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“Falar de fins que não justificam todos os 
meios é cair em paradoxo, pois a definição 
de um fim é precisamente a justificação 
dos meios; e os paradoxos, embora 
indiquem perplexidades, jamais as 
resolvem, e por isso jamais são 
convincentes. Enquanto acreditarmos que, 
na esfera política, lidamos com meios e 
fins, não poderemos impedir que alguém 
recorra a todos os meios para alcançar 
fins premeditados” (Hannah Arendt. A 
condição humana. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1993, p. 241) 
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RESUMO 
 
O assunto tratado na presente dissertação sobre o Assédio Moral foi escolhido em 
face da sua extrema importância, não só para o mundo jurídico, mas também para 
todo o âmbito das relações trabalhistas, envolvendo a sociedade como um todo. É 
um problema que apesar de afligir os trabalhadores desde os primórdios das 
relações trabalhistas, com graves repercussões sobre a dignidade da pessoa 
humana de milhares de pessoas de todo o mundo, somente foi recentemente 
identificado. O Assédio Moral é um instituto ainda em construção, sendo 
desconhecido pela grande maioria dos profissionais envolvidos no mundo 
trabalhista, bem como no mundo jurídico, motivo pelo qual objetivou-se fazer a sua 
análise, conceituando e definindo os seus contornos e limites, decompondo-o em 
seus elementos essenciais, verificando como o mesmo se dá e quais são as suas 
conseqüências jurídicas, tudo à luz dos preceitos constitucionais que tutelam a 
personalidade humana. Ante o fato da relativa novidade do assunto, em franco 
desenvolvimento e que ainda sequer tem expressa previsão legal no texto 
consolidado trabalhista, o maior mérito deste trabalho é sem dúvida alguma ajudar 
as pessoas a identificarem a ocorrência do Assédio Moral, obtendo respostas sobre 
como tratá-lo, preveni-lo e reprimi-lo, com as pertinentes conseqüências jurídicas, 
como a rescisão indireta do contrato de trabalho pelo trabalhador assediado e a 
respectiva indenização por dano moral. Ante a variedade de disciplinas envolvidas 
no Assédio Moral, que aflige a saúde psicofísica da pessoa nas relações 
trabalhistas, o estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa multidisciplinar, 
com auxílio da psicologia, da filosofia, da medicina do trabalho, entre outras, por 
meio de documentos e bibliografia. 
 
Palavras-chave: Assédio moral. Assédio Sexual. Dano Moral. Relações Trabalhistas. 
Direito civil. Constituição Federal de 1988. Direitos Fundamentais da Pessoa 
Humana. 
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ABSTRACT 
 
The subject treated in the present dissertation on the Bullying at Workplace was 
chosen in face of its extreme importance, not only for the juridical world, but also for 
all the scope of the works relations, involving the society as a completely. It is a 
problem that although to afflict the workers from the origins of the working relations, 
with serious repercussions on the dignity of the human person of thousands of the 
whole world people, it was only recently identified.  The Bullying at Workplace is an 
institute still in construction, still being unknown for the great majority of the involved 
professionals in the working world, as well as in the juridical world, reason for which it 
was objectified to make its analysis, appraising and defining its contours and limits, 
decomposing it in its essential elements, verifying as the same it is given and which 
are its juridical consequences, everything to the light of the constitutional precepts 
that protect the human personality.   Before the fact of the relative newness of the 
subject, in frank development and that it has still been expressing at least legal 
forecast in the consolidated text working, the biggest merit of this work is without any 
doubt helping the people to identify the occurrence of the Bullying at Workplace, 
obtaining answers on how to treat it, to prevent it and to repress it, with the pertinent 
juridical consequences, as the indirect rescission of the labor contract for the bullying 
worker and the respective indemnity for moral damage. In the face of the variety of 
disciplines involved in the Bullying at Workplace, it afflicts the psychophysics health 
of the person in the works relations, the study was developed through a research to 
multidiscipline, with aid of the psychology, of the philosophy, of the occupational 
medicine of the work, among others, through documents and bibliography.   
   
Word-key: Bullying at Workplace. Sexual harassment. Moral damage. Working 
Relations. Civil law. Federal Constitution of 1988. Fundamental Rights of the Human 
Person.   
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INTRODUÇÃO 

   

  O Assédio Moral é um mal que aflige os trabalhadores desde o início 

das relações trabalhistas, nos primórdios da civilização, que, entretanto, era um 

fenômeno invisível. Somente hodiernamente identificado, apesar de gerar 

incalculáveis vítimas que são afastadas de seu ambiente de trabalho por diversas 

formas, como forçadas a uma demissão voluntária; induzidas a uma justa-causa; 

licença-médica, cujos tratamentos eram, e muitas vezes ainda o são, feitos 

casuisticamente, açambarcando-os indistintamente dentro da grande massa de 

doentes do trabalho, sem a sua real especificação. 

 

  O Assédio Moral foi Inicialmente descoberto na Europa, com estudos 

perpetrados pelo médico sueco Heinz Leymann, doutor em psicologia pedagógica, 

nascido na Alemanha, que estudou comportamentos hostis de crianças na escola, 

denominando-o com o termo inglês mobbing, que vem do verbo to mob, que significa 

atacar, perseguir, entre outras coisas. A partir daí, no início dos anos oitenta, ele 

verificou que este mesmo comportamento hostil e a longo prazo se dava entre 

empregados, tendo então adotado este termo para estas relações que passou a 

estudar, se tornando um perito internacional sobre o mobbing.  

 

  Há excelentes estudos produzidos sobre o assunto podendo-se 

destacar trabalhos produzidos na Itália, onde também é conhecido como mobbing; 

na França, onde é conhecido como harcèlement moral, país no qual o assunto se 

tornou muito conhecido graças a dois livros de autoria da psiquiatra e psicanalista 

francesa Marie-France Hirigoyen, que foram traduzidos para o português, sob os 

títulos Assédio moral - A violência perversa do cotidiano e Mal-estar no trabalho – 
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redefinindo o assédio moral, ambos Rio de Janeiro: Bertand Brasil, o primeiro em 

2000 e o segundo em 2002, que tiveram o mérito de também difundir inicialmente o 

assédio moral no Brasil.  

 

  No Brasil, pode-se citar como literatura específica, entre outros, as 

obras de Márcia Novaes Guedes. Assédio moral e responsabilidade das 

organizações com os direitos fundamentais dos trabalhadores. São Paulo: Revista 

Amatra II, pp. 34-50, 2003; Margarida M. S. Barreto. Violência, saúde e trabalho: 

uma jornada de humilhações. São Paulo: EDUC, 2003; Jorge Luiz de Oliveira da 

Silva. Assédio moral no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Jurídica do Rio de 

Janeiro, 2005. Há também boa fonte de consulta no âmbito da internet, como o site 

especializado sobre assédio moral, disponível em: <http://www.assediomoral.org>. 

 

  Na Inglaterra é também chamado de Bullying at Workplace e na Àustria 

e nos Estados Unidos, por analogia, foi difundido também como Work Abuses ou 

CWHCA - Chronic Workplace Hostilities and Corporate Aggressioon (MONATERI, 

Giuseppe Píer et alli. O mobbing como legal framework: a nova abordagem italiana 

ao assédio moral. Trad. Rafaella de Filippis Quental. Rio de Janeiro. Revista 

Trimestral de Direito Civil – RTDC, ano 2, v. 7, 2004, p. 128); neste último país 

também introduziu-se o termo harassment em 1990 por um artigo de Heins Leyman 

na revista americana violence and victims ( HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no 

trabalho – redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2002, p. 81).  

 

   Nos países nórdicos (Suécia, Dinamarca, Finlândia), prevalecem o 

termo mobbing (HIRIGOYEN, Marie-France. Op. cit., p. 78.), já em Portugal é 
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denominado de Terrorismo Psicológico ou mesmo de assédio moral; na Espanha 

como Acoso Psicológico, e no Japão como Ijime.  

 

  Por vezes estes países utilizam denominações variadas para esta 

mesma prática, termos estes que serão utilizados indistintamente no decorrer do 

trabalho. 

   

  Para corretamente se prevenir, combater e tratar o Assédio Moral, é 

necessário antes de tudo corretamente identificá-lo, saber das suas graves 

conseqüências sobre a saúde psicofísica do trabalhador; de sua família; da saúde 

ambiental e financeira da própria empresa; com nefastas implicações sobre a Saúde 

Pública Coletiva e Privada e a Previdência Social.  

 

  Faz-se mister, também, ante a ausência de normas legais expressas, 

conhecer as ferramentas jurídicas já existentes e que podem ser utilizadas para o 

seu combate, principalmente os princípios normativos da Constituição Federal de 

1988. 

 

  Em face destes fatos é que o trabalho desenvolvido analisa e responde 

aos seguintes questionamentos iniciais: O que é o Assédio Moral, onde e como ele 

se dá? Quais são as suas conseqüências jurídicas e psicofísicas? Ensejaria rescisão 

indireta do contrato de trabalho? Caberia indenização por danos morais, mesmo sem 

previsão em lei específica? E qual seria a justiça competente para isto, a cívil ou a 

trabalhista. Quanto à questão criminal, quais são as suas atuais implicações? 
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  Como o Assédio Moral atinge a própria dignidade da pessoa humana, 

cuja proteção encontra amparo constitucional, que tutela direito à indenização por 

danos morais, o trabalho dedicou-se a responder também a outro questionamento: 

Os direitos fundamentais previsto na Constituição Federal são de aplicação direta e 

imediata nas relações trabalhistas, ou são meras normas programáticas que 

prescindem de regulamentação pelo legislador ordinário para que possam exercer a 

sua tutela? 

 

  Estas são as delimitações iniciais feitas para o desenvolvimento deste 

trabalho, sem prejuízo de outras questões decorrentes que serão igualmente 

enfrentadas, contudo sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, muito pelo 

contrário, procura-se antes aguçar e estimular a mente do leitor, com fins de fornecer 

subsídios que contribuam para a contínua construção e divulgação do instituto do 

Assédio Moral. Assunto este que ainda está em vivo desenvolvimento e 

regulamentação, que tem cada vez mais obtido comemoráveis publicações de 

artigos e livros por parte dos juristas, psicólogos, médicos e outros profissionais 

envolvidos.  
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1. ASSÉDIO MORAL 

 

1.1.  CONCEITO 

 

  Conceituar o que é Assédio Moral é extremamente relevante porque 

desta forma passa-se a dar visibilidade a um fenômeno até então invisível para os 

olhos da sociedade, servindo como meio de corretamente identificá-lo.  

