidade que envolve a máquina pública, assim, identificar e 

punir o agressor não é tarefa de fácil solução. 

O assédio moral colide frontalmente com um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, mas também atinge os 

princípios administrativos constitucionais que a norteiam, os quais serão neste 

capítulo estudados.  

Tal ofensa na esfera pública é encarada pela jurisprudência pátria como ato 

de improbidade administrativa e a ação civil pública um instrumento processual útil 

para tal responsabilização. 

Oportuno também relatar que além da questão principiológica também serão 

analisados os aspectos reguladores do assédio moral no Brasil, analisando-se, para 

tanto, projetos legislativos que criminalizam a conduta, bem como legislações 

estatutárias que regulam essa violência.  

Por fim, o aspecto da responsabilização civil, penal e administrativa do agente 

público também serão estudados. 
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4.1 O ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO PÚBLICO E A VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

 O Direito Administrativo pode resumidamente ser definido como um conjunto 

de normas e princípios que regem a administração pública. Esse ramo do Direito 

tem uma particularidade que é o fato de não ser codificado, assim tem os princípios 

uma função precípua que é a de sistematizar e unificar as leis administrativas.  

São muitos os princípios norteadores presentes nesta disciplina jurídica. 

Assim, nela não é concebível a realização de uma interpretação isolada ou 

hipertrofiada de um ou outro princípio, mas sim deverá ser realizada de maneira 

sistêmica e hierarquizada93. Rejeitam valores e normas que os contrariam. 94 

Doutrinariamente, os princípios de Direito Administrativo são tratados como 

constitucionais e infraconstitucionais.  

Neste estudo serão debatidos, aqueles que estão expressos no caput do art. 

37 da Constituição Federal de 1988, quais sejam a legalidade, moralidade 

impessoalidade, publicidade e eficiência devido a sua pertinência com a temática em 

debate neste estudo.  

Mas devido a sua relevância norteadora não se pode deixar de tecer 

comentários sobre alguns princípios infraconstitucionais. 

Primeiramente, o que se apresenta é a autotutela, princípio consagrador do 

controle interno dos atos administrativos pela própria administração pública, que não 

precisa recorrer ao Poder Judiciário para anular os seus atos quando eivados de 

vício de legalidade, bem como por motivo de conveniência e oportunidade pode 

revogar os inconvenientes e inoportunos.  

Este princípio autoprotetor se faz presente na Súmula 473 do Supremo 

Tribunal Federal95 e é uma consequência de sua independência96 funcional 

                                                
93

 FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
240. 
94

 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 122. 
95

 “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 
Informação obtida a partir de consulta de dados realizada na página da web da Supremo Tribunal 
Federal.Disponívelem:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&p
agina=sumula_401_500. Acesso em: jul. 2017. 
96

 “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
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garantida pela Norma ápice. 

O princípio da obrigatória motivação impõe à administração pública o dever 

de apontar, justificar de forma escrita os pressupostos de fato e de direito que 

fundamentaram a decisão administrativa. Tem fundamento no art. 93, X, da Lei 

Maior.97 

O princípio da finalidade determina que o fim da administração pública é o 

interesse geral, sendo inerente ao princípio da legalidade e não uma decorrência 

dele.98 

Imperioso lecionar que no exercício da função pública se impõe o imperioso 

respeito aos ditames legais, uma vez representa a administração pública representa 

a vontade popular. Assim, cabe ao gestor público além de realizar somente o que a 

lei lhe autoriza, também observar a razoabilidade99 na tomada de sua decisão, 

devendo agir com equilíbrio, bom senso, coerência, sem tampouco, esquecer da 

proporcionalidade, isto é, da adequação entre os meios e fins, enfim deve ter uma 

justa medida. 

Também necessário se faz destacar o princípio da continuidade do serviço 

público, que defende a proibição da prestação de tais serviços, aplicando-se no 

âmbito do Estado prestador100. Deverá também o gestor público observar o 

tratamento isonômico, com igualdade na lei e perante a mesma. Trata-se de um 

preceito fundamental que se encontra insculpido no caput do art. 5º da Norma 

                                                                                                                                                   
Judiciário”. (BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 30 mai. 
2017). 
97

 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)X as decisões administrativas dos tribunais 
serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros; [..]” (BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 30 mai. 
2017) 
98

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p.109. 
99

 “Em suma: a ideia de razoabilidade remonta ao sistema jurídico anglo-saxão, tendo especial 
destaque no direito americano [..]Já a noção de proporcionalidade vem associada ao sistema jurídico 
alemão [..] Há autores que recorrem até mesmo ao direito natural como fundamento para a aplicação  
da razoabilidade  [..] a razoabilidade deve embutir, ainda a ideia de proporcionalidade em sentido 
estrito, consistente na ponderação entre o ônus e imposto e o benefício trazido, para constatar se a 
medida é legítima” (grifo nosso). (BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 
contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 280-282). 
100

 ”Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. (BRASIL, Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 31 mai. 2017). 
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Constitucional101, constituindo-se como o fundamento de inúmeros institutos em 

matéria administrativa, dentre os quais merece destaque o concurso público e a 

licitação. 

Não se poderia deixar de fazer o registro sobre um dos grandes princípios em 

discussão no Direito Administrativo, qual seja, o da boa administração pública, 

tratado por Juarez Freitas102 em sua inigualável obra - O direito fundamental à boa 

administração pública - como uma soma de direitos públicos subjetivos.  

  Uma vez superada a exposição sobre alguns princípios infraconstitucionais, 

passa-se a analisar os constitucionais, sendo o primeiro a ser estudado o da 

moralidade.  

Cabe também a lei nº. 8429/92, que trata da improbidade administrativa, a 

proteção deles. Independentemente de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário a 

violação de tais princípios, já violará tais princípios pelo fato de se referirem a uma 

conduta autônoma, praticada por um agente público ou terceiro. 

O princípio da moralidade103 dentre os que regem a administração pública é 

uma inovação da Constituição Federal de 1988, liga-se a ideia de honestidade, ética, 

lealdade e sua ofensa caracteriza improbidade. Sua proteção está expressa através 

da ação popular, conforme artigo 5º, LXXIII, além de ter previsão nos artigos 4º e 11º 

da lei nº. 8.429/92, que versa sobre a improbidade administrativa. 

Neste sentido, o agente público ao praticar assédio moral viola o princípio 

constitucional da improbidade administrativa afrontando ainda a dignidade da pessoa 

humana.  

A doutrina e a jurisprudência construíram o entendimento de reconhecer a 

partir de uma análise principiológica o assédio moral como um ato de improbidade.  

Quando se fala em improbidade administrativa está se tratando daquilo que é 

contrário à honestidade, à boa-fé, à honradez, à correção de atitude.  

Anterior a Constituição Federal de 1988 existiam no direito brasileiro 

                                                
101

 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes[...]” (BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 31 mai. 2017) 
102

 FREITAS, Juarez. O direito fundamental à boa administração pública. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014, p. 21. 
103

 “Nem todos os autores aceitam a existência desse princípio; alguns entendem que o conceito de 
moral administrativa é vago e imperioso ou que acaba por ser absorvido pelo próprio conceito de 
legalidade”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Forense, 
2017, p. 107). 
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legislações prevendo sanções para os atos que causassem prejuízo ao erário e 

enriquecimento ilícito. Pelo Decreto-lei nº 3240/41 a perda dos bens era um efeito da 

condenação criminal.  

Já o texto constitucional de 1946 tratou sobre o sequestro e perdimento de 

bens, em caso de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso de cargo ou 

função pública, ou de emprego em entidade autárquica.  

Para dar efetividade a este mandamento foi promulgada a lei nº. 3164/57. As 

sanções eram decretadas pelo juízo cível, independentemente da responsabilidade 

criminal. Em seguida veio a lei nº. 35024/58 que não revogou a anterior e regulou o 

sequestro e a perda de bens no caso de enriquecimento ilícito, por influência ou 

abuso de cargo ou função. 

A Constituição de 1967 estabeleceu a perda de bens por danos causados ao 

erário ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de função pública a partir de 

disposição disposta em lei. 

A Constituição de 1988 trouxe insculpido em seu artigo 37, caput, o princípio 

da moralidade, como um dos pilares da administração pública, assim deve todo 

agente público agir de forma honesta, leal e proba com o fito de se atender a 

finalidade pública. Estabelece ainda no parágrafo quarto do mesmo artigo que “os 

atos de improbidade administrativa terão como consequência a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e 

ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação 

penal cabível”.  

Não se pode deixar de mencionar que da primeira até a última Constituição 

brasileira a lesão à probidade administrativa sempre foi prevista como crime de 

responsabilidade do Presidente da República. Esta matéria se encontra 

regulamentada na lei nº. 1079/50. 104  

Com o nascimento do Estado de Direito surge o princípio da legalidade 

administrativa, verdadeira garantia dos direitos individuais. A partir do seu estudo, 

percebe-se que a administração pública somente pode fazer aquilo que a lei 

autoriza, contrastando tal preceito com o que rege a particular, na qual é lícito fazer 
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 “Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra 
a Constituição Federal, e, especialmente, contra: [...] V - A probidade na administração;[...]” BRASIL. 
Lei nº 1.079, de 10 de Abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo 
processo de julgamento. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. 
Acesso em 03 jun. 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.079-1950?OpenDocument
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tudo que a lei não proíbe, sendo a relação deste com a mesma de autonomia da 

vontade e de liberdade. 

Assim, fica o gestor fielmente submisso em suas atividades administrativas ao 

que preconiza o texto legal, evitando-se que aja por conta própria. 

O respeito a este princípio encontra fundamento pela Norma Ápice em seus 

art. 5º, XXXV; art. 37, caput e art. 84, IV. Quanto às ilegalidades administrativas 

também tratou este texto de consagrar garantias frente às ilegalidades 

administrativas, a partir da previsão dos remédios constitucionais habeas data; 

habeas corpus; mandado de segurança individual e coletivo; ação popular e 

mandado de injunção.105 

Este princípio pode ter regular funcionamento abalado pelos estados de 

defesa e de sítio, assim como a partir da edição de medidas provisórias. 

No que diz respeito ao princípio da impessoalidade106, ele pode ter duplo 

                                                
105

 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)XXXV - a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...)LXVIII - conceder-se-á habeas 
corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; LXIX - conceder-se-á mandado de 
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; LXX - o mandado de segurança coletivo pode 
ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização 
sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 
menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; LXXI - conceder-se-á 
mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania; LXXII - conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo 
por processo sigiloso, judicial ou administrativo; LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; [...] Art. 37. A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: [...]IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução; [...]” BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso 
em 01 jun. 2017. 
106

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  [...]IV – [...]1º A publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores público.” BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em 01 jun. 2017. 
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significado, o de ser uma qualidade que deve ser observada perante os 

administrados ou pela administração.  

Com ele se estabelece a obrigatoriedade de não particularizações no âmbito 

da administração pública, as finalidades não terão finalidade pessoal e, sim sempre 

públicas, sob pena de desvio de finalidade. Almeja ainda impedir as discriminações 

e privilégios no exercício das atividades administrativas, coibindo-se a promoção 

pessoal dos agentes públicos e autoridades. 

Sob um outro prisma também pode ser analisado à luz da teoria do órgão, a 

qual leciona que o agente público no exercício legítimo de suas ações tem seus 

atos imputados à pessoa jurídica que se vincula, com isso fica vedada a sua 

promoção particular, bem como se estabelece a sua responsabilidade subjetiva 

(com culpa provada) e a do Estado que é a objetiva (sem culpa).  

Quando se fala em princípio da publicidade se constata que a administração 

pública tem o dever de tornar público os seus atos, divulgando-os e os tornando 

transparentes e acessíveis para a livre consulta e controle por parte dos cidadãos, 

sendo uma maneira de se controlar socialmente a máquina pública. 

Com a observância deste norteador administrativo se percebe com a 

publicidade dos atos administrativos se exteriorizam a vontade da administrativa que 

deve ser pública e transparente; o conteúdo dos atos passa a ser exigido, além da 

produção dos efeitos desejados. 

Esta publicidade pode ter como destinatário um indivíduo certo ou um grupo, 

cuja divulgação se dará com a simples comunicação pessoal; já quando se trata de 

pessoas indeterminadas o meio usado para tanto será o diário oficial. 

 Pode ser percebida a presença de seu conteúdo na Lei Maior no art. 5º, 

XXXIII, XXXIV e LXXII. 107 
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 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXIII - todos têm direito a 
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, 
independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; [...] LXXII - 
conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo; [...]” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 
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As exceções a sua observância também se encontram descritas neste texto 

constitucional, quais sejam a segurança da sociedade e dos indivíduos e a 

intimidade dos envolvidos.108 

 O princípio da eficiência foi o último a fazer parte do caput do art.37, da 

Constituição Federal, a partir da emenda constitucional nº 19/98.  

O que se busca com a sua observância é uma gestão racional dos recursos; 

agilidade nos atendimentos ao público; qualidade; rapidez; produtividade; 

rendimento etc. Em resumo, é a prestação de um serviço público com celeridade e 

qualidade. 

 Constitui-se em uma das grandes preocupações do administrador público 

buscar resultados melhores, mas tendo a lei como plano de fundo. 

 Com ele correlacionado percebe-se o estágio probatório; duração razoável do 

processo; as parcerias público-privadas – PPP e as agências executivas. 

 Uma vez apontado a base de princípios que alicerçam a administração 

pública expressos no art. 37, caput, da Lei Maior brasileira, pode se afirmar que é 

dever de todo agente público perseguir o seu respeito e a sua afirmação em todos 

Poderes, devendo gerar a sua contrariedade, uma resposta imediata e proporcional 

por parte do Estado. 

 No cenário instalado pela guerra psicológica que se faz presente uma seleta 

gama de injustiças que se apresentam de inúmeras formas, assim podem ser 

expostas de maneira exemplificativa as seguintes situações: agentes públicos em 

épocas de eleição são forçados a angariar votos para candidato “X”, sob pena de 

perder o cargo de chefia, direção ou assessoramento que ocupam ou até mesmo 

serem removidos para locais mais distantes e de difícil acesso em relação ao atual e 

a sua residência; deixam de receber tarefas importantes; são comparados com 

outros colegas; alvos de situações de ridicularização e chacotas; sofrem isolamento; 

expostos a mudanças constantes de turnos e horários, situação sentida 

                                                                                                                                                   
de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 02 jun. 2017. 
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 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X - são invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação; [...] XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado; [...]” (BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso 
em 02 jun. 2017) 



65 

 

principalmente para os que exercem suas funções em regime de escala; 

retardamento de férias imotivado; interrupções constantes nas férias alegando 

sempre como plano de fundo a  discricionariedade do “interesse público”; 

distribuição desigual de tarefas; demissões sem o respeito ao devido processo legal 

para atender a caprichos de gestores; retardo de envio de ato administrativo para 

publicação, com o objetivo de prejudicar uma promoção; isolamento profissional em 

razão de ideologia política, idade, gênero ou convicção religiosa; boicotar a produção 

de servidor; atribuir como sua a ideia de outrem, dentre outros. 

 A partir desta breve exposição se evidencia o quão gravoso é a presença no 

assédio moral no ambiente laboral, constatando-se que nas situações 

supramencionadas ocorre a violação dos princípios que alicerçam a administração 

pública.  

Essa violência se caracteriza por situações humilhantes, vexatórias e 

degradantes, não pontuais, que afetam diretamente a dignidade humana e 

consequente os direitos de personalidade do homem, conduzindo-o a quadros de 

afastamentos para tratamentos de doenças psicológicas, aposentadorias prematuras 

ou até à morte, seja relacionado a suicídio ou por consequência de doenças. 

Com o intuito de se punir este mal que também assola a esfera pública, 

encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei nº. 8178/14.109  

O projeto em destaque objetiva enquadrar os atos de assédio moral como 

prática de improbidade administrativa por meio de atos que atentam contra os 

princípios da administração pública, com isso se pretende modificar o artigo 11º, VIII 

da lei nº. 8429/92.110 Como registro de última movimentação legislativa há um 

parecer favorável em 05/10/2016 do relator o deputado Rubens Pereira Júnior – PC 

do B - MA na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal.  

 Uma vez sancionado, deverá contribuir indubitavelmente para a redução do 

assédio moral no serviço, aliado logicamente a outras medidas legais.  
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BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 8178/2014. Disponível 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=808938>. Acesso em: 11 
jun. 2017. 
110

“O Congresso Nacional decreta: Art. 1º - O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso IX: Art. 11. [...] IX – 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”. 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 8178/2014. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=80893>. Acesso em: 11 
jun. 2017. 
      

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1292172&filename=PL+8178/2014
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É na esteira da defesa da fiel observância e respeito ao princípios 

norteadores da boa administração que se traz a este estudo a decisão da segunda 

turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de Recurso especial de nº 

1286466 RS (2011/0058560-5) 111, que teve como relatora a Ministra do Superior 

Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, que o assédio moral se constitui um ato de 

improbidade administrativa, a partir desse pioneirismo, aqueles que são vítimas 

dessa conduta passaram a ter com essa visão jurisprudencial, aquilo que esperam 

com os regimes jurídicos públicos, a legislação penal e civil, enfim, regulação e 

punição efetiva.  

Todavia, a decisão de se considerar como ato de improbidade a prática de 

assédio moral na administração pública já vinha sendo, assim entendida dos 

tribunais superiores como o do Estado de São Paulo, por exemplo. 112 

Assim, a partir deste entendimento a vítima de assédio moral no serviço 
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“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. 
(STJ - REsp: 1286466 RS 2011/0058560-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 
Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2013).”(grifo 
nosso). Informação obtida a partir de consulta de dados realizada na página da web da Jusbrasil. 
Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24200959/recurso-especial-resp-1286466-rs-
2011-0058560-5-stj/inteiro-teor-24200960?ref=juris-tabs. Acesso em: 11 jun. 2017. 
112

 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -ASSEDIOMORAL - SERVIDORA 
MUNICIPAL QUE FOI EXONERADA DO CARGO DE CONFIANÇA, BEM COMO, POR DIVERSAS 
VEZES, REMOVIDA - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO DE CLICÉRIO QUE LEVARAM A 
SERVIDORA AO OSTRACISMO - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA -ALIADO AOS 
ARGUMETOS TRAZIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DAR VEROSIMILHANÇA AOS FATOS 
NARRADOS - A REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NÃO É RESULTADO DO ARBÍTRIO DO 
ADMINISTRADOR PÚBLICO, PORÉM, É O RESULTADO DE UM PROCESSO LÓGICO 
ESCORADO EM RAZÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS. SE O AGENTE PÚBLICO UTILIZA A 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA COM OUTRA FINALIDADE, QUE NÃO O INTERESSE PÚBLICO, 
COMETE EXCESSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR OS RÉUS ÁS 
PENAS DO ARTIGO 12, III , DA LEI DE 8.429 /92. (TJ-SP - APL: 00017521120138260597 SP 
0001752-11.2013.8.26.0597, Relator: Ponte Neto. Data de Julgamento: 28/01/2015, 8ª Câmara de 
Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2015)”. Informação obtida a partir de consulta de dados 
realizada na página da web da Jusbrasil. Disponível em: https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/164206710/apelacao-apl-17521120138260597-sp-0001752-
1120138260597 Acesso em: 15 set. 2017. 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/164206710/apelacao-apl-17521120138260597-sp-0001752-1120138260597
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/164206710/apelacao-apl-17521120138260597-sp-0001752-1120138260597
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/164206710/apelacao-apl-17521120138260597-sp-0001752-1120138260597
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ganha um importante aliado, a lei nº. 8429/92. Essa legislação ampliou 

consideravelmente as hipóteses de improbidade administrativa, pois além do 

enriquecimento ilícito que já havia sido previsto em outras Constituições e leis, vem 

agora à baila os atos que causam prejuízo ao erário e os que atentam contra os 

princípios da administração, sendo estes os que a conduta assediante fere.  