 

  Ao se dar seus elementos fundantes, como se fará a seguir, evita que 

se retire do seu âmbito de proteção pessoas efetivamente assediadas, esvaziando o 

seu conteúdo, e, ao contrário, evita que incluam casos no bojo do assédio moral, 

sem que efetivamente o sejam.   

 

  No âmbito Europeu, assim como no Brasil, está-se em franca fase de 

regulamentações para a previsão legal de combate ao bullying. “Essa tomada de 

consciência é muito positiva. Por isso é importante o uso rigoroso do termo ‘assédio 

moral’, para se evitar a inclusão de elementos diferentes”.1  

 

  Até o presente momento, das diversas legislações já existentes 

regulando o assédio moral, - todas são voltadas para o âmbito da administração 

pública - , 2 não há em sua maioria preciosismos estabelecendo a quantidade de 

ofensas e período de sua duração.  

                                                 
1 HIRIGOYEN, Marie-France .Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: Bertand 
Brasil, 2002, p. 10. 
2 Observa Rodrigo Borges Nicolau (in Assédio moral e a reforma na legislação trabalhista. Porto Alegre. Síntese 

Trabalhista, ano XV, n. 179, pp.49-52, maio, 2004), que existem no país algumas leis esparsas que definem 
assédio moral nas relações de trabalho, porém “Da análise de referidas leis, é possível conceber que o assédio 
moral é tratado apenas no âmbito da Administração Pública Municipal ou Estadual”.  
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  Neste sentido foi aprovada no Estado do Rio de Janeiro, a primeira e 

ainda única lei vigente de âmbito Estadual3, que é a lei n.º 3921, de 23 de agosto de 

2002, que veda o assédio moral no trabalho no âmbito da administração pública 

estadual, conforme dispõe em seu artigo 1.º: 

 

Artigo 1º - Fica vedada, no âmbito dos órgãos, repartições ou entidades 
da administração centralizada, autarquias, fundações, empresas 
públicas ou sociedades de economia mista, do Poder Legislativo, 
Executivo ou Judiciário, inclusive concessionárias ou permissionárias de 
serviços estaduais de utilidade ou interesse público, o exercício de 
qualquer ato, atitude ou postura que se possa caracterizar como 
assédio moral no trabalho, por parte de superior hierárquico, contra 
funcionário, servidor ou empregado e que implique em violação da 
dignidade desse ou sujeitando-o a condições de trabalho humilhantes e 
degradantes. 

 

  O seu artigo 2º dá a seguinte definição de assédio moral:  

 

Art. 2º. Considera-se assédio moral no trabalho, para os fins do que 
trata a presente Lei, a exposição do funcionário, servidor ou empregado 
a situação humilhante ou constrangedora, ou qualquer ação, palavra ou 
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 auto-estima e a autodeterminação do 
subordinado, com danos ao ambiente de trabalho, aos serviços 
prestados ao público e ao próprio usuário, bem como, obstaculizar a 
evolução da carreira ou a estabilidade funcional do servidor 
constrangido. 

 

  Portanto, conclui-se que efetivamente para se caracterizar o assédio 

moral não basta que a ofensa seja feita uma única vez, ou mesmo que se repetidas 

vezes, dêem-se em tempos muito distantes entre si, sem qualquer correlação entre 

elas, mas que sejam reiteradas e duradouras, cuja análise só poderá ser feita ante 

os casos concretos, na sua efetiva fattispecie. 
                                                 
3 Observe-se, contudo, que a assembléia legislativa do Estado de São Paulo chegou a aprovar posteriormente à 
do Rio de Janeiro, em 11.09.2002, o projeto de lei de iniciativa do deputado Antonio Mentor, que veio a ser 
vetado pelo então Governador. 
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  Pode-se citar como o primeiro município a possuir lei combatendo o 

assédio moral, o município de Iracemápolis, que aprovou a lei n.º 1163/2000, 4 

regulamentada pelo Decreto n.º 1134, de 20.04.2001, que: “Dispõe sobre a 

aplicação de penalidades à prática de assédio moral nas dependências da 

Administração Pública Municipal Direta por servidores públicos municipais." 

   

  No âmbito penal não há ainda qualquer norma legal a punir 

expressamente o assédio moral, entretanto há o projeto de Lei nº. 4742 de 2001, 

agora com Substitutivo, que acrescenta o art. 136-A ao Código Penal Brasileiro, 

tornando crime a prática de assédio moral, com pena de detenção de um a dois 

anos, cujo tema será tratado no subitem 5.6. 

 

  De uma forma geral os doutrinadores pouco se afastam da 

conceituação de Assédio Moral, sendo ponto nodal o fato de que o assédio moral 

                                                 
4 Lei n.º 1163/2000. Artigo 1º - Ficam os servidores públicos municipais sujeitos às seguintes penalidades 
administrativas na prática de assédio moral, nas dependências do local de trabalho: 
I - Advertência. 
II - Suspensão, impondo-se ao funcionário a participação em curso de comportamento profissional. 
III - Demissão.  
Parágrafo Único - Para fins do disposto nesta Lei, considera-se assédio moral todo tipo de ação, gesto ou palavra 
que atinja, pela repetição, a auto-estima e a segurança de um individuo, fazendo-o duvidar de si e de sua 
competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da carreira profissional ou à estabilidade 
do vínculo empregatício do funcionário, tais como: marcar tarefas com prazos impossíveis, passar alguém de 
uma área de responsabilidade para funções triviais; tomar crédito de idéias de outros; ignorar ou excluir um 
funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros; sonegar informações de forma insistente; espalhar rumores 
maliciosos; criticar com persistência; subestimar esforços. 
Artigo 2º - Os procedimentos administrativos do disposto no artigo anterior será iniciado por provocação da 
parte ofendida ou pela autoridade que tiver conhecimento da infração funcional. 
Parágrafo Único - Fica assegurado ao servidor o direito de ampla defesa das acusações que lhe forem imputadas, 
sob pena de nulidade. 
Artigo 3º - As penalidades a serem aplicadas serão decididas em processo administrativo de forma progressiva, 
considerada a reincidência e a gravidade da ação. 
§ 1° - As penas de curso de aprimoramento profissional, suspensão e multa deverão ser objeto de notificação por 
escrito ao servidor infrator; 
§2º - A pena de suspensão poderá, quando houver conveniência para o serviço, ser convertida em multa, sendo o 
funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer no exercício da função. 
Artigo 4º - Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução orçamentária da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessários. 
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Iracemápolis, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano dois mil. 
Cláudio Cosenza. Prefeitura Municipal 
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atinge a dignidade do trabalhador por meio de perseguições feitas das formas mais 

diversas possíveis, de forma reiterada e que se prolonga por um determinado lapso 

temporal, buscando aniquilar a sua auto-estima, através de tratamento humilhante e 

degradante, atingindo os direitos de personalidade da vítima, como a sua honra, 

bom nome, intimidade, pleno desenvolvimento de sua personalidade e liberdade de 

expressão.  

 

  As ofensas perpetradas são feitas num processo contínuo e crescente 

com o fito de paulatinamente subjugar a vítima até que esta perca totalmente a sua 

autodeterminação, não tendo mais forças para reagir, levando-a normalmente a 

afastar-se do trabalho por um pedido de demissão ou demissão por justa-causa, ou 

mesmo por licença médica.  Na conceituação dada por Hirigoyen, assédio moral é, 

ipsis litteris: 

 
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.5 
   

  Em nível de Comunidade Européia, o Parlamento Europeu em relatório 

sobre o assédio no local de trabalho da Comissão do Emprego e dos Assuntos 

Sociais, datado de 16 de Julho de 2001, compilou as seguintes definições 

encontradas para os países membros: 

 

  No Reino Unido, o Código ACAS, Code of Practice on disciplinary and 

grievance procedures, o assédio moral é definido como "comportamento ofensivo, 

intimidatório, malicioso ou insultuoso, abuso ou uso impróprio do poder através de 

                                                 
5 HIRIGOYEN, Marie-France .Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: Bertand 
Brasil, 2002, p. 17. 
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meios que tenham por objetivo diminuir, humilhar, denegrir ou injuriar um 

trabalhador".  

 

  Na França, a lei de modernização social inclui um capítulo sobre 

assédio moral no trabalho onde é dada a seguinte definição: "Nenhum assalariado 

deverá estar sujeito a ações repetidas de assédio moral, que tenham por objetivo ou 

por efeito atingir a sua dignidade e criar condições de trabalho humilhantes ou 

degradantes". 

 

  Na Irlanda, uma Unidade para prevenção do assédio moral no trabalho 

propôs em Abril de 2001 que o assédio moral no trabalho fosse definido como: 

"Comportamento repetido e impróprio, direta ou indiretamente, verbal, físico ou com 

outra forma, conduzido por uma ou mais pessoas contra outra ou outras, no local de 

trabalho e/ou no decurso do trabalho, que possa ser razoavelmente considerado 

como redutor dos direitos individuais à dignidade no trabalho. Um incidente isolado 

do comportamento descrito nesta definição pode ser uma afronta à dignidade no 

trabalho, mas como ato isolado não é considerado assédio moral". 

 

  Na Bélgica, num discurso sobre uma planejada legislação contra o 

assédio moral no trabalho, o Ministro do Trabalho usou a seguinte definição: 

"Assédio moral no trabalho são condutas abusivas e repetidas de qualquer origem, 

externa ou interna à empresa ou instituição, que se manifestam nomeadamente por 

comportamentos, palavras, intimidações, atos, gestos, modos de organização do 

trabalho e escritos unilaterais que tenham por objetivo ou sejam de natureza a atingir 

a personalidade, a dignidade, ou a integridade física ou psíquica de um trabalhador 
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durante a execução do seu trabalho, a pôr em perigo o seu emprego ou a criar um 

ambiente intimidatório, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo". 

 

  Na Suécia, numa lei sobre assédio moral no trabalho/vitimização no 

trabalho encontra-se a seguinte definição: "Ações repetidas, repreensíveis ou 

claramente negativas, dirigidas contra trabalhadores individuais, de forma ofensiva, 

que possam ter por resultado isolar o trabalhador da comunidade do local de 

trabalho" (Instituto para o Ambiente de Trabalho, Suécia, AFS 1993:17). 

 

  De todas as definições dadas para o mobbing tem como ponto em 

comum, tratar-se de uma ação contra a dignidade da pessoa humana do 

trabalhador.  

 

  O princípio da dignidade humana, nos dizeres de Maria Celina Bodin 

de Moraes6, tem como substratos axiológicos, os princípios da igualdade, 

integridade psicofísica, solidariedade e liberdade, englobando assim todas as 

afrontas perpetradas pelo assediador moral. 

 

  Em face do trabalho desenvolvido, ver-se-á que se pode objetivamente 

conceituar que: Assédio Moral é toda prática que atente sob qualquer forma e 

pretexto a dignidade do trabalhador, feita de forma reiterada e duradoura, no 

âmbito das relações trabalhistas. 

 

                                                 
6 MORAES, Maria Celina Bodin de.  O princípio da solidariedade, in Manoel Messias Peixinho(org.) et ali, Os 
princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002 
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  A seguir decompor-se-á o conceito dado nos seus pressupostos 

essenciais, para identificar os elementos formadores do assédio moral. 

 

 

1.2 O ASSÉDIO MORAL COMO PRÁTICA CONTRA A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

 

  Conforme se verificou no tópico 1.1, das diversas conceituações dadas 

quanto ao assédio moral, há em comum a prática humilhante e degradante que 

objetiva atingir a moral, a integridade física e psíquica do empregado, no ambiente 

de trabalho. 

 

  Todas estas práticas que atentem contra a integridade psicofísica do 

ser humano, atentam in fine contra a sua própria dignidade. Com efeito, a dignidade 

do ser humano, elevada ao ápice do ordenamento jurídico, logo no artigo 1º, inciso 

III, da Constituição Federal de 1988, está a afastar qualquer afronta à integridade 

física ou psíquica da pessoa humana. 

 

  O princípio da dignidade é uma norma geral de defesa da moral 

humana, da qual se extraí diversos outros princípios que a tutelam, conforme aduz 

Maria Celina Bodin de Moraes, ao dizer que “é efetivamente o princípio da dignidade 

humana, princípio fundante de nosso Estado Democrático de Direito, que institui e 

encima, como foi visto, a cláusula geral de tutela da personalidade humana”. 7 

 

                                                 
7 BODIN DE MORAES, Maria Celina.  op. cit., p. 145. 
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  Realmente qualquer espécie de ofensa que venha a ser perpetrada 

pelo assediador moral irá atingir efetivamente a dignidade da pessoa humana, da 

qual se pode desmembrar todos os demais preceitos de direito fundamental do ser 

humano, como o direito à solidariedade social (art. 3º, inc. I, CF/88); igualdade 

substancial (art. 3º, inc. III, CF/88); liberdade de expressão (art. 5º, inc. IV, CF/88); e 

proteção à honra, vida privada, imagem e intimidade (art. 5º, X, CF). 

 

  O assédio moral pode ser praticado sob uma gama interminável de 

formas, tão grande quanto o próprio engenho humano, desde agressões verbais e 

físicas contra o assediado, até simples suspiros e leve mexer dos ombros, que feitos 

dentro de um contexto, conseguem efetivamente atingir a dignidade do trabalhador. 

 

  Desde Freud não mais se ignorou que sequer a razão humana é dona 

absoluta das suas vontades, em face do subconsciente.8 Também com 

Shakespeare, em sua célebre frase dita em Hamlet, através de Horácio, soube-se 

que “há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia”. Infere-

se: o que move a prática do assédio moral pode ter tantas razões quantas as causas 

que movem o ser humano no seu sentido mais cruel, até mesmo por vezes ignorado 

racionalmente pelo próprio agressor. 

 

  As razões pelas quais se operam o assédio moral são incontáveis, 

desde um prazer sádico do assediador, até mesmo em face de políticas 

operacionais, como numa fusão da empresa, onde esta se vê necessitada de 

                                                 
8 Para maior conhecimento vide Sigmund Freud. Pensamento vivo. São Paulo: Martin Claret, 1985. 
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diminuir o seu quadro funcional, e quer fazê-la sem pagar as devidas verbas 

rescisórias.   

 

  Porém não é necessário para o operador de direito descobrir a causa 

para qualificar a prática de assédio moral, bastando que haja o enquadramento 

pertinente para que se possa buscar as devidas aplicações legais, já que a 

descoberta da causa do assédio moral em nada importa para fins de sua tipologia, 

bastando que o mesmo se dê, sob qualquer pretexto, tendo em vista que em face da 

afronta à dignidade humana, inexiste qualquer justiça de ordem ética-moral, e muito 

menos legal, a justificá-la. 

 

  É muito comum que a vítima do mobbing fique se martirizando, 

perguntando-se: Porque eu? O que fiz para merecer isto?  Como eu me permiti 

passar por todos estes abusos sem ter me defendido? Como me deixei ofender a 

ponto de ficar doente ou pedir demissão sem ter lutado contra?  

 

  Isto se dá em face do isolamento e depreciação a que a vítima é 

submetida, deixando-a exposta ao assediador. “Essa depreciação dá uma 

justificativa a posteriori à crueldade exercida contra ela e leva a pensar que ela 

realmente merece o que lhe está acontecendo” 9.  

 

 

                                                 
9 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral - a violência perversa no cotidiano. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil. 2006, p. 68 
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  Também não se pense que a vítima do mobber é escolhida por ser 

uma pessoa fraca de personalidade ou fácil de se controlar. Na verdade, conforme 

ressalta Hirigoyen, verbis: 

 

contrariando o que seus agressores tentam fazer crer as vítimas, de 
início, não são pessoas portadoras de qualquer patologia, ou 
particularmente frágeis. Pelo contrário, frequentemente o assédio se 
inicia quando uma vítima reage ao autoritarismo de um chefe, ou se 
recusa a deixar-se subjugar. É sua capacidade de resistir à autoridade, 
apesar das pressões, que a leva a tornar-se um alvo.10 
 
 
 

  O assediador, normalmente superior hierárquico, afeta a sua vítima aos 

poucos, de forma sutil e crescente, dificultando uma defesa direta. Ao mesmo tempo 

vai colocando todos os demais subordinados contra ela. Eles com medo de se 

tornarem a próxima vítima, ou de perderem os seus empregos, acabam por se 

afastarem, ou pior, acabam por colaborar com o próprio assediador.   

 

  Ao se ver isolada, afastada do convívio com todo o grupo social, vítima 

já aqui da ausência do direito de solidariedade constitucionalmente assegurado, bem 

como de igualdade de tratamento com seus iguais, escolhida como alvo das 

chacotas e ofensas por parte do assediador, ela acaba por sucumbir e a se 

questionar se de certa forma foi responsável, e quiçá, merecedora de todo o 

sofrimento e dor moral a que está sendo imposta. 11 

 

                                                 
10 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral - a violência perversa no cotidiano. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil. 2006, p. 68. 
11 Quanto ao perfil das vítimas esclarece Marie-France Hirigoyen (ibidem, p. 68) que elas não são franco-
atiradoras. Pelo contrário, encontramos entre elas inúmeras pessoas escrupulosas, que apresentam um 
‘presenteismo patológico’: são empregados perfeccionistas, muito dedicado ao trabalho, e que almejam ser 
impecáveis. Ficam até tarde no escritório, não hesitam em trabalhar nos fins de semana e vão trabalhar mesmo 
quando estão doentes. Os americanos usam o termo de workaholic para mostrar que se trata de uma forma de 
dependência. Dependência que não está ligada exclusivamente a uma predisposição de caráter de vítima, mas 
que é sobretudo conseqüência do domínio exercido pela empresa sobre seus assalariados”.  
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  Com o tempo, na progressão dos ataques, que normalmente são de 

caráter subjetivo, com críticas à aparência da pessoa; seu modo de ser; de vestir; ou 

reclamações profissionais elaboradas de forma genérica, como: “Seus relatórios 

estão uma droga”, sem dizer exatamente o que, não dando chance de qualquer 

defesa. “Uma pessoa assim acossada não consegue manter seu potencial máximo: 

fica desatenta, menos eficiente e de flanco aberto às críticas sobre a qualidade de 

seu trabalho”. 12 

 

  A vítima vai entrando em processo de falta de ânimo, depressão, 

tristeza, angústia para voltar ao trabalho, ficando à mercê do agressor, sem qualquer 

força e meios para se defender, sendo levado a uma total falta de 

autodirecionamento. Isto é um fenômeno que nos faz recordar dos regimes 

totalitários, conforme diz Claudine Haroche, ao citar Hannah Arendt: 

 
Arendt afirmou que o objetivo dos sistemas totalitários é suprimir a 
espontaneidade e encorajar a superficialidade, reificar a pessoa, 
“transformá-la em coisa”, fazendo dela um ser submisso, calculista e, 
conseqüentemente, incapaz de resistência.13 

 

  Obviamente que os efeitos do assédio moral serão mais devastadores 

para uns do que para outros, mesmo que usada iguais táticas, já que o sentir  

dependerá da formação prévia da personalidade da vítima, mas isto não deve servir 

de parâmetro para a sua responsabilização, e sim, efetivamente, os ataques 

sofridos. 

                                                 
12 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral - a violência perversa no cotidiano. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil. 2006, p. 69. 
13 HAROCHE, Claudinet Reflexões sobre a personalidade não totalitária. A banalização da violência: atualidade 
do pensamento de Hannah Arendt. Orgs. André Duarte, Christina Lopreato, Marion Brepohl de Magalhães. Rio 
de Janeiro: Relume Duará, 2004, p. 297. 
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  A via-crúcis infligida a Jesus causou-lhe um doloroso peso moral e 

físico, carregando sua cruz. Sofreu toda sorte de ofensas imagináveis, e isto pela 

remissão dos pecados (Ele deixou-se imolar). Mas ninguém duvida (ao menos os 

cristãos) que toda esta gama de humilhações que lhe foram aplicadas (reiteradas e 

durante todo o processo de execução) em nada conseguiu em verdade atingir a sua 

dignidade (apesar de tentado) de filho de Deus. Igualmente ninguém discorda, que 

mesmo assim, tais atos não foram menos bárbaros, cruéis e inaceitáveis. 