Assim, pode-se evidenciar que independente de qualquer prejuízo ao erário, 

apenas pelo fato de se atentar contra os princípios da administração pública, seja 

por ato comissivo ou comissivo, que venham a violar os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente, 

independentemente de prejuízo, haverá responsabilização do agente assediante por 

atos de improbidade administrativa, segundo previsão do caput art. 11 do referido 

texto infraconstitucional.113 

A lei de improbidade administrativa deu alcance prático à norma de eficácia 

limitada prevista no art. 37, §, 4º da Norma Ápice que expressa que “os atos de 

improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal. Nesta esteira, ainda se 

percebe em outros artigos desta Carta o dever de probidade, são eles: Art. 14, § 9º; 

art. 15, V e o art. 85, V. 114 

                                                
113

 “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim 
proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; II - retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência 
em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; IV - negar publicidade aos atos 
oficiais; V - frustrar a licitude de concurso público; VI - deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo; VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço. VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e 
aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. IX - 
deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação” (grifo nosso). 
(BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho 1992. Improbidade Administrativa. Dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 11 jun. 2017) 
114

 “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante [...]§ 9º Lei complementar estabelecerá 
outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade 
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.[...] Art. 15. É vedada a 
cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: [...] V - improbidade 
administrativa, nos termos do art. 37, § 4º; [...] Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do 
Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: [...]V - a 
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Trata-se de uma lei nacional, de natureza cível, cuja competência privativa 

para a edição de leis punitivas contra a prática de atos de improbidade foi reservada 

à União. 

Aqueles que sofrem as consequências dos atos tutelados pela lei em debate 

são: a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território; empresa incorporada ao 

patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita 

anual; entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 

órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da 

receita anual”.115 

Do outro lado, tem-se o sujeito ativo, ou seja, aquele responsável pela prática 

de tais atos, que pode ser qualquer agente público, sendo ele servidor ou não, 

conforme se conclui a partir da leitura do art. 2º da lei nº. 8429/92116, que assim 

define agente público para os seus efeitos: “como todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função”. Eles exercem as suas funções nas entidades mencionadas no 

parágrafo anterior. 

Ao se analisar os sujeitos ativos e passivos da conduta se percebe 

claramente a importância da lei estudada para o combate efetivo das práticas de 

assédio moral no âmbito público brasileiro, uma vez que ela toca em um dos 

aspectos importantes quanto à impunidade, qual seja a transitoriedade de alguns 

agentes públicos oriundas de eleição, nomeação para cargo em comissão, 

contratação, mandato, assim eles praticam o assédio moral por um longo tempo, 

                                                                                                                                                   
probidade na administração”. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 12 
jun. 2017). 
115

 BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho 1992. Improbidade Administrativa. Dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 
20 jun. 2017. 
116

 BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho 1992. Improbidade Administrativa. Dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 
20 jun. 2017. 
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ficam livres da responsabilização administrativa, pelo fato de não serem em sua 

maioria servidores ou empregados públicos e, sem contar que o violência ainda não 

foi criminalizada no Brasil. 

Neste caso, a responsabilização por atos de improbidade administrativa 

poderá ter como consequência o ressarcimento integral do dano, se houver, perda 

da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 

de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, conforme se 

expressa o art. 12, III, da lei nº. 8429/92. 117 

Assim, aquele responsável por condutas humilhantes e degradantes no 

âmbito do serviço público, responsável por uma verdadeira dilapidação dos direitos 

de personalidade da pessoa humana, sofrerá uma forte reprimenda estatal, 

desestimulando a prática desta conduta tão degradante. 

Como importante mecanismo processual a ser utilizado na defesa da 

moralidade administrativa abalada pela prática do assédio moral tem-se: a ação civil 

pública, a qual revolucionou o campo do direito processual na tutela dos interesses 

metaindividuais a partir da edição da lei que a regula, qual seja a lei nº 7347, de 24 

de julho de 1985. 

Trata-se de uma ação de índole constitucional colocada à disposição de seus 

legitimados, os quais podem propor ação principal e cautelar. Estão elencados no 

art. 5º da referida lei, são eles: o Ministério Público; a Defensoria Pública; a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; a autarquia, empresa pública, 

fundação ou sociedade de economia mista; a associação que, 

concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 01 (um) ano nos termos da 

lei civil;   b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 

público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 

concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio 

                                                
117

 BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho 1992. Improbidade Administrativa. Dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 
22 jun. 2017. 
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artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.118  Esta legitimidade encontra-se 

também insculpida no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor.119 

 Esta lei constitui-se de instrumento jurídico à disposição no ordenamento 

pátrio para a responsabilização por danos causados às vítimas de assédio moral no 

âmbito público. 

 A partir da análise dos legitimados percebe-se que a própria administração 

constatando a prática do assédio moral por um de seus agentes poderia manuseá-la 

para reprimir a conduta agressora, mas a vítima possui ainda dois grandes aliados, 

quais sejam a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

O objeto desta ação será uma restituição pecuniária consistente na 

condenação do agente causador do dano a pagar uma soma em dinheiro que vise a 

restituição ao estado anterior ou ainda ao cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer.  

 A regra geral para o seu processamento e julgamento é determinada pelo 

local em que decorreu o dano, conforme se evidencia no artigo 5º da lei nº. 7347/85.  

 Com o entendimento advindo por parte do STJ pertinente a violação de 

princípios administrativos por prática de assédio moral como ato de improbidade 

administrativa, não há de se restar qualquer dúvida de que o manuseio processual 

da ação civil pública pelos legitimados, contribuirá para um efetivo combate desta 

prática nociva, uma vez que umas das suas consequências desta lei é a perda da 

função pública. 

 

 

 

 

 

 

                                                
118

 BRASIL. Lei nº 7347, de 24 de 1985. Ação Civil Pública. Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. (BRASIL. Lei 
nº 7347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Ação Civil Pública Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 22 jun. 2017). 
119

 BRASIL. Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em 30 jun.2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
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4.2 A RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL DO AGENTE 
PÚBLICO POR PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA MORAL NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA BRASILEIRA 
   

 Em se tratando de práticas de assédio a prevenção será sempre a melhor 

saída. Todavia, nem sempre é possível, assim se faz necessário a busca de meios 

de responsabilização do assediante frente aos gravíssimos danos emocionais e 

sociais causados à vida. 

 É neste contexto que se estudará neste capítulo as responsabilidades civil, 

administrativa e penal do agente público, apontando os seus principais aspectos. 

 

 4.2.1 Da responsabilidade civil 

 

 Neste momento se faz imperioso se tratar da responsabilidade civil, 

abordando a sua evolução histórica, aspectos conceituais, pressupostos e tipos, 

trazendo a discussão a reponsabilidade estatal para com o seu servidor que é vítima 

de terror psicológico no meio ambiente laboral público. 

A responsabilidade funcionou sempre como um meio de retorno ao equilíbrio 

prejudicado pelo dano. Liga-se a noção de aquele que por ação ou omissão venha a 

prejudicar o outro tem o dever de reparar o prejuízo. 

 A partir de uma perspectiva histórica percebe-se que nos primórdios da 

humanidade em um período conhecido como vingança privada o dano causava uma 

reação imediata e instintiva por parte do prejudicado, não se levava em 

consideração a culpa. Cedeu mais tarde espaço a vingança coletiva, na qual a 

ofensa atingia não apenas o ofendido, mas a todos os membros do grupo. 

 O Código de Hamurabi, o mais antigo que se tem conhecimento, já tinha a 

previsão no tocante à reparação do dano ou prejuízo causado pelo agente do fato. 

 Na Grécia, no período democrático e de igualdade entre os cidadãos, alguns 

reflexos já se percebiam quanto à responsabilização por danos cometidos. 

 Na civilização helênica houve a associação da reparação do dano a algo 

essencialmente objetivo. 

 Em Roma, a Lei das XII Tábuas estabeleceu para o causador do dano a 

imposição de um dano idêntico ao sofrido pelo lesado. Preceituava ainda a condição 

na qual o prejudicado exercitaria esse direito. 

 Superando-se esse período surge a opção pela composição entre as partes, 
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ofensor e ofendido. 

 Na idade média houve a recepção dos princípios adotados pelo Direito 

Romano, sendo as concepções deste ligadas a responsabilidade contratual no 

tocante ao inadimplemento e a prática de ato ilícito prevalecentes na idade moderna. 

 A Lei Aquília, plebiscito realizado no século III a.C. informou o princípio geral 

regulador da reparação do dano. A partir dela passou a se estabelecer a diferença 

entre responsabilidade contratual e extracontratual. A reparação ficou subordinada 

ao suporte patrimonial do agente causador do dano, além de o dano ser atribuído à 

conduta culposa do agente. Com ela o prejudicado passou a ter direito de receber 

por parte daquele que produziu a lesão o pagamento referente a destruição ou 

deterioração do bem  

 O Código Civil Napoleônico foi sem dúvida de grande relevância em toda a 

legislação mundial em diversos temas jurídicos, assim tratou também de aprofundar 

a responsabilidade civil subjetiva.  

 O Código Civil Brasileiro de 1916 basicamente era subjetivista, focando todo o 

seu sistema na culpa provada, desenvolvendo-se por meio de leis especiais a 

responsabilidade objetiva, o que já não se vislumbrou no atual, uma vez que levando 

em conta as novas necessidades sociais surgidas no século XX comtemplou a 

reponsabilidade objetiva em muitos de seus artigos.  

Neste sentido pouco restou para a responsabilidade subjetiva no novo Código 

Civil, uma vez que as suas extensas e profundas cláusulas gerais consagraram a 

responsabilidade objetiva, restando pouco para a subjetiva, que ainda foi mantida, 

apesar da participação reduzida.120 A regra geral no direito brasileiro é a 

responsabilização subjetiva.121 

 Como se verifica existem posições antagônicas doutrinárias sobre a 

predominância do tipo de responsabilidade no direito brasileiro.  

 A doutrina tem muita dificuldade para conceituar o termo responsabilidade 

civil. Não há consenso entre os autores sobre o instituto, sendo várias as 

possibilidades de sua acepção. Em sentido etimológico exprime a ideia de 

contraprestação, encargo, já no sentido jurídico designa o dever que alguém tem de 

reparar o prejuízo ou dano decorrente da violação de um dever jurídico originário. Há 
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FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 5. ed, 2. tiragem, revista, 
aumentada e atualizada de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p.158.  
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 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 4. ed, 4v. São Paulo: Atlas, 
2004, p. 19. 
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ainda aqueles que estabelecem a relação entre responsabilidade e o dever de 

responder e outros que a reportam ao sentido de capacidade. 

 Em sentido amplo o termo responsabilidade significa atribuir a um sujeito o 

dever de assumir as consequências decorrentes de inadimplemento obrigacional. 

Para existir a obrigação de indenizar é indispensável que a conduta danosa seja 

ilícita. 

 Necessário informar que juridicamente responsável é aquele deve ressarcir o 

prejuízo oriundo da violação de um dever jurídico originário. Para sua identificação 

tem que se precisar o dever jurídico violado e o seu violador.  

 Na obrigação reside a ideia de restituir o prejudicado, tanto quanto possível à 

situação anterior, preenchendo-se assim não somente a função de reparar o dano, 

mas também a da prevenção. 

Alguns requisitos são enumerados pela doutrina para se caracterizar o dever 

de indenizar e estes são a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, e no 

caso da teoria subjetiva acrescenta-se o elemento culpa. 

 O comportamento humano voluntário se exterioriza pela ação ou omissão 

gerando consequências jurídicas. 

 A ação consiste em um comportamento humano comissivo ou omissivo, lícito 

ou ilícito, voluntário e imputável objetivamente, do próprio agente ou terceiro, que 

cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do prejudicado. Já a 

omissão ocorre quando alguém tem o dever de agir, não o faz, e como 

consequência desta o agente causa um dano a outro. 

 Conceitua-se o nexo de causalidade como sendo a relação de causa e efeito 

entre a conduta do agente e o resultado, estabelecendo assim um liame entre um 

comportamento humano e um evento. 

 Em qualquer conflito envolvendo responsabilidade civil, o que primeiro é 

analisado é o nexo causal, já que antes da decisão se o agente agiu culposamente 

ou não, se faz necessário verificar se ele deu caso ao resultado. Somente será 

possível responsabilizar o autor do fato danoso quando o ato ilícito for a causa do 

dano devendo o prejuízo ser resultante desta atitude. 122 

 As causas de exclusão do nexo de causalidade são a força maior, culpa da 

vítima e de terceiros, já a culpa concorrente da vítima é vista como atenuante. 
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 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 5. ed, 2. tiragem, revista, 

aumentada e atualizada de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 65 
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Quanto à culpa de terceiro, apesar de vir sendo apontada como uma excludente do 

nexo causal, diante das inovações do Código Civil de 2002, está nem sempre será 

uma boa solução. 123    

 Com relação ao dano, deriva esta palavra do latim damnum podendo ser 

definido como uma lesão de um bem jurídico quer seja patrimonial ou moral. 

 Sem dúvida este pressuposto é essencial para a responsabilização civil, já 

que pode existir a responsabilidade sem culpa ou dolo, como é o caso da objetiva, 

entretanto não existe imputação de responsabilidade sem a presença do 

pressuposto dano.  

 Para ser reparado o dano deve ser atual e certo. Atual pelo fato de existir ou 

já ter existido e certo porque tem um prejuízo ou a ideia de perda de oportunidade. 

Não são em princípio indenizáveis os danos hipotéticos. 

 Também conhecida como culpa provada, uma vez que esta responsabilidade 

se liga intimamente ao elemento culpa, neste sentido ninguém pode ter sua 

condutada censurada ou reprovada sem que tenha faltado em seu agir o devido 

dever de cautela. A vítima deverá provar a culpa do agente para poder obter a 

reparação do dano. 

 O novo Código Civil manteve em artigo 186 a culpa como fundamento da 

responsabilidade civil subjetiva preceituando que “aquele que por ação ou omissão 

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

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 124    

 Partindo do texto legal depreende-se que os pressupostos da 

responsabilidade civil subjetiva são a conduta culposa ou dolosa do agente, nexo de 

causalidade e o dano. 

Na responsabilidade subjetiva é necessário que a vítima prove a ocorrência 

do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente, e que este tenha agido 

com culposamente, englobando-se o dolo e a culpa em sentido estrito. 

 Tanto no dolo quanto na culpa há uma conduta voluntária do agente, 

entretanto no primeiro caso a conduta já nasce ilícita e na segunda lícita, na medida 

em que se desvia dos padrões adequados. Sobre o dolo Cavalieri Filho preceituado 
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 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. (BRASIL. Lei n
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como uma vontade consciente dirigida a um fim ilícito.125 

A culpa civil em sentido amplo abrange não apenas o ato ou conduta 

intencional, o dolo, mas também se exterioriza através dos atos ou condutas eivadas 

de negligência, imprudência ou imperícia. 

É a responsabilização com o seu papel de recomposição do dano e de forma 

indireta também com o seu caráter pedagógico um dos grandes instrumentos 

jurídicos à disposição do poder público. Neste sentido a responsabilidade civil 

configura-se como um dos ramos do Direito Civil de maior complexidade, e que pode 

ser analisada sob as diversas feições. Uma delas é a objetiva, que como regra geral 

leva em conta o dano em detrimento do dolo ou culpa. 

O fundamento original da responsabilidade era exclusivamente subjetivista. 

Quase unanimidade dos códigos do passado adotaram essa posição, sofrendo no 

decurso do tempo constantes temperamentos em sua aplicação.  

É no Código Civil Napoleônico onde residem as bases para o crescimento e 

consolidação da responsabilidade objetiva. 

Figuram a revolução industrial, o progresso técnico-científico e o crescimento 

populacional como principais motivos que ensejaram a concepção desta 

responsabilidade em comento. 

O primeiro campo no qual a responsabilidade subjetiva se mostrou 

insuficiente foi o dos acidentes de trabalho, pois por vezes o operário ficava sem 

amparo ao ser acidentado, enfrentando dificuldade ou em muitas vezes não 

conseguindo provar a culpa do patrão pelo despreparo dos trabalhadores e a 

mecanização industrial. 

Desta forma, os tribunais foram percebendo que a noção estrita de culpa 

aplicada rigorosamente deixaria inúmeras situações de prejuízo desamparadas 

ensejando outros problemas sociais, então diante disso o conceito de culpa foi 

ampliado pela jurisprudência, todavia a passagem da responsabilidade subjetiva 

para a objetiva foi lenta e difícil.  

Primeiramente eles passaram a conferir uma maior facilidade para se provar a 

culpa, em seguida evolui-se para a admissão da culpa presumida, na qual se 

presume culpado o causador do dano, até que se prove o contrário. Mais tarde todos 
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os casos de responsabilidade foram ampliados e por derradeiro passou-se em dados 

casos a se admitir a responsabilização objetiva.  

A responsabilidade objetiva liga-se a mais antiga ideia de justiça social, no 

sentido de que o causador material do dano ou aquele que deu causa ao 

acontecimento era quem deveria reparar o prejuízo.  

Há neste tipo a presença de todos os pressupostos e princípios da 

responsabilidade civil, todavia, diferentemente da teoria subjetiva não será a 

comprovação do elemento culpa. Para a responsabilização objetiva não tem 

relevância para o dever de indenizar, já o nexo causal é indispensável, uma vez que 

não ser possível responsabilizar a quem não tenha dado causa ao evento danoso.  

Diante desta abordagem sobre a responsabilidade do Estado é conveniente 

estudar a responsabilidade do Estado, também conhecida como extracontratual. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a responsabilidade objetiva em 

seu art. 37, § 6º, para 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.  