   

  Da mesma forma, guardada as devidas proporções, - obviamente -, 

não se pode aceitar sob qualquer hipótese o assédio moral, que deve sempre ser 

proibido e responsabilizado, mesmo que em nada efetivamente sofra a vítima, ou até 

mesmo que haja a sua aparente aquiescência. Neste caso, muitas vezes, em 

verdade é movida por medo ou necessidade do emprego, ou até, quem sabe, por 

uma doença psicológica.  
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  Portanto, o assédio moral deve ser punido pela sua simples ocorrência, 

já que a dignidade humana não tem preço, ela é patrimônio da humanidade, quando 

um ser é atingido por ela, atinge-se na verdade toda a sociedade, merecendo 

proteção legal. É exatamente este o entendimento que restou evidenciado do 

emblemático caso do arremesso do anão, reproduzido por Luis Roberto Barroso, 

onde mesmo tendo o ofendido aquiescido com a prática atentatória à sua própria 

dignidade, foi tal prática proibida:  

O Prefeito da cidade de Morsang-sur-Org interditou a atividade 
conhecida como lancer de nain (arremesso do anão), atração 
existente em algumas casas noturnas da região metropolitana de 
Paris. Consistia ela em transformar um anão em projétil, sendo 
arremessado de um lado para outro de uma discoteca. A casa 
noturna, tendo como listisconsorte o próprio deficiente físico, recorreu 
da decisão para o tribunal administrativo, que anulou o ato do Prefeito, 
por ‘excès de pouver’. O Conselho de Estado, todavia, na sua 
qualidade de mais alta instância administrativa francesa, reformou a 
decisão, assentando: ... (Que o respeito à dignidade da pessoa 
humana é um dos componentes da ordem pública; que a autoridade 
investida do poder de polícia municipal pode, mesmo na ausência de 
circunstâncias locais particulares, interditar uma atração atentatória à 
dignidade da pessoa humana). V. LONG, WIL, BRAIBANT, DEVOLVÉ 
e GENEVOIS, Le grands arrêts de la jurisprudence administrative. 
Paris: Dalloz, 1996, pp. 790 ss.14 

 

  Para tal combate, há inúmeros instrumentos, como a ação civil pública 

intentada pelo Ministério Público; ações promovidas pelos sindicatos trabalhistas; 

ações dos próprios trabalhadores; bem como ações políticas públicas e 

empresariais, e a Fiscalização promovida pelo Ministério do Trabalho.15 

                                                 
14 BARROSO, Luis Roberto Barroso, op. cit., p. 39, nota 80. 
15 Conforme pesquisa feita pela Delegacia Regional do Trabalho no estado do Paraná, o “Assédio moral é o 1° 
colocado nos casos de discriminação denunciados na DRT/PR. O primeiro semestre de 2005, o Núcleo de Apoio 
à Programas Especiais (Nape), da Delegacia Regional do Trabalho (DRT/PR), realizou 76 mesas de atendimento 
a pessoas que sofreram algum tipo de abuso ou discriminação na empresa. Segundo a coordenadora do Nape, 
Marilza Lima da Silva, todos os casos foram resolvidos. “O nosso trabalho está sendo 100% satisfatório, 
conseguimos fazer com que todas as empresas cumprissem com o termo de compromisso estabelecido”, afirma 
Marilza. O Núcleo tem como função ajudar no combate à discriminação e abusos de poder no local de trabalho. 
Para a coordenadora do Nape, o trabalho do núcleo é necessário tanto para o empregado quanto para o 
empregador. “O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é um órgão isento e responsável pelo cumprimento 
da legislação trabalhista, não adotando protecionismo nem com o trabalhador e nem com o empregador”. 
Disponível em: <http://www.mte.gov.br/DRT/RegiaoSul/PR/Noticias/8921.asp>. Acesso em: 31 out. 2006. 
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  Apesar do direito à dignidade não poder ser afrontado sob qualquer 

pretexto, como visto, é relevante se adiantar, assunto que será novamente visto, que 

não se está a dizer que um direito fundamental não pode jamais ter a sua eficácia 

diminuída. Há efetivamente hipóteses nas quais um princípio poderá entrar em 

aparente colisão com outro princípio, mas estes, ao contrário das regras que se 

auto-excluem como na forma do tudo ou nada, devem ser pesados e ponderados, 

sem que se aniquilem, mas que um ceda, quando da análise da fattispecie, o mínimo 

necessário em função daquele que melhor corresponda ao fiel da balança, que será 

sempre a dignidade da pessoa humana.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Maria Celina Bodin de Moraes, O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo, 
in Ingo Wolfgang Sarlet (org.), Constituição de direito fundamental e direito privado. Porto Alegre: Livraria do 
advogado, 2003, p. 117, ao analisar o substrato material da dignidade, explica que “esta decomposição serve, 
ainda, a demonstrar que, embora possa haver conflitos entre duas ou mais situações jurídicas subjetivas, cada 
uma delas amparada por um desses princípios, logo, conflito entre princípios de igual importância hierárquica, o 
fiel da balança, a medida de ponderação, o objetivo a ser alcançado, já está determinado, a priori, em favor do 
conceito da dignidade humana”. 
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  Neste sentido, Joaquim José Gomes Cannotilho, ao apresentar dois 

casos de caricaturas, - numa representado por um "porco a fazer cópulas”, 

facilmente identificável como o então presidente do governo da Baviera, Franz-

Joseph-Strauss, e o outro, nos quadrantes culturais norte-americanos, representado 

por um pastor, Jerry Falwell, líder da organização Maioria Moral, contando suas 

experiências sexuais num bordel, praticando incesto com a própria mãe - ,17 onde se 

confrontariam o direito à personalidade dos representados com o direito à liberdade 

de criação artística e cultural do caricaturista, externa sobre o caso que:  

 

cremos que não é procedente uma radicalização de princípios e regras. 
Se voltarmos ao ‘caso-teste’ das caricaturas facilmente verificaremos 
que não é pelo facto de considerarmos o direito à imagem e ao bom 
nome como direitos-regras civilísticos que as soluções serão 
substancialmente diferentes. Num caso e noutro avulta a 
intencionalidade material destes direitos carecidos de uma incontornável 
tarefa de ponderação. Com esta diferença: enquanto a teoria dos 
direitos como princípios ergue a ponderação a esquema metódico 
básico, pois os princípios “pesam-se” sem recorrer à lógica do “tudo ou 
nada”, de “de um ou outro”, de “direito superior-direito inferior”, as 
regras reclamam em toda a sua radicalidade aplicação ou não 
aplicação. Mas, o que vale a dogmática civilística insistir na idéia fixa de 
regras quando os direitos de personalidade são “pesados” e 
“ponderados” no uso de conflito com outros direitos?18 

 

 

  Entretanto, no presente caso, não há de se falar em conflitos de 

princípios constitucionais, já que não há qualquer regra e/ou princípio a tutelar o 

assédio moral, muito pelo contrário, está a Carta Magna a informar que até os 

princípios que norteiam a autodeterminação empresarial, como o do 

desenvolvimento empresarial; a livre iniciativa privada; a ordem econômica; são 

todos voltados para a sua função social, assegurando uma existência digna. 

                                                 
17 CANNOTILHO, Joaquim José Gomes. Dogmática de direitos fundamentais e direito privado, in Ingo 
Wolfgang Sarlet (org.), Constituição de direito fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do 
advogado, 2003, p. 340 
18ibidem, pp. 356-357 
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  Assim está o artigo 170 da CF/88 a dizer expressamente que: “A ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna conforme ditames da justiça social”. Portanto 

as atividades empresariais devem sempre desenvolver-se regularmente, sem 

quaisquer táticas que afrontem à dignidade do trabalhador.   

 

  Não pode a sociedade admitir a coisificação do trabalhador, com 

práticas patronais perversas, expressamente vedadas pela Constituição Federal que 

é totalmente voltada para os fins sociais. Notadamente com uma vasta gama de 

direitos dos trabalhadores, elevados ao patamar constitucional no artigo 7º da CF/88, 

cuja dignidade a de se proteger, de tão relevante é, que se encontra no Título I – 

Dos Princípios Fundamentais, que cabe aos governantes e operadores do direito o 

dever de proteger os trabalhadores com atos promocionais, tendo em vista o 

fundamental valor social do trabalho (art. 1º, inc. IV da CF/88). 

 

1.3. REQUISITOS DA PRÁTICA REITERADA E DURADOURA 

   

  Como visto na conceituação, o assédio moral requer que as ofensas 

perpetradas sejam repetidas e feitas de forma duradoura. Assim, não se trata de 

mobbing quando de uma ofensa única num momento de destempero, como quando 

o empregador num acesso de raiva em face de um trabalho novamente feito errado 

brada: “Nossa, mas quanta burrice, quantas vezes eu já lhe disse para você corrigir 

isto”.  
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  Neste caso, há uma afronta pontual, que em nada pode ser confundido 

com o bullying, que tem o claro objetivo de destruir a personalidade de sua vítima, 

com ataques constantes, até levar ao seu total aniquilamento.  

 

  Também não se pode dizer que há harassment quando este mesmo 

empregador, possuidor de uma personalidade explosiva, por exemplo, 

eventualmente brada com seus subordinados quando cometem erros, sem 

direcionar-se sistematicamente a um deles especificamente, já que isto 

descaracteriza o elemento essencial de perseguir determinado indivíduo, que é 

necessário para a sua caracterização.   

 

  Portanto, meros atos destemperados; explosivos; de raiva súbita; 

praticados contra empregados diversos, e sem uma certa regularidade, podem ser 

condenados sob tutela própria dependendo do caso, mas não podem ser 

confundidos com o assédio moral, que é planejado, repetido e prolongado.19 

 

  É de se ressaltar que ao contrário de rompantes de temperamento, o 

assediador moral é frio, calculista e perverso. Ele busca encontrar aliados para a sua 

guerra fria, ou ao menos evitar inimigos que se solidarizem com o humilhado, e para 

isto, seus ataques normalmente se iniciam de forma sutil, quase que imperceptível, 

com pequenos gestos, como por exemplo: o empregado apresenta o trabalho ao 

chefe, que ao passar a vista no mesmo faz cara de riso, ou desdém, ou mesmo 

balança os ombros e simplesmente o devolve ao empregado mandando refazê-lo, 

                                                 
19 Assim, esclarece Hirigoyen que: “Uma agressão verbal pontual, a menos que tenha sido precedida de múltiplas 
pequenas agressões, é um ato de violência, mas não é assédio moral, enquanto que reprimendas constantes o são, 
sobretudo se acompanhadas de outras injúrias para desqualificar a pessoa” (HIRIGOYEN, Marie-France .Mal-
estar no trabalho, op. cit., p. 31).   
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ou ainda, após balançar os ombros ou suspirar, joga o trabalho displicentemente 

num canto, dispensando o empregado e voltando imediatamente a sua atenção para 

outra tarefa qualquer, ignorando-o por completo.   

 

  Estas pequenas ações, mesmo desprovidas de palavras, podem aos 

olhos de terceiros até passarem despercebidas, ante a maquiavelidade do 

assediador, mas com certeza não é assim para a sua vítima, que paulatinamente vai 

sofrendo reiteradas ofensas, em doses crescentes e homeopáticas, até ser 

dominada por completo.  