 Tal responsabilização passou por três momentos que caracterizam a sua 

evolução: numa primeira fase tem-se a teoria da irresponsabilidade ou regaliana, na 

qual o rei absolutista por ser considerado um representante divino na terra, não 

errava em seus atos, assim eventuais erros do Estado eram atribuídos à providência 

divina. Esta teoria perdurou até 1873; num segundo momento tem-se a teoria da 

responsabilidade subjetiva ou civilista, que foi de 1874 até 1946, baseando-se na 

ideia da culpa provada, mas nunca se ajustou de forma perfeita nas relações de 

direito público pelo fato da vulnerabilidade do administrado frente ao Estado; por 

último, tem-se a objetiva que vai de 1947 até os dias atuais e se baseia na 

responsabilização estatal independentemente de culpa. 

 Para se compreender a responsabilidade objetiva do Estado é necessário se 

traçar as diferenças entre as teorias do risco administrativo e a do risco integral. A 

primeira foi adotada pela Carta Constitucional e reconhece os excludentes do nexo 

causal ao dever de indenizar; já a segunda defende que a simples comprovação do 

ato, dano e nexo são suficientes para a indenização, não reconhecendo qualquer 

excludente de relação de causalidade. 

 Com relação às Constituições a responsabilidade estatal passou por diversos 
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momentos distintos: a de 1824 não trouxe qualquer menção de responsabilização 

estatal por danos causados pelos seus agentes, fato também constatado na 

seguinte, a de 1937; as de 1934 e de 1937 reforçaram a aplicação da teoria 

subjetiva para os danos causados pelo Estado, trazida pelo Código de 1916, e como 

novidade colacionaram a responsabilidade solidária entre o Estado e os seus 

agentes no exercício das suas funções; a de 1946 adotou a teoria objetiva, com a 

possibilidade de ação regressiva contra os funcionários; a de 1967 tornou claro que 

a responsabilidade do Estado era objetiva e do agente subjetiva; por último, a atual 

como já exposto consagrou a objetiva. 

 A partir do exposto se tratará sobre a responsabilidade civil do Estado por ato 

praticado por seu agente, bem como a responsabilidade do mesmo quanto à sua 

conduta. 

 O Estado na qualidade também de empregador tem o dever de zelar pelo 

ambiente laboral, assim seus agentes devem desempenhar as suas atividades em 

um local sadio e equilibrado, livre de insegurança e doenças do trabalho, mas nem 

sempre esse bem-estar é preservado e sofre abalos, um exemplo deles é o assédio 

moral. 

E qual é a responsabilidade estatal com a conduta gerada pelo assediante? 

Duas respostas esclarecem o questionamento, a primeira liga-se à teoria do órgão a 

partir da qual se depreende que as condutas praticadas por seus agentes devem ser 

a imputadas à pessoa jurídica que estes se vinculam; já a segunda resposta se 

evidencia a partir da teoria do risco que estabelece que o agir estatal tem seus 

bônus, mas também os ônus de assumir eventuais prejuízos que venha a causar, 

através de seus agentes, independentemente de dolo ou de culpa.  

Assim, deve exercer o dever de guarda e vigilância quanto às condutas de 

seus agentes. 

 Em face do exposto, será contra a pessoa jurídica que se vincula o agente 

público que causou o dano que deverá a vítima ingressar com ação reparadora por 

prática de assédio moral no serviço público. Pode o Estado a partir de ação 

regressiva recuperar o valor pago à título de indenização, desde que consiga provar 

que o seu servidor agiu com culpa ou dolo. 

Ocorre que em sede de assédio moral as reparações se resumem 

praticamente a esfera da responsabilização cível, já que conforme será abordado 

não há tipo penal previsto ainda no Brasil para esta prática, bem como as 
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legislações estatutárias são omissas quanto à previsão da prática de assédio moral 

e, quando existem apresentam, tem conceitos vagos ou bem restritos quanto ao tipo 

de assédio que visa combater.  

Superada a análise da responsabilidade civil do agente público, impende 

tratar sobre a sua responsabilização administrativa, a qual se liga a prática de 

infrações previstas nas legislações estatutárias, que também podem ser 

denominadas de ilícito administrativo, falta funcional, infração disciplinar etc. 

 

4.2.2 Da responsabilidade administrativa 

 

O servidor público tem seus direitos e deveres apontados nos seus 

respectivos estatutos legais, os quais estão presentes nas três esferas de Poder, já o 

empregado público é regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. 126 

Pode ser punido por condutas omissivas ou comissivas, dolosas ou culposas 

por parte do servidor, assim, se estará diante toda vez que contrariar tais emanações 

legais surge o poder punitivo estatal, o qual é consequência da relação de 

coordenação e subordinação existente na administração pública em todas as 

esferas administrativas. 

 Neste sentido, é a própria administração que realiza a apuração das condutas 

violadoras de seus preceitos legais, aplicando como consequência as penas 

respectivas, dentre as quais se destacam a advertência, repreensão, suspensão, 

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em 

comissão ou de função comissionada.  

Caso essa conduta também se enquadre em um tipo penal, bem como causar 

algum prejuízo a terceiro ou ao erário poderá ainda ser o servidor alvo de uma ação 

por responsabilização civil.  

Útil destacar que as sanções administrativas, penais e civis são 

independentes entre si.  

Sendo afastadas a responsabilização civil e administrativa do servidor, em 

caso somente de sentença penal absolutória que negue a existência do fato ou de 
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sua autoria. 

 No serviço público, a autoridade que toma ciência de irregularidade é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Mas como se apura 

esta responsabilidade em debate? Existem dois meios: a sindicância e o processo 

administrativo disciplinar.  

 Quando se fala em sindicância se tem um meio de apuração que é utilizado 

quando não se tem indícios de autoria e nem prova de materialidade da conduta.  

É manejada normalmente com o objetivo de se trazer à tona fatos que estão 

obscuros, tendo natureza inquisitorial e preparatória, uma vez que buscará reunir os 

elementos probatórios e a autorais, constituindo-se, então, a justa causa para a 

abertura de processo administrativo disciplinar.  

Pode funcionar como uma espécie de processo sumário como por exemplo se 

evidencia na lei que rege os servidores públicos civis da União, qual seja a lei nº.  

8112/90, a qual estabeleceu em seu Art. 145, II, que a sindicância poderá ser 

utilizada para a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 

(trinta) dias.127 

 No tocante ao processo administrativo se tem uma sequência ordenada de 

atos destinados a apurar a falta funcional do agente público e aplicar-lhe uma 

penalidade proporcional a conduta praticada, então para uma retribuição estatal na 

justa medida da ofensa a percepção dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade são fundamentais. 

 Tem raiz constitucional o respeito às garantias da ampla defesa e do 

contraditório no respectivo processo em questão, conforme se pode depreender a 

partir da leitura do art. 5º, inciso LV. 128  

Neste corolário foi editado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, a 

Súmula Vinculante nº 5 que expressou que “a falta de defesa técnica por advogado 

no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal”.  129 Assim, 
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a partir de sua análise percebe-se que não é necessária a presença do advogado 

neste processo. 

 Cabe a Comissões Processantes, que podem ser indicadas caso a caso ou 

permanentes conduzirem os procedimentos relativos à coleta de provas, oitivas, 

perícias, dentre outros, com o objetivo de se elaborar um relatório conclusivo, o qual 

no caso de uma sindicância pode sugerir arquivamento ou até mesmo se previsto 

punição de advertência ou suspensão de até 30 dias. Com relação ao processo 

administrativo as penas já foram supracitadas, mas cabe também arquivamento.  

Impede destacar que ao final dos procedimentos atinentes a cada um, eles 

serão encaminhados a autoridade hierarquicamente competente para apreciação 

dos feitos. 

Necessário informar que cabe ao empregado público vítima de assédio moral 

poderá invocar a rescisão indireta para rescindir o seu contrato e pleitear 

indenização, tais hipóteses estão dispostas no seu art. 483, alíneas “a” e “b”, as 

quais tratam, respectivamente, destas situações que ocorrem quando forem exigidos 

do empregado serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos 

bons costumes, ou alheios ao contrato; quando ele for tratado pelo empregador ou 

por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. 130 Assim, no âmbito público 

essa rescisão implicará o seu desligamento da administração pública indireta. 

Visando a alteração do art. 483 encontra-se na Câmara Federal o projeto de 

lei nº. 6.757/2010 que trata sobre a prática de assédio moral como causa de 

rescisão indireta, além de estabelecer que o empregado terá direito à reparação dos 

danos de natureza extrapatrimonial sofridos, sendo nesta hipótese, a indenização 

será fixada pelo juízo em valor não inferior a dez vezes o último salário contratual do 

empregado. 131 

                                                                                                                                                   
de jul. 2017.       
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 A partir dessas considerações torna-se imperioso analisar como se encontra a 

regulamentação no Brasil em sede de legislações estatutárias sobre a prática de 

assédio moral no âmbito público. Para tanto, serão apontados não apenas leis que já 

vigoram sobre o tema, mas também importantes projetos de tramitação. 

Estabeleceu-se como metodologia apontar primeiramente as leis e projetos de 

municipais, em sequência os dos Estados e da União. 

 Inicialmente se registra o pioneirismo legislativo conferido ao município de 

Iracemópolis, que tem com a edição da lei nº. 1163/2000, de 24 de abril de 2000, a 

primeira a tratar sobre a violência moral no Brasil. Sendo ela regulamentada pelo 

Decreto nº 1134, de 20 da prática de abril de 2001.  

Esta lei dispôs sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral 

nas dependências de sua administração por seus servidores públicos. Como não 

tratou o sujeito passivo como agente público, restringiu bastante o alcance das 

condutas assediantes. Não trouxe a demissão como uma das penas, tratou apenas 

de defini-las em advertência, suspensão e participação em programa de 

aprimoramento profissional. O que se pode considerar como uma legislação 

branda em relação à gravidade da violência que busca prevenir e combater. 132 

No município de Americana, a lei municipal nº 3.671, de 07 de junho de 2002, 

a qual foi regulamentada pelo Decreto nº 5560, de 12 de agosto de 2002 considerou 

o assédio moral como todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, 

a autoestima 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: 

                                                                                                                                                   
4.593/2009, que dispõe sobre o assédio moral nas relações de trabalho; - nº 6.625/2009, que dispõe 
sobre o assédio moral nas relações de trabalho; nº 7.146/2010, que cria o Dia Nacional de Luta 
contra o Assédio Moral e dá outras providências; nº 3.760/2012, que dispõe sobre o assédio moral 
nas relações de trabalho; nº 6.764/2013, que dispõe sobre as práticas de assédio moral e abuso de 
autoridade no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta; nº 3.429/2015, que altera a 
Consolidação das leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para instituir medidas de combate ao assédio de mulheres no ambiente de trabalho; - nº 4.150/2015, 
que objetiva alterar e incluir dispositivos no Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quanto à 
obrigatoriedade de custear tratamento médico em virtude de danos oriundos de assédio moral e 
sexual comprovados em ação trabalhista.” (BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 6757. 
Altera o art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre o direito à rescisão indireta 
do contrato de trabalho e à reparação dos danos de natureza extrapatrimonial na hipótese de assédio 
moral.Disponívelem:<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=46
5837>. Acesso em: 22 de jul. 2017).                                 
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marcar tarefas com prazos impossíveis; passar alguém de uma área de 

responsabilidade para funções triviais; tomar créditos de ideias 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.  

Tratou também de fixar como penas a participação em curso de 

aprimoramento profissional; suspensão; demissão e multa, tendo esta última 

patamares mínimo e máximo de aplicação. 133 

No município de São Paulo, o projeto de lei municipal nº 425/99, de autoria 

do Vereador Arselino Tatto – PT deu origem a lei nº. 13288/02, de 10 de janeiro de 

2002 que dispôs sobre a aplicação de penalidades à prática de "assédio moral" nas 

dependências da administração pública municipal direta e indireta por servidores 

públicos municipais. 134 

Elencou como penalidades para os que cometessem tal violência: curso de 

aprimoramento profissional; suspensão; multa de R$ 1.074,00 (mil e setenta e 

quatro reais), atualizado, anualmente, pela variação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA; demissão. A arrecadação da receita proveniente dessas 

multas impostas deverá ser revertida integralmente a programa de aprimoramento 

profissional do servidor naquela unidade administrativa. Foi regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 43.558, de 31 de julho de 2003.135 

No município de Campinas-SP foi editada a lei municipal nº 11.409/2002, a 

qual veda o assédio moral no âmbito da administração pública direta, indireta, nas 

autarquias e fundações públicas, que submeta servidor a procedimentos que 

impliquem em violação de sua dignidade ou, por qualquer forma que o sujeite a 

condições de trabalho humilhante ou degradante.  
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aplicação de penalidades à prática de “assédio moral” nas dependências da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta por servidores públicos municipais. Jus Brasil. Disponível em: <https://cm-
sao paulo.jusbrasil.com.br/legislacao/813901/lei-13288-02>. Acesso em: 23 jul. 2017. 
135

. SÃO PAULO (Município). Decreto nº 43.558, de 31 de julho de 2003. Regulamenta a Lei nº 
13.288, de 10 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio 
moral nas dependências da Administração Pública Municipal Direta e Indireta por servidores públicos 
municipais. Prefeitura de São Paulo. Disponível em: 
<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=0108
2003D%20435580000>. Acesso em: 23 de jul. 2017. 
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Foi a violência moral assim definida em seu art. 2º, como “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 autoestima ou a 

autodeterminação do servidor”.  

Estabeleceu ainda as penalidades de advertência, suspensão; demissão a 

serem aplicadas ao agente, servidor, empregado ou qualquer pessoa que exerça 

função de autoridade. Desta maneira, buscou punir os agressores tanto na 

administração pública direta, quanto indireta, assim como contemplou os diversos 

tipos de assédio moral.136 

 Em Natal, existe a lei municipal n.º 189, de 23 de fevereiro de 2002137, dispôs  

sobre a prática do assédio moral na administração pública municipal direta, indireta, 

autárquica e fundacional, mas tem uma grave restrição pelo fato de somente se 

aplicar aos casos praticados por servidores públicos municipais nomeados para 

cargos de confiança, que ficam sujeitos as seguintes penalidades: advertência 

escrita; suspensão, cumulativa com a obrigatoriedade de participação em curso de 

comportamento profissional; multa e exoneração.   

Assim, apesar de seu caráter vanguardista em nível de nordeste, esta 

legislação mostra-se extremamente vaga e insuficiente, pois não abarcou todos os 

tipos de assédio moral, além disso, o percentual mínimo de que o Município de Natal 

se obriga por lei a preencher os seus cargos em comissão (chefia, direção e 

assessoramento) com servidores públicos efetivos e de carreira é de 15 (quinze) por 

cento apenas, dessa maneira o alcance da referida regulação é quase insignificante, 

conforme preconiza o art. 4º, da lei complementar n.º 142, de 28 de agosto de 

2014.138 

                                                
136

CAMPINAS (Município). Lei Ordinária nº 11.409, de 04 de novembro de 2002.  Veda o assédio 
moral no âmbito da administração pública municipal direta, indireta, nas autarquias e fundações 
públicas. Disponível em:<https://cmcampinas.jusbrasil.com.br/legislacao/323041/lei-11409-
02>.Acesso em: 23 de jul. 2017. 
137

 NATAL (Município). Lei Ordinária nº 189, de 23 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre a aplicação 
de penalidades à prática de assédio moral nas dependências da administração pública municipal 
direta, indireta, autárquica e fundacional, por servidores públicos municipais nomeados para cargos 
de confiança. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. Disponível em: 
<http://www.assediomoral.org/site/legisla/RNnatal.php>. Acesso em: 23 de jul. 2017. 
138

 NATAL (Município). Lei Complementar nº 142, de 28 de agosto de 2014. Dispõe sobre a 
Organização Administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em 
comissão e funções gratificadas da Prefeitura Municipal da Cidade de Natal e dá outras 
providências.Disponívelem:<file:///C:/Users/user/Downloads/LeiComplementar_20140828_142.pdf>. 
Acesso em: jul. 2017. 
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No Estatuto dos servidores públicos deste município, cuja lei data do ano de 

1965, nada se tratou até o presente momento sobre a prática de assédio moral na 

administração pública municipal direta, indireta, autárquica e fundacional. Apesar de 

os debates sobre essa violência terem sido iniciados desde a década de 1980, 

assim já houve muito tempo para uma iniciativa legislativa, mas o que parece, é que 

não há interesse do poder público municipal em prevenir e consequente também 

reprimir esta prática perversa.139  

Como fruto dessa pouca regulamentação da prática de assédio moral na 

administração tem-se como um dos resultados a não condenação do agressor. 

140Assim se tornar imperioso elaborar uma legislação clara sobre a violência moral, a 

fim de evitar impunidade devido à ausência de legislação punitiva para se coibir a 

microviolência do cotidiano laboral. 

Em 2003, a Lei Complementar nº 498, de 19 de dezembro do ano em 

destaque, alterou no município de Porto Alegre o estatuto dos servidores municipais 

e acrescentou a figura do assédio moral, definindo a conduta como exposição de 

funcionários subordinados a situações humilhantes, constrangedoras, desumanas, 

prolongadas e repetitivas no exercício de suas atribuições, durante a jornada de 

trabalho, implicando danos à evolução na carreira profissional, à eficiência do 

serviço ou ao ambiente de trabalho.141 

                                                
139

 “Art. 204 - A pena de demissão será aplicada nos casos de: I - Crime contra a administração 
pública, nos termos da lei penal; II - Abandono de cargo; III - Incontinência pública escandalosa, 
vícios de jogos proibidos e embriaguez habitual; IV - Insubordinação grave em serviço; V - Ofensa 
física em serviço contra funcionário ou particular, salvo se em legítima defesa; VI - Aplicação irregular  
 dos dinheiros públicos; VII - Lesão aos cofres públicos e dilapidação dos patrimônios públicos; VIII - 
Revelação do segredo de que tenha conhecimento em razão de suas atribuições; IX - Transgressão 
de qualquer dos itens "V" e "XIV" do artigo 192.” (NATAL (Município). Lei Ordinária nº 1517, de 23 de 
dezembro de 1965. Dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos municipais. Prefeitura 
do Natal. Disponível em: < http://www.natal.rn.gov.br/semut/legislacao/lei/Lei1517-1965.pdf>. Acesso 
em: 11 mai. 2017) 
140

 “SERVIDORA PÚBLICA - DANO MORAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ASSÉDIO MORAL NO 
AMBIENTE DE TRABALHO - Inexistência de legislação específica a respeito - Fatos narrados no 
caso concreto que atendem aos requisitos e conceituação pela doutrina - Ratificação da sentença 
(artigo 252 do Regimento Interno/2009) com acréscimo de fundamentação - Rejeita-se a arguição de 
litigância de má-fé contra a Prefeitura e nega-se provimento às apelações de ambas as partes.(TJ-SP 
- APL: 00017521120138260597 SP 0001752-11.2013.8.26.0597, Relator: Ponte Neto, Data de 
Julgamento: 28/01/2015, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2015)”(grifo 
nosso). Informação obtida a partir de consulta de dados realizada na página da web da Jusbrasil. 
Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/164206710/apelacao-apl-
17521120138260597-sp-0001752-1120138260597. Acesso em: 15 set. 2017. 
141

 PORTO ALEGRE (Município). Lei Complementar nº 498, de 19 de dezembro de 2003. 
Acrescenta o inciso XXV ao art. 197 e o inciso III ao art. 206, altera o inciso X do art. 207 e 
acrescenta o art. 207-A à Lei Complementar nº 133, de 31 de dezembro de 1985, que estabelece o 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre. Diário Oficial do Estado do Rio 
Grande do Sul. Disponível em: <http://www.assediomoral.org/site/legisla/RSportoalegre.php>. Acesso 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/164206710/apelacao-apl-17521120138260597-sp-0001752-1120138260597
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/164206710/apelacao-apl-17521120138260597-sp-0001752-1120138260597
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Ao se pesquisar sobre leis municipais já aprovadas sobre o assédio moral por 

todo o Brasil, percebe-se que se encontram no estado de São Paulo grande parte da 

legislação municipal sobre assédio moral no Brasil. Os autores acreditam que isso 

se deve ao fato de nele se encontrar o maior número de empresas do país, assim 

iniciaremos o estudo pelo mesmo.  