 

  Note-se que a sutilidade inicial do assédio torna difícil que se prepare 

uma defesa, que por não ser evidente, muitas vezes sequer expressado por palavras 

pelo seu algoz, não dá chances da vítima adeqüadamente defender-se, podendo, ao 

contrário, se contestar, ficar ainda mais embaraçada, obtendo respostas 

constrangedoras como: “Eu por acaso falei alguma coisa?”; “sua imaginação está 

muito fértil”; “Você está com mania de perseguição”; “Eu por acaso reclamei de 

algo”; “sua pergunta é intolerável e desrespeitosa e eu não vou mais tolerar este tipo 

de comportamento”.  E a imperdível: “Você sabe com quem está falando”. 20 

 

  Nesta forma o agressor aproveita o início de conflito, aparentemente 

causado por sua vítima com palavras claras, para mostrar que ela é uma pessoa 

problemática, causadora de confusão, que tem mania de perseguição, e que apesar 

de nada ter dito ou feito contra ela, a mesma fica criando conflitos injustificados. 

                                                 
20 Neste sentido diz Hirigoyen que “o agressor, seja um indivíduo ou o sistema, trata de negar a agressão: ‘Não 
aconteceu nada. Esta pessoa está vendo fantasmas e criando caso! ’, ou então se recusa a carregar a 
responsabilidade: ‘Ela está sendo afastada, mas é porque é difícil (ou esquisita ou histérica)! ’ Mesmo que acabe 
desmascarado, o agressor encontra uma desculpa qualquer”. (HIRIGOYEN, Marie-France .Mal-estar no 
trabalho, op. cit., pp. 59-60). 
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  Com o tempo, todos estes atos perpetrados pelo assediador moral, de 

forma lenta, gradual e contínua, - recordando-se que uma das características do 

mobbing é justamente a feita de forma reiterada e duradoura - , vão paulatinamente 

agredindo, segregando e desqualificando o empregado, até chegar a um ponto no 

qual ele não tem mais qualquer força para resistir, de se defender, e pior, não tem 

mais a quem recorrer. Fica então deprimido, doente, perturbado, e realmente aí 

então passa a apresentar problemas reais de comportamento. Seu trabalho passa a 

não mais ser feito adequadamente, ante a crise psicológica; sua jornada de trabalho 

se torna infindável e torturante; por fim fica doente.  

 

  O bullying além de afetar o trabalhador, afeta também toda a sua 

família, causando uma desestruturação da sua relação familiar, bem como da sua 

vida pessoal, provocando afastamento dos amigos, criando uma bola de neve 

crescente, que reporta até a casos de tentativa de suicido e morte, como se verá 

mais adiante no item 4, pelas pesquisas realizadas. 

 

  Agora, fica a questão: Qual é a quantidade de ofensas e durante qual 

lapso temporal faz-se necessário para que fique caracterizado o Assédio Moral? De 

acordo com Heinz Leymann, para que seja considerado assédio moral é necessário 

que as ofensas reiteradas ocorram pelo menos durante um período de 6 meses, com 

pelo menos uma ofensa por semana.21 

 

  Entretanto, não é recomendável um estabelecimento fixista quanto a 

isto, por mais que ao direito se mostre vantajoso a expressa previsão visando à 

                                                 
21 LEYMANN, Heinz. The Mobbing Encyclopaedia. Disponível em: <http://www.leymann.se>. Acesso em: 01 
nov. 2006. 
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segurança jurídica, neste caso, ao contrário, recomenda-se que não se faça, tendo 

em vista que poderá servir de mais uma ferramenta de assédio ao agressor, -

normalmente pessoas frias e calculistas, que arquitetam suas tramas usando a 

racionalidade, buscando os pontos fracos e planejando os melhores meios para tal 

fim - , que desta forma poderá impunemente levar adiante sua guerra particular 

dentro dos limites previstos.  

 

  Assim, bastaria ao perverso planejar uma estratégia de terror que 

venha a destruir a sua vítima dentro de um prazo inferior a seis meses, que estaria 

afastada a hipótese de assédio moral, o que obviamente, ensejaria muitas injustiças, 

posto que não há como se entender que uma perseguição feita por três meses, seja, 

por exemplo, necessariamente menos cruel e aviltante do que uma perpetrada por 

um período de seis meses, já que tudo dependerá da intensidade das agressões, ou 

poderia o agressor, utilizando este critério rígido, assediar por 5 meses consecutivos, 

parar por um mês, o que já descaracterizaria o assédio moral, para, a seguir, voltar a 

assediar por outro período. O que já mostra a incongruência de tal critério. 22 

 

  Deve-se ter em vista que quando se trata de matéria sobre dignidade, 

não se pode dizer que uma ofensa praticada contra a vítima somente uma vez por 

semana e durante um período de um só mês, não possa ser mais sofrida (ou 

humanitariamente pior) do que aquela perpetrada diariamente e durante dois meses.  

Como dizia a célebre frase do saudoso cantor brasileiro Tim Maia: “Uma coisa é uma 

coisa, e outra coisa é outra coisa”, que aparentemente nada diz, mas ao mesmo 

                                                 
22 Em análise crítica, neste sentido, diz Hirigoyen que “fixar deste modo um patamar limite parece excessivo, 
pois a gravidade do assédio moral não depende somente da duração, mas também da violência da agressão. 
Algumas atitudes especialmente humilhantes podem destruir alguém em menos de seis meses ((HIRIGOYEN, 
Marie-France. Mal-estar no trabalho, op. cit., pp. 59-60).  
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tempo na sua lúcida divagação, intenta explicar com outras palavras, que se permita 

parodiar para o presente caso: Há ofensas que podem ser devastadoras para a 

personalidade do ser humano, e há outras que podem não surtir qualquer efeito.  

  

  Deve-se neste caso, se resistir à velha tentação que o legislador 

ordinário tem de tentar normatizar inteiramente todas as hipóteses que possam vir a 

ocorrer, como se fosse possível por meio da técnica da subsunção a 

regulamentação de todos os conflitos que viessem a aparecer, e o juiz ficaria assim 

adstrito a julgar o caso que lhe fosse submetido de forma absolutamente imparcial, 

sem qualquer valoração pessoal. Como que num cálculo matemático, ele somente 

buscaria a norma legal que se ajustasse ao caso concreto e aplicaria a sua 

cominação prevista. Tudo de forma eminentemente científica e neutra. 

 

  Entretanto isto não é o que ocorre, já tendo sido desmistificado pelo 

pós-positivismo. Em verdade, a norma jurídica precisa ser valorada quando da sua 

aplicação, o que deve ser feito sempre em vista aos princípios constitucionais, 

marcos balizadores de todo o ordenamento jurídico.  Neste sentido, esclarece Karl 

Larenz que:  

 

 
a ciência do Direito desenvolve por si métodos de um pensamento << 
orientado a valores>>, que permitem complementar valorações 
previamente dadas, vertê-la no caso singular e orientar a valoração que 
de cada vez é exigida, pelo menos em determinados limites, a tais 
valorações previamente achadas.23 
 

 

                                                 
23 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, p. 3. 
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  Porém, para se evitar abusos, já que o ser humano fica sempre tentado 

ante o poder, e para que se julgue a vida de outra pessoa com escopo em questões 

que tutelem a sua personalidade e não com base eminentemente material, como se 

deve evidenciar no julgamento do bullying, deve-se aplicar as normas legais sempre 

em consonância com os princípios da Carta Magna, que se encontram no topo do 

ordenamento jurídico, principalmente a dignidade da pessoa humana, mesmo que 

isto importe em afastamento de uma norma ordinária, como se verá mais adiante no 

subitem 5.2. 24 

   

1.4. ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 

  

  Como visto, o Assédio Moral foi um fenômeno inicialmente descoberto 

pela similaridade de agressões perpetradas em outras áreas da ciência, até então 

não envolvendo as do campo das relações do trabalho, tendo sido usado para 

denominar o comportamento de opressão de um aluno sobre o outro, denominado 

mobbing,25 e por meio destes trabalhos desenvolvidos, passou-se, na construção 

doutrinária e legal (ainda em andamento), a utilizá-los para denominar estas 

agressões no âmbito das relações de trabalho.  

                                                 
24 Diz Gustavo Tepedino (in Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil.  Temas de 

direito civil, Rio de Janeiro: Renovar, 1999 p. 19), que: “As constituições contemporâneas e o legislador 
especial utilizam-se de cláusulas gerais convencidos que estão diante da sua própria incapacidade, em face da 
velocidade com que evolui o mundo tecnológico, para regular todas as inúmeras e multifacetadas situações nas 
quais o sujeito de direito se insere. Cláusulas gerais equivalem a normas jurídicas aplicáveis direta e 
imediatamente nos casos concretos, não sendo apenas cláusulas de intenção”.  
25 De acordo com Hirigoyen (Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, op. cit., pp. 76-77): “Nos 
anos 80, Heinz Leymann, psicólogo de origem alemã radicado na Suécia, introduziu o conceito de mobbing, para 
descrever as formas severas de assédio dentro das organizações. Este termo foi presumivelmente utilizado pela 
primeira vez pelo etnólogo Konrad Lorenz, a propósito do comportamento agressivo de grupos de animais que 
querem expulsar um intruso, foi reproduzido nos anos 60 por um médico sueco, Peter-Paul Heinamann, para 
descrever o comportamento hostil de determinadas crianças com relação a outras, dentro das escolas. Em 1972, 
ele publicou o primeiro livro sobre mobbing, que tratava da violência de grupo entre crianças”.  
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  A partir daí, a construção doutrinária vêm sendo feita, principalmente 

no Brasil, exclusivamente para o âmbito das relações trabalhistas, o que é 

recomendável, posto que isto facilita a sua identificação, prevenção e repressão. 

“Por isso é importante o uso rigoroso do termo ‘assédio moral’, para se evitar a 

inclusão de elementos diferentes”.  26 

 

  Afasta-se, assim, confusões em torno de outras formas de agressões 

que não se confundem com o assédio moral, como o dano moral, que embora atinja 

também a personalidade humana, não se confunde com aquele, como visto, posto 

que este é pontual e não duradouro, já possuindo amplo reconhecimento legal, 

doutrinário e jurisprudencial, ao contrário do assédio moral, que ainda está  em 

formação.  

  

  Evita ainda confusões estabelecidas com outras formas causadoras de 

doenças trabalhistas, posto que a medicina do trabalho não conseguia diagnosticá-

la, e na verdade, muita vezes ainda não o consegue, por ser desconhecida de 

muitos profissionais da saúde, englobando-a no rol de doenças trabalhistas de 

origem psicofísica, o que dificultava não só o seu tratamento, mas principalmente a 

reincidência e proliferação de novos casos, já que ao não se conhecer o fenômeno, 

não se tinha como atacar a sua origem, voltando o trabalhador a adoecer tão logo 

voltasse ao local, quando o assédio invariavelmente se reiniciava. 

 

  Em face do lócus operacional do assédio moral, não há como se 

desvencilhar de outro questionamento: O que se entende como Relações 

                                                 
26 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: Bertand 
Brasil, 2002, p. 10. 
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Trabalhistas. Ou, ainda: As relações trabalhistas se dão somente no âmbito regido 

pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT? Estariam assim, excluídas as outras 

classes de empregados não regidos pela CLT,27 como por exemplo, os empregados 

domésticos, cujas atividades são reguladas por lei especifica?28 E os servidores 

públicos não regidos pela CLT, denominados não como “empregados” e sim como 

“servidores públicos”. Isto teria o condão de afastá-los do possível enquadramento 

como vítimas de assédio moral? Para facilitar a resposta à tais questões é 

importante fazer a distinção dos inconfundíveis termos: “Trabalho” e “Emprego”. 

   

                                                 
27 A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943) exclui de seus 
preceitos algumas categorias de trabalhadores, salvo expressamente determinado em contrário, como os 
empregados domésticos, trabalhadores rurais, funcionários públicos e servidores de autarquias paraestatais, nas 
condições previstas no artigo 7º e suas alíneas “a” a “d” da CLT.  
28 Lei n. 5.859, de 11 de dezembro de 1972, regulamentada pelos decretos n. 71885/73 e n. 3361/2000, que 
dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, e dá outras providências.  
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2. RELAÇÃO DE TRABALHO E RELAÇÃO DE EMPREGO - DISTINÇÕES 

 

  Efetivamente trabalho não se confunde com emprego. Para todo 

trabalho haverá evidentemente um trabalhador, mas nem sempre haverá um 

empregado. Para que este exista faz-se mister a existência de um empregador, que 

delega mediante contrato parte da cadeia de produção de bens e/ou serviços, 

mediante remuneração e subordinação às suas ordens patronais. 

 

  Desde os primórdios da existência humana já existia o trabalho. 29 Os 

homens primitivos precisavam trabalhar para poder se alimentar: através da caça, 

pesca, colheita; ou para se vestir, na confecção de vestuários, utilizando as peles de 

suas presas, ou vegetais; ou mesmo para dormir,com preparação de redes, tendas, 

entre outras atividades.  

 

  O trabalho era exercido para fins e interesses próprios ou para o 

interesse de sua comunidade, que mutuamente dele se beneficiavam, sem qualquer 

apropriação da força laboral de outrem exclusivamente para si, como hodiernamente 

conhece-se, ou seja, mediante remuneração e subordinação às suas ordens, sob 

contrato de qualquer forma. 

 

                                                 
29 Ensina Zoraide Amaral de Souza que, de acordo com a etimologia, “a palavra trabalho deriva do latim 
tripallium, com o qual os romanos designavam o instrumento usado para castigar os escravos. Por extensão, 
tripallium passou a designar a atividade, o esforço físico executado pelos escravos ou pelos peregrinos, pois o 
cidadão romano, primitivamente, considerava o trabalho uma atividade incompatível com o status civitatis, isso 
até certa fase do desenvolvimento da cultura romana. Sem coincidência integral, mas sem discrepâncias 
importantes, o vocábulo trabalho, que encontra seu correspondente no francês travail, deriva, como assinalado, 
do latim tripalium, e a circunstância de ser um instrumento de castigo dos trabalhadores escravos sugere, por 
associação de idéias, o sentido de atividade, penosa e, ainda, de sujeição a um comando, a uma ordem” 
(SOUZA, Zoraide Amaral. A Associação Sindical no Sistema das Liberdades Públicas. Autonomia Coletiva. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 1996, pp. 1-2).  
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  Ao longo dos tempos, as formas de trabalho se aperfeiçoaram quanto 

aos meios e finalidades, sempre objetivando um benefício pessoal (lazer, diversão, 

vestes, habitação, alimentação); ou até mesmo um objetivo magnânimo, para o bem 

estar do próximo (casas de assistência social, asilos, orfanatos, escolas públicas). 

   

  Nesta forma, pode-se conceituar sinteticamente que trabalho é todo o 

esforço humano físico e/ou intelectual tendente a uma finalidade produtiva sob 

qualquer espécie. Ou, ainda, nas palavras de Zoraide Amaral, “o trabalho pode ser 

definido como a atividade consciente e social do homem, visando a transformar o 

meio ambiente em que habita, segundo suas próprias necessidades”.30   

 

  Quanto ao emprego, este é uma relação que se forma através do 

vínculo entre o empregador e empregado. Pode até ocorrer a situação anacrônica 

de haver um emprego sem trabalho (pelo menos por um certo tempo). Daí a célebre 

frase que se refere àquele que não gosta de trabalhar: “Ele quer é um emprego e 

não trabalho”, mas isto é uma exceção, posto que realmente são duas coisas 

distintas. 

 

  Emprego teve conotações das mais diversas dependendo da época 

histórica no qual tenha ocorrido, mas para este artigo importa é a sua noção na 

contemporaneidade, que pode ser entendida como o serviço ofertado à pessoa 

(empregado), pelo organizador da atividade produtiva (empregador), mediante um 

contrato sob qualquer modo e espécie (usos, costumes, escrito, verbal, etc.), 

mediante retribuição financeira, e subordinação a este. 

                                                 
30 SOUZA, Zoraide Amaral. A Associação Sindical no Sistema das Liberdades Públicas. Autonomia Coletiva, 
op. cit., p. 2. 
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  O conceito de empregador pode ser buscado na própria CLT, no seu 

artigo 2º, que o define como “a empresa, individual ou coletiva que, assumindo os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços”; 

portanto uma atividade econômica com claros fins lucrativos. Considera-se, também, 

como empregador, por equiparação legal, as instituições e associações sem fins 

lucrativos, bem como os profissionais liberais (parágrafos 1º e 2º do art. 2º, CLT).31 

 

  A norma legal acima mencionada dá-nos também a dicção do conceito 

de empregado que é “toda pessoa física que presta serviços de natureza não 

eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” (art. 3º, 

CLT).32 

 

  Feitos estes esclarecimentos pontuais, sem perda de foco, fica clara a 

distinção entre “emprego” e “trabalho”, e, por conseguinte, entre “Relações de 

Emprego” e “Relações Trabalhistas”.  

 

  As relações de emprego pedem sempre dois pólos: Empregador e 

Empregado, o que além de limitador, como visto nos dispositivos legais, é em tese 

tendencialmente excludente de outras categorias de trabalhadores stricto sensu, 

como as das empresas de âmbito familiar; das relações fora do âmbito celetista; dos 

servidores públicos regidos pelo regime estatutário.  
                                                 
31 CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, 
individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço.   § 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os 
profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 
lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, 
embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de 
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos 
da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.         
32 CLT. Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante salário.  Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à 
espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 
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  Já quanto às relações trabalhistas não. Esta é de um universo muito 

mais amplo, posto que envolvem um pólo de categoria muito mais abstrata, na inter-

relação que nos interessa no presente estudo: a do contratador da mão-de-obra e a 

do trabalhador. 

 

  Não é por acaso que faz parte da cadeira de mestrado da Faculdade 

de Direito de Campos a disciplina: “Relações do Trabalho”, o que permite um 

enfoque dissertativo muito mais amplo, com um debate de altíssimo nível, 

envolvendo todo o panorama histórico e jurídico do trabalho.  

 

  Também não foi por acaso que este trabalho alçou na sua 

conceituação de assédio moral, como aquele que se dá nas “relações trabalhistas”, 

a não deixar dúvida (se é que poderia causar alguma) de que todo trabalhador 

contratado, sob qualquer forma e pretexto (empregado, servidor, doméstico, 

estatutário, prestador de serviços sociais), mediante remuneração ou não, para 

prestar serviço de qualquer natureza (lícita obviamente), pode ser vítima de assédio 

moral.  

 

  Nesta forma, o assédio moral pode se dar dentro das relações 

trabalhistas, sem contudo se limitar aos atos praticados dentro do local de trabalho, 

posto que seu exercício profissional pode ocorrer fora do estabelecimento patronal, 

como por exemplo, o caso dos vendedores que vão oferecer os produtos aos 

clientes fora do ambiente de trabalho, porém no exercício de suas atribuições 

trabalhistas. Neste caso, o assédio pode ocorrer, por exemplo, quando o 

empregador desmerece reiteradamente seu vendedor perante seus clientes, com 
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fins de prejudicar suas vendas. Com as intrigas que invariavelmente o levará à 

queda nas vendas, aumenta o assédio ameaçando-o de demissão alegando que 

está causando prejuízos para a empresa. 

 

  Portanto, essencial para que seja caracterizado o assédio moral é que 

as humilhações feitas sejam realizadas em decorrência direta ou indireta da relação 

de trabalho, não tendo que acontecer necessariamente dentro do estabelecimento 

que mormente presta serviços, mas que sempre seja em função dessa relação.   

 

  Neste sentido de extensão das Relações do Trabalho e conseqüente 

enquadramento por assédio moral, encontra-se a lei n.º 8213/91, 33que prevê no seu 

artigo 21, um rol de acidentes de trabalho por equiparação, como aqueles ocorridos 

quando do deslocamento do empregado para o trabalho e vice-versa.  

 

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos 
desta lei: (...)  IV - o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do 
local e horário de trabalho:  a) na execução de ordem ou na realização 
de serviço sob a autoridade da empresa; b) na prestação espontânea 
de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 
proveito; c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo 
quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor 
capacitação da mão-de-obra, independentemente de meio de 
locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; d) 
no percurso da residência para o local de trabalho ou desde para 
aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado. § 1º Nos períodos destinados a refeição ou 
descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades 
fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é 
considerado no exercício do trabalho. § 2º Não é considerada 
agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, 
resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às 
conseqüências do anterior.  
 
 

                                                 
33   BRASIL. Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e 

dá outras providências. Disponível em: http://www.presidencia.gov.br/legislacao. Acesso em: 31.01.2007. 
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  Portanto, mesmo que as degradações do ambiente de trabalho se 

dêem fora da empresa, e até mesmo fora do horário de serviço, mas em decorrência 

deste, estarão presentes os requisitos necessário para o assédio moral, posto que 

ocorrem em função do serviço, 34 como no exemplo citado de vendas externas, 

quando o gerente sistematicamente dificulta a execução do serviço, como por 

exemplo, quando não disponibiliza os meios de transportes usualmente fornecidos; 

não dá as listas com endereços para visitas, ou as dá com dados incompletos; muda 

a relação com o fito de lhe prejudicar em relação aos clientes conquistados, e os dá 

para outro vendedor, alegando que é mais preparado ou outra desculpa não 

verossímil, ou, ainda, dá locais a visitar muito distantes da sua área de atuação, com 

o propósito de não conseguir atingir o objetivo.     