No que se refere às leis estaduais, constatou-se que possuem legislações em 

vigor sobre a violência moral os seguintes estados: São Paulo; Rio de Janeiro; Mato 

Grosso; Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sendo pertinente traçar comentários 

sobre as leis em vigor nos dois primeiros estados citados. Convém-se abordar duas 

que se destacam, quais sejam as leis estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro. 

O projeto de lei estadual nº 422/01, de autoria do Deputado Antônio Mentor - 

PT deu origem a lei n.º 12.250, de 09 de fevereiro de 2006 que vedou o assédio 

moral no âmbito da administração pública estadual direta, indireta e fundações 

públicas do estado de São Paulo.  

O assédio moral praticado pelo agente, servidor, empregado ou qualquer 

pessoa que exerça função de autoridade nos termos desta lei, sujeitará o infrator às 

seguintes penalidades: advertência; suspensão ou demissão.142 

No estado do Rio de Janeiro a Lei Ordinária nº 3.921, de 23 de agosto de 

2002 vedou o assédio moral no trabalho, no âmbito dos órgãos, repartições ou 

entidades da administração centralizada, autarquias, fundações, empresas públicas 

e sociedades de economia mista, do poder legislativo, executivo ou judiciário do 

estado do Rio de Janeiro, inclusive concessionárias e permissionárias de serviços 

estaduais de utilidade ou interesse público, e deu outras providências.143 

Tratou em seu texto do assédio moral vertical descendente e o horizontal, 

quando considerou em seu art. 2º que “Considera-se assédio moral no trabalho, a 

exposição do funcionário, servidor ou empregado a situação humilhante ou 

                                                                                                                                                   
em: 24 jul. 2017.   
142

SÃO PAULO (Estado). Lei Ordinária nº 12.250, de 09 de fevereiro de 2006. Veda o assédio 
moral no âmbito da administração pública estadual direta, indireta e fundações públicas. Assembleia 
LegislativadoEstadodeSãoPaulo.Disponívelem:<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2006
/lei-12250 09.02.2006.html >. Acesso em: 24 de jul. 2017. 
143

 RIO DEJANEIRO (Estado). Lei Ordinária nº 3.921, de 23 de agosto de 2002. Veda o assédio 
moral no trabalho, no âmbito dos órgãos, repartições ou entidades da administração centralizada, 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, do poder legislativo, 
executivo ou judiciário do Estado do Rio de Janeiro, inclusive concessionárias e permissionárias de 
serviços estaduais de utilidade ou interesse público, e dá outras providencias. Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.assediomoral.org/site/legisla/RJ.php>. Acesso em: 24 
de jul. 2017. 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2006/lei-12250
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2006/lei-12250
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constrangedora, ou qualquer ação, ou palavra gesto, 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 autoestima 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”.  Como penalidade estabeleceu a advertência, suspensão e/ou 

demissão.  

Já em nível de projetos legislativos estaduais em andamento sobre o assédio 

moral se inserem os seguintes: Bahia; Ceará e Espírito Santo; Pernambuco.144 

Quando se trata de legislação federal, as propostas de alterações na lei n° 

8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, por meio dos projetos n° 4.591/2001, de 

autoria da Deputada Federal Rita Camata, e o PL n° 5.972/2001, de iniciativa do 

Deputado Federal Inácio Arruda, que dispunham sobre a aplicação de penalidades 

para práticas de assédio por parte de servidores públicos da União, das autarquias e 

fundações públicas federais encontram-se em situação de arquivamento. 

 

4.2.3 Da responsabilidade penal 

 

 Em se tratando de responsabilidade do servidor, não se pode deixar de se 

estudar também a penal. Esta responsabilização depende de resolução final do 

litígio pelo Poder Judiciário. Só sendo responsabilizada a conduta dolosa ou culposa. 

Pode ser responsabilizado apenas penalmente, mas também poderá ser civilmente 

responsável caso a sua conduta traga danos ao erário.145Para fins penais, o Código 

Penal traz uma definição de funcionário público, sua equiparação e uma causa de 

aumento de pena. 146 

                                                
144

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO. Disponível em: 
<http://www.assediomoral.org/spip.php?rubrique20>. Acesso em: 24 de jul. 2017. 
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 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 778-779.                
146

 “Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.§ 1º - Equipara-se a 
funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha 
para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 
Administração Pública.§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes 
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou 
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou 
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 Para repercutir na esfera civil, a decisão penal condenatória deve se 

caracterizar como ilícito civil, causando prejuízos ao poder público. No tocante à 

decisão absolutória, caso não tenha havido dano ao erário, então, não haverá a 

responsabilização do servidor, que já poderá ser responsabilidade civilmente por 

dano oriundo de conduta culposa, em que houve a absolvição do servidor. 

 Quando se trata de decisão criminal absolutória os reflexos na esfera 

administrativa tem duas vertentes, sendo a primeira que se relaciona com crimes 

funcionais (correlacionam aos deveres administrativos) e se a absolvição se dá com 

base na inexistência do fato atribuído ao servidor ou exclui a autoria dele do fato, 

então não se falará em responsabilização administrativa. Já em se se tratando de 

crimes não funcionais poderá ser apenas afastado do cargo, conforme as regras do 

ar. 229 da Lei 8112/90147 ou até mesmo vir a perder do cargo, função pública ou 

mandato eletivo, segundo expresso no art. 92, I, “b” do Código Penal Brasileiro – 

CPB.148 

Conforme, já estudado ainda é muito tímida a regulação estatutária sobre o 

assédio moral e, no que pertine ao aspecto penal, ainda não se considera crime149 a 

prática do assédio moral.  

São elementos do fato típico: na ação ou omissão, resultado, a relação de 

causalidade e a tipicidade. 150 Alguns doutrinadores acrescentam aos mesmos, o 

elemento da culpabilidade. 

  Diante da gravidade do assédio moral, violência que afeta a dignidade da 

pessoa humana, uma vez que esta conduta caracterizada por humilhações e a 

exposição do trabalhador a um tratamento desumano e degradante, que acabam por 

atingir bens jurídicos relevantes que são direitos de personalidade, ou seja, direitos 

que se ligam eternamente à pessoa, permitindo a esta a proteção à vida, 

                                                                                                                                                   
fundação instituída pelo poder público”. BRASIL. Decreto-Lei n. º 2848, de 07 de dezembro de 1940. 
Código penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso 
em 31 de jul. 2017. 
147

BRASIL. Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível 
em:>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm. Acesso: em 01 de ago. 2017. 
148

“Art. 92 - São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato 
eletivo: (...) b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos 
nos demais casos. [...]” BRASIL. Decreto-Lei n. º 2848, de 07 de dezembro de 1940. Código penal. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso: 01 de ago. 2017 
149

 Segundo MIRABETE crime é a “(...) ação típica, antijurídica e culpável”. MIRABETE. Júlio Fabbrini. 
Manual de Direito Penal – Parte Geral. 27. ed. vol. 1. São Paulo: Atlas, 2011, p. 81. 
150

 MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 27. ed. vol. 1. São Paulo: 
Atlas, 2011, p. 79-83. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
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integridade, liberdade, sociabilidade etc. Assim, é papel do Estado defender tais 

bens, com vistas ao bem comum, criminalizar essa conduta é uma necessidade 

premente. 151 

 Entretanto o que existe no Brasil são apenas projetos de lei sobre a 

criminalização desse terror psicológico. Um deles está pronto para votação no 

plenário da Câmara Federal, qual seja o PL nº 4.742/2001152, que propõe a 

tipificação da conduta. É de autoria do ex-deputado Marcos de Jesus, e instituirá o 

art. 146A ao Código Penal brasileiro, criminalizando a conduta.  

A pena inicial prevista era de três meses a um ano, acrescida de multa, 

entretanto a relatora, a deputada Soraya Santos (PMDB/RJ) apresentou um 

substitutivo aumentando a mesma para de um a dois anos de prisão. Foram 

apensados ao citado projeto os seguintes: PL nº 4.960/2001, PL nº 5.887/2001 e PL 

nº 5.971/2001, os quais também tratam da tipificação do assédio moral. 