  

  O assédio moral é uma situação muito complexa e pode ocorrer até 

mesmo em hipóteses não decorrentes diretamente do exercício da função trabalhista 

geradoras de acidentes trabalhistas previstas no artigo acima transcrito, posto que 

fundamental para que ele ocorra, como visto, é que seja relacionado direta ou 

indiretamente com as relações trabalhistas, mas sempre em função desta.   

 

  Assim, pode ocorrer assédio moral nas festinhas promovidas pela 

empresa, mesmo que fora desta, como festividades de final de ano num restaurante, 

ou para comemorar uma meta de vendas ou lucros atingidos pela empresa. 

 

  Desnecessário dizer o caráter quase compulsório do trabalhador em 

atender a estes ‘”convites”’ feitos pela empresa, já que a ausência não justificada 
                                                 
34  Assim, observa Jorge Luiz de Oliveira da Silva que a prática do assédio moral se dá “durante a jornada de 
trabalho ou mesmo fora dela, mas sempre em razão das funções exercidas pela vítima” (Assédio moral no 
ambiente de trabalho, op.cit, p. 12).   
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será vista como um desinteresse pelo trabalho, como uma pessoa que “não veste a 

camisa da empresa”, não se importando com o sucesso dela. A ausência a tais 

eventos podem indubitavelmente vir a gerar perseguições futuras.   

 

  Essas relações apesar de não se darem em função da execução da 

atividade laboral, não estando previstas expressamente nas hipóteses legais 

elencadas de acidente de trabalho por equiparação, acima transcritas, que foram 

aproveitadas como parâmetro, já que o afastamento por doença decorrente do 

assédio moral, também é um acidente de trabalho, são de ordem trabalhista-social, 

que ocorrem dentro do foco das diretrizes da empresa, portanto, detentores das 

condições hierárquicas, que são elementos fundamentais para a ocorrência do 

assédio moral. 

   

  No caso acima, de evento trabalhista-social, podem os membros da 

empresa atacarem a sua vítima aproveitando a alentada “descontração” da 

comemoração, que in casu, invariavelmente recaem sobre o mesmo trabalhador,  

ante o objetivo perverso para que se presta o assédio moral. Isto pode ocorrer de 

diversas formas,35 como por exemplo, através de brincadeiras de mau gosto; 

presentes de amigo oculto ofensivos; segregação do assediado, ignorando-o por 

completo, não lhe dirigindo a palavra, não o respondendo quando tenta se 

aproximar, ou simplesmente se afastando do mesmo, contando piadinhas olhando 

para ele com risinhos, apontando-lhe o dedo; ou ainda, constrangendo-o pela 

simples omissão, não o convidando imotivadamente e reiteradamente para participar 

destas festas de confraternização na qual naturalmente faria parte.  
                                                 
35 Das diferentes etapas da prática de assédio moral em uma empresa, elas “têm como denominador comum uma 
recusa à comunicação” (HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral - a violência perversa no cotidiano, op.cit., 

p. 76).    
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  Observe-se que tais eventos apesar de ocorrerem fora do local e 

horário de trabalho, facilmente podem ser enquadrados no inciso IV, do mencionado 

artigo 21 da lei 8213/91, já que o só fato de se tratar de uma festa promovida pela 

empresa, ante a sua política social-trabalhista, o comparecimento em tais eventos se 

assemelham à execução de uma ordem patronal (alínea ‘a’, art. 21); ou ainda, como 

um passeio a serviço da empresa, já que, na forma da alínea “c”, se equipara a 

acidente de trabalho as viagens a serviço empresa, in casu, trata-se de uma viagem 

ao local da festa, normalmente bancada pela empresa, dentro do programa social-

trabalhista.  

 

  De qualquer forma, é importante se recordar que o assédio moral não 

se dá por agressões esporádicas, devendo que os ataques sejam reiterados e 

duradouros, como visto no subitem 1.3. 36  Assim, tal arcabouço jurídico, intenta 

somente demonstrar que também as humilhações morais feitas em festas e outros 

eventos promovidos pela empresa, podem e devem ser somados às outras ofensas 

perpetradas no ambiente de trabalho, para fins de se fazer prova do assédio moral, 

já que realizadas somente numa festa, em determinada data, não terá a colimação 

legal de ser acidente de serviço sob este título, não se descartando, entretanto, sob 

outra forma, cujo debate contudo não se encontra no escopo desta dissertação.  

 

  Neste ponto já se pode fazer o seguinte questionamento: Pode uma 

pessoa que não faça parte das relações trabalhistas ser vítima de assédio moral? 

                                                 
36 Esta é a conclusão de Vilja Marques Asse ao expor que “o assédio moral ou psicoterrorismo não é um fato 
isolado. Como vimos se baseia na repetição ao longo do tempo de práticas vexatórias e constrangedoras por 
parte dos superiores hierárquicos, explicitando a degradação deliberada das condições de trabalho num contexto 
de desemprego, economia informal, dessindicalização e aumento de pobreza” (Um fenômeno chamado 

psicoterrorismo. Porto Alegre. Revista Justiça do Trabalho. HS ed., ano 21, n. 247, pp. 33-48, Jul. de 2004, p. 
47).  
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Ou melhor, uma pessoa que não tem vínculo trabalhista com o assediador pode 

sofrer mobbing? Para a resposta deste quesito têm-se que avaliar o caso concreto.  

 

  Recorde-se que uma pessoa não integrante da relação de trabalho não 

pode ser qualificada como vítima de mobbing, mesmo que seja ofendida em sua 

moral reiteradamente sempre que tenha que, por qualquer motivo, ir à empresa. 

Como exemplo pode-se citar o caso de um office-boy que tenha que ir regularmente 

comprar um produto em determinada empresa, na qual não tenha qualquer vínculo 

laboral, e sempre que lá chega ouve gracinhas dos trabalhadores tais como: “Lá vem 

o maçaneta”; ou, “chegou o bombril, tem mil e uma utilidades” etc. Este por não ser 

parte na relação trabalhista do assediador, mas sim com um terceiro, não pode ser 

qualificado como vítima de assédio moral, já que faltou esta relação imprescindível. 

Pode sim, utilizar-se das defesas normais já previstas legalmente, mas sem se 

confundir com o bullying.  

 

  Entretanto há casos que, mesmo não havendo vínculo empregatício 

direto com o empregador, ainda assim se enquadram dentro da teia das relações 

trabalhistas, como é a hipótese do prestador de serviço contratado. Pode-se 

exemplificar a prática usual das empresas que terceirizam os serviços não 

relacionados diretamente com o seu fim. Assim, é usual os bancos contratarem 

empresas prestadoras de serviços de vigilância armada e desarmada. O vigilante 

que presta serviço na agência bancária não é empregado do banco e sim da 

empresa de vigilância. Contudo, é inquestionável que o contratante do serviço pode 

a qualquer momento reclamar do vigilante para a empresa de vigilância, solicitando 

a sua troca, ou, dependendo da gravidade, a sua demissão.  
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  Não se deve esquecer que para a empresa terceirizada mais vale 

demitir um vigilante do que perder o contrato de prestação de serviços, quanto mais 

no caso que envolva quantias vultosas, como nos bancos, que podem contratar a 

mesma empresa de vigilância para todas as suas agências da região. 

 

  Nesta forma, patente está que mesmo não havendo vínculo 

empregatício direto do segurança com o banco, haverá ainda uma relação de 

subordinação daquele para com este no desempenho de suas funções, estando o 

vigilante na agência recebendo ordens diretamente do gerente, como para organizar 

a fila, acompanhar determinada pessoa, ficar na porta giratória etc, e que, caso não 

o faça a contento, poderá receber reclamações e retaliações pela sua conduta, 

estando presentes os elementos das relações trabalhistas entre ambos, necessários 

para o assédio moral. 37 

 

                                                 
37 Neste sentido, vide LIPPMANN, Ernesto. Assédio sexual nas relações de trabalho, op. cit., p. 69 
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3. CLASSIFICAÇÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE ASSÉDIO MORAL 

 

  Como já se asseverou, o assédio moral pode ser praticado por 

qualquer trabalhador, não sendo necessariamente praticado por um superior 

hierárquico, apesar deste ser o tipo de assédio mais comum, mas também pode ser 

praticado por um subalterno contra o seu superior hierárquico e até mesmo por um 

colega contra o outro.  

   

  Veja o seguinte quadro estatístico relacionando o percentual ocorrido 

quanto aos tipos de assédio moral, levantado por Hirigoyen, 38 em 156 pessoas que 

responderam ao questionário que elaborou: 

 

- em 58% dos casos, o assédio vem da hierárquia; 

- em 29 % dos casos, o assédio vem de diversas pessoas, incluindo chefia e 

colegas; 

- em 12% dos casos, o assédio vem de colegas; 

-  em 1% dos casos o assédio vem de um subordinado. 

 

 Por isto a doutrina, com fins de facilitar o seu reconhecimento, tem construído 

classificações em torno dos tipos de assédio moral feitas de acordo com a sua 

origem. 

 

 

 

 

                                                 
38 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: Bertand 
Brasil, 2002, p. 111.    
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3.1. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O CRITÉRIO DE DIREÇÃO: “VERTICAL”; 

“HORIZONTAL” E “MISTO" 

   

  A classificação que está sendo inicialmente utilizada no Brasil é aquela 

apresentada por Hirigoyen, 39 que usou o critério da direção à qual o mobbing é 

praticado, tendo como parâmetro o grau de hierarquia do agente e da sua vítima.  

 

  A autora identificou o assédio moral vertical descendente (que vem da 

hierarquia); o assédio moral vertical ascendente (praticado contra o superior 

hierárquico), o assédio moral horizontal (que vem dos colegas), e o assédio misto.  

 

  Assim, se o mobbing se dá por parte do superior hierárquico em 

direção ao seu subalterno, ter-se-á o chamado assédio moral vertical descendente. 

De acordo com a experiência adquirida por Hirigoyen, este tipo de assédio moral tem 

conseqüências muito mais graves sobre a saúde do trabalhador do que no assédio 

moral horizontal, posto que por ser praticado diretamente pelos superiores 

hierárquicos, “a vítima se sente ainda mais isolada e tem mais dificuldades para 

achar a solução do problema”. 40 

 

  Se, ao contrário, o assédio moral for praticado contra o chefe, ter-se-á 

o assédio moral vertical ascendente. Este tipo de assédio apesar de não ser muito 

comum, pode ser igualmente destruidor da personalidade. “As vítimas, neste caso, 

não sabem para onde se dirigir para se defender - evidentemente não aos 

                                                 
39 Ibidem,  pp. 112-116. 
40 Ibidem, p. 112. 
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sindicatos-, mas também não à justiça, que não leva a sério este tipo de queixa”. 41 

O mesmo se pode dizer quanto à própria empresa, já que não consegue levar a 

sério o fato de um chefe vir a ser assediado por um ou mais subalternos, ante os 

poderes inerentes à chefia, o que pode ainda, ser visto como falta de competência 

para o exercício da função. 