 De todo exposto, percebe ser imprescindível a aprovação desta lei que passa 

a tratar do assédio moral como crime, uma vez que conforme exposto a 

responsabilização administrativa prevista em leis estatutárias são insuficientes e, 

não se pode deixar a cargo da responsabilização civil, de caráter indenizatório a 

reparação por tamanho prejuízo a pessoa humana fruto desta violência moral do 

cotidiano, que causou, causa e se não for duramente combatida, continuará a 

destruir a vida e a saúde do trabalhador, atingindo o seu meio ambiente laboral e a 

sua sociabilidade. Assim, proteger o bem-estar laboral e a consequente dignidade 

humana deve ser tarefa do Direito Penal. 
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 FLORÊNCIO. Gilbert Ronald Lopes. Direitos da Personalidade no Novo Código Civil. São 
Paulo: Led, 2005, p. 145. 
152

 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4.742/2001. Introduz art. 146-A no Código 
Penal Brasileiro - Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, dispondo sobre o crime de 
assédio moral no trabalho. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=28692&ord=1>. Acesso 
em: 01 de ago. 2017. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A especial proteção destinada ao meio ambiente pela Constituição Federal de 

1988 evidenciou a sua importância para uma vida em sociedade de maneira sadia e 

equilibrada, assim ele foi consagrando a categoria de direito fundamental.  

Constatou-se a contemplação ambiental em seus diversos aspectos no 

referido texto sobre o conceito de meio ambiente, o que outrora já havia sido 

expresso na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, desde 1981.  

O meio ambiente do trabalho foi tutelado indiretamente no caput do art. 225 

da Lei Maior e indiretamente no inciso VIII, do art. 200 do mesmo texto. 

 Como se evidenciou o trabalho acompanhou a história da humanidade, tendo 

sido inicialmente visto como algo indigno, sendo o trabalhador tratado até como 

objeto desprovido de qualquer direito trabalhista, quanto mais humano. Tão antigo 

quanto ele é o assédio moral. Neste cenário indubitavelmente se percebeu a ofensa 

à dignidade da pessoa humana como princípio ordenador de valores constitucionais. 

Essa violência moral teve seus primeiros apontamentos estudados em 

meados da década de 1980 em áreas como a Psicologia, a Vitimologia, a 

Psicanálise, não poderia ter sido deixada de ser conhecida e observada pelo direito, 

já que seus desdobramentos atingem bens especialmente protegidos por ele, tais 

como o meio ambiente laboral e os direitos de personalidade.   

Os reflexos dessa violência não ficam restritos ao ambiente do trabalho, mas 

acabam por abalar a relação social e familiar da vítima, atingindo também o aspecto 

produtivo. Assim, o que muitas vezes ocorre é que mesmo após o seu retorno às 

atividades não terá o mesmo rendimento, e em alguns casos o abalo psicológico é 

tamanho que o conduz a aposentação precoce por invalidez ou até ao suicídio. 

Quando se fala neste terror psicológico normalmente percebeu-se que era 

rotineiro ligá-lo com a sua ocorrência apenas na esfera privada, entretanto, reside na 

administração pública um campo fértil para a sua verificação em todas as 

modalidades estudadas, com algumas particularidades ligadas a estabilidade e 

concurso público, que acabam por tornar esta violência mais cruel e avassaladora 

neste âmbito. 

Como exemplo de práticas comuns e permanentes do terror psicológico na 

administração publicação constatou-se o xingamento, a perseguição, o isolamento, 
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remoções desmotivadas, alterações de horários desnecessárias, excesso de tarefas, 

menosprezo de capacidade, isolamento, etc.  

Infelizmente, tais condutas ainda são vistas por alguns como normais, como 

se fizessem parte da rotina laboral, mas não se restam dúvidas que a sua 

perenização conduzirá ao assédio moral. 

Defende a Carta Magna expressamente no caput, do seu art. 37 o respeito 

aos princípios administrativos por toda a administração pública, devendo ser 

observados por todos que dela fazem parte em todos os poderes. Tal respeito 

também se constatou na lei de improbidade administrativa quando no caput do artigo 

11, tratou da sua violação como ato desta improbidade. Entretanto, como ainda não 

elencou expressamente o assédio moral como ato de improbidade, coube à 

jurisprudência tal entendimento, mas há o projeto de lei n.° 8178/2014, que já está 

em fase de revisão na Câmara dos Deputados prevendo esta prática como ato 

ímprobo. 

Com o desrespeito aos princípios administrativos pela prática do assédio 

moral na esfera pública, não se restam dúvidas de que independentemente de tal 

situação se encontrar expressar na lei de improbidade administrativa ou não como 

um ato ofensivo a mesma, constitui-se o terror psicológico uma verdadeira afronta a 

tais mandamentos diretivos, que deve ser duramente punida com base no caput do 

art.11 deste citado diploma. 

Reside na lei de ação civil pública um importante instrumento processual para 

a responsabilização por atos de improbidade administrativa por práticas de assédio 

moral na administração pública, sendo o Ministério Público um dos legitimados mais 

atuantes. 

Constatou-se que está na seara legislativa uma das causas principais do 

crescimento do assédio moral nos âmbitos público e privado, uma vez que ainda 

inexiste regulação explícita na CLT, bem como existe ainda de maneira tímida e 

pouco clara há algumas legislações estatutárias sobre o tema.  

Localizam-se nos municípios do Estado de São Paulo a maioria das leis nesta 

esfera administrativa e, quando se trata de leis estaduais, tais regramentos quase 

que inexistem. 

Evidenciou-se também ao analisar as leis em vigor sobre o assédio moral no 

Brasil que além do aspecto da carência legislativa, há também em algumas que 
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estão vigorando como muita atecnia e lacunas, o que contribui para a impunidade, 

conforme inclusive se evidenciou a partir de jurisprudência. 

 É nesta esteira que ao se analisar a lei ordinária nº 189, de 23 de fevereiro de 

2002, editada no município de Natal-RN sobre assédio moral que se constata o 

desconhecimento legislativo sobre esta violência, uma vez que a sua aplicação trata 

apenas da responsabilização de servidores públicos para cargos de confiança, o que 

reduz drasticamente o seu alcance, uma vez que nesta municipalidade o percentual 

deles que podem ocupar tais cargos é preferencialmente apenas de 15 por cento, 

conforme lei municipal. Dessa forma, como na prática o agressor no serviço público 

é em sua maioria externo e se esconde sob o manto da transitoriedade de seu cargo 

de confiança, ineficiente é a lei.  

Há ainda neste município em destaque uma legislação estatutária que rege a 

sua relação com os seus servidores que é de 1965 e nada tratou ainda sobre a 

violência moral. 

Desse jeito, o que se verificou é que há muito desconhecimento sobre essa 

verdadeira guerra psicológica, fato este que se associa a inexistência de campanhas 

informativas, falta de sindicabilidade perene por parte dos empregadores públicos e 

privados.  

Nesse diapasão a realização de palestras; divulgação através de banners; 

exposição na mídia impressa e digital; tratamento do tema em cursos de formação e 

aperfeiçoamento; confecção de cartilhas educativas; promoção de audiências 

públicas nas Casas Legislativas, dentre outros, contribuiriam muito para este 

esclarecimento. 

O que também deve também deve ser buscado por parte do poder público é a 

instituição de acompanhamento e tratamento adequados das vítimas que são alvo 

desta prática nefasta.  

Não se deve ainda desconsiderar o papel colaborador e decisivo do Ministério 

Público como fiscal da lei e legitimado ativo da ação civil pública; o papel de 

proximidade que possui a Defensoria Pública para com a população, o que contribui 

para esclarecimento e ajuizamento de ações de combate a esta prática nas esferas 

pública e privada, individual e coletiva; ao Judiciário cabe conhecer melhor o tema e 

proferir no caso concreto decisões mais razoáveis e não deslocar para as lacunas 

legislativas a improcedência de pedidos ou provimento de recursos.  

Destarte, tornar o assédio moral ilícito penal no Brasil será um grande avanço 
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no combate a esta prática condenável, pois contribuirá de forma decisiva para senão 

eliminar, mas pelo menos reduzir a sua ocorrência, uma vez que a responsabilização 

administrativa é deficiente e a civil é de difícil caracterização. 

Já é hora do Poder Legislativo tomar as devidas providências, a bem da 

dignidade e da honra do trabalhador, da sociedade e do Estado Democrático de 

Direito consagrado na Constituição e contribuir na sua esfera para a prevenção e 

combate do assédio moral. 

Como lacuna deste trabalho restou o desejo de ter realizado uma pesquisa in 

loco em pelo menos duas secretarias do município de Natal com o objetivo de 

mensurar se o servidor público conhecia sobre o meio ambiente do trabalho sadio e 

equilibrado, assim como os reflexos dele para a sua vida e saúde; seria buscado 

também constatar se ele teria conhecimento sobre o assédio moral e a sua 

caracterização. Tal pesquisa não foi possível devido à dificuldade de sua 

operacionalização. 

Outra questão diz respeito aos atendimentos realizados pelos sindicatos aos 

seus filiados que são vítimas de assédio moral, pois o que se desejava era ter dados 

estatísticos sobre tais ocorrências, o que não foi possível pelo fato de as denúncias 

serem apenas de cunho verbal e informal, o que não gerou qualquer registro. 

De todo exposto, a inserção de boas condições de trabalho deve ser algo a 

ser perseguido no âmbito público e privado, com o objetivo de propiciar a garantia da 

preservação do direito ao meio ambiente laboral sadio e equilibrado para as 

presentes e futuras gerações.  

Fiscalização, controle e efetiva punição são em resumo as ferramentas 

fundamentais contra o assédio moral, que abala diretamente esse bem-estar 

tutelado. 
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