 

  Se o assédio for praticado entre colegas do mesmo nível hierárquico, 

ter-se-á o assédio moral horizontal. “Este tipo de assédio é freqüente quando dois 

empregados disputam a obtenção de um cargo ou uma promoção”. 42 Nesta forma, 

um deles pode começar a denegrir a imagem do outro perante o patrão e os próprios 

colegas, com fins de obter em seu lugar a almejada promoção. 

 

  Já o assédio moral misto ocorre quando há uma mistura entre o 

assédio moral vertical descendente e o horizontal. Neste caso o chefe consegue 

ardilosamente o apoio dos próprios colegas do assediado para a prática das ofensas 

perpetradas. Também pode começar por um assédio de um colega contra o outro e 

vir a se tornar num assédio moral do chefe contra o subordinado. Ressalta Hirigoyen 

que:  

 
Quando uma pessoa se acha em posição de bode expiatório, por 
causa de um superior hierárquico ou de colegas, a designação se 
estende rapidamente a todo o grupo de trabalho. A pessoa passa 
a ser considerada responsável por tudo que dê errado. Bem 
depressa ninguém mais a suporta e, mesmo que alguns não 
sigam a opinião do grupo, não ousam anunciar. 43 
 
 
 
 

                                                 
41 Ibidem, pp. 114-115. 
42 Ibidem, p. 113.  
43 Ibidem, p. 114. 
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  Também na Itália constatou-se que o mobbing pode ser praticado por 

diferentes sujeitos, chamados de mobbers. 44  

 

  Pode ter como agente um ou mais colegas de trabalho “movidos pelo 

desejo de excluir um colega que tenha se tornado incômodo, quer por suas 

capacidades suscitam inveja, quer simplesmente por ser diferente, por motivos 

raciais e políticos”. 45 Observe-se que este caso, pelo critério de direção de 

Hirigoyen, trata-se de um assédio moral horizontal.   

 

  Pode também ter como agente a própria empresa, que pretende dessa 

forma atingir o objetivo de livrar-se de um empregado sem recorrer à demissão. 

Consegue-se encontrar na literatura italiana uma classificação própria para este tipo 

de assédio moral, que é o bossing, que na classificação de direção se refere ao 

assédio moral vertical descendente. Assim, “o mobber também pode ser a própria 

empresa, que pretende dessa forma atingir o objetivo de livrar-se de um empregado 

sem recorrer à demissão. Essa última modalidade é definida de bossing ou mobbing 

vertical”. 46 

 

 

 

 

 

   

                                                 
44 MONATERI, Pier Giuseppe et alii, op. cit., p. 131. 
45 Ibidem, p. 131. 
46 Ibidem, p. 131. 
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3.2. CLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA DO ASSÉDIO MORAL: “TERRORISMO”; 

“FRATRICÍDIO” E “MOTIM” 

 

  Além da classificação vista pelo critério de direção, genérica e sem 

denominação própria, o que não é o ideal, pois não só no direito, mas também em 

outras áreas como a das ciências médicas, os fenômenos estudados necessitam 

serem classificados, para que melhor se desenvolvam, o que facilita o trabalho de 

todos os profissionais envolvidos com a disciplina. 

 

  Em face da ausência de classificação dos tipos de assédio moral 

utilizado no Brasil, que não o genérico critério de direção, permita-se a seguir 

apresentar os tipos criados para este fim, com exemplos práticos da sua ocorrência, 

que passarão a ser utilizadas no decorrer do trabalho. 

  

 

3.2.1. Assédio moral por “terrorismo” 

 

As técnicas do assédio moral praticado pelo empregador contra o 

empregado em muito se assemelham com as técnicas de terrorismo,47 posto que 

neste, como naquele, há ações não oficiais, de violência física e psíquica, 

previamente articuladas, não convencionais e reiteradas, que desestabilizam uma 

organização estabelecida, como por exemplo, um determinado governo, ou, no 

assédio moral, um determinado ambiente de trabalho, que causam em suas vítimas 

uma sensação de medo, pânico e terror absoluto.  

                                                 
47 Na língua pátria a palavra terrorismo vem de terror ( estado de grande pavor, medo) e significa, entre outras 
coisas, sistema de governar pelo terror e uso de violência contra um indivíduo ou comunidade.            
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Como não há ainda no Brasil qualquer denominação específica para 

esta forma de assédio moral vertical descendente, permita-se criar uma figura que o 

classifique, que neste trabalho chamar-se-á de assédio moral por terrorismo, tendo-

se em vista a aludida existência alguns pontos em comum do terrorismo 

propriamente dito com aquele tipo de assédio. 

 

  O assédio moral é um verdadeiro horror psicofísico infligido ao 

trabalhador, é uma violência invisível ante as suas táticas de terror, que em muito 

chegam a se assemelhar com o horror do holocausto.  Tanto neste quanto naquele, 

as vítimas sofrem sozinhas, porque o algoz executa seu plano perverso sem que o 

mundo externo, ou demais colegas, tomem conhecimento da exata dimensão da 

violência executada.  

 

  Pode-se nas palavras de Hannah Arendt, parodiando a sua missiva 

sobre o horror dos campos de concentração e de extermínio de seres humanos, que 

pode ser físico ou mesmo psíquico, com o horror do assédio moral, dizer que 

“mesmo que consigam manter-se vivos, estão mais isolados do mundo dos vivos do 

que se tivessem morrido, porque o horror compele ao esquecimento”, 48 e este 

esquecimento é que encerra a entrega da vítima aos abutres. 

 

  Neste mesmo sentido não contam com a solidariedade daqueles 

(colegas de trabalho ou países) que sabem que há algo de errado, mas não querem 

se envolver com medo de retaliações ou perda de benefícios. Em ambos o executor 

leva sua teia de ataques até o ponto de domínio total sobre a sua vítima (num local 

                                                 
48 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das letras, 
1989, p.493.  
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de trabalho ou campo de concentração), que ao final perde qualquer 

autodeterminação, ficando inerte, sem ter mais como reagir, perdendo até a vontade 

de viver, cujo sofrimento é tão grande, com a perda de sua dignidade e 

solidariedade do mundo, que chega a achar que a morte lhe seria um destino menos 

cruel. 

 

  A violência e onda de terrorismos e guerras pelo mundo está tornando 

o homem menos sensível com o sofrimento imposto ao seu próximo. Há até autores 

a defender um direito penal diferente a ser dado ao “inimigo”, conhecido como 

“direito penal do inimigo”.49 

 

  As pressões ocorridas no ambiente de trabalho por lucros 

desmesurados, ganho de mercados, produtividade, incorporações de empresas, 

baixos salários, alta taxa de desemprego, estresse, são meios facilitadores do 

mobbing, fazendo com que as agressões morais se tornem cada vez mais 

corriqueiras. Tudo está a levar, por sua vez, com que os próprios empregados vejam 

no outro não mais um colega, mas um inimigo em potencial que pode ameaçar o seu 

emprego, afastando o sentimento de solidariedade para com o próximo. 

 

 

 

                                                 
49 Foi Ghünter Jackobs, - conforme explanado por Luis Grecco (mestre pela universidade Ludwig Maxmilian da 
Alemanha) em palestra ministrada no auditório Alair Ferreira da Faculdade de Direito de Campos no dia 27 de 
Setembro de 2005 - , que formulou esta teoria pela primeira vez em 1985 e depois a reformulou novamente 
depois do atentado dos EUA. Esta teoria do direito penal do inimigo - DPI, em síntese, vê o inimigo como 
alguém que deve ser neutralizado por ser uma ameaça, como se fosse “uma não pessoa”. Para maiores detalhes 
vide obra JACKOBS, Günther, CANCIO MELIÁ, Manuel. Direito Penal do Inimigo. Trad. CALLEGARI, 
André Luis, GIACOMOLLI, Nereu José. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
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   O risco nas relações trabalhistas de reiteradamente conviver e assistir 

com estes comportamentos, é que cada vez mais passam a ter a sensação de que 

isto é normal, achando que isto faz até parte de uma organização empresarial. Este 

é o fenômeno que Rodotà chama de Mitridatismo, nome advindo da técnica que 

consiste em aplicar injeções constantes e em doses progressivas de veneno para 

imunizar o ser humano. Diz o referido autor, ao explicar o fenômeno dos riscos do 

recurso maciço a soluções baseadas na biometria, que pode muito bem se aplicar 

por analogia ao presente caso, que:  

 
 
 
associa-se um progressivo “mitridatismo” social, no sentido de que a 
difusão do recurso à biometria além das situações de estrita 
necessidade ameaça fazer com que os cidadãos percam, 
progressivamente, a sensibilidade necessária para prevenir os riscos 
para sua privacidade, para a tutela de sua liberdade pessoal. A 
sociedade fica anestesiada em razão do esmaecimento crescente das 
percepções acerca da perda de controle exclusivo do próprio corpo.50 

 

 

  Efetivamente isto está ocorrendo nos ambientes de trabalho, que de 

tanto assistir a estas práticas de assédio moral nas Relações do Trabalho, estão se 

imunizando a elas, passando a considerá-las banal e normal; que faz parte da vida, 

perdendo toda a solidariedade para com seus colegas (ou presos de guerra), ficando 

insensíveis e indiferentes com o sofrimento infringido ao colega, perdendo a 

sensibilidade necessária para prevenir os riscos para a sua própria dignidade.  

 

 

 

                                                 
50 RODOTÁ, Stefano. Transformações do corpo. Trad. Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro. Revista 
Trimestral de Direito Civil - RTDC, n. 19, 2004, pp. 98-99.   
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  Para melhor situar os casos de assédio moral por terrorismo, seguem 

alguns exemplos práticos deste tipo de assédio: 51  

 

  - O chefe passa a recusar qualquer conversa direta com seu 

subalterno, comunicando-se através de recados de terceiros ou escritos, recusando-

se a recebê-lo, ignorando qualquer tentativa de comunicação direta. 

 

  - Apesar do trabalhador ser muito qualificado, o seu chefe pára de lhe 

dar os serviços compatíveis com a sua capacidade profissional, e passa a 

determinar-lhe tarefas antes destinadas aos seus subalternos, ou que requeiram 

pouca capacitação. 

 

  - O patrão afasta o empregado do convívio com os demais colegas, 

sem qualquer motivo plausível, colocando-o solitariamente em um ambiente 

afastado. 

 

   - O superior hierárquico aumenta a meta de produtividade do 

empregado, tornando-a muito difícil ou impossível de ser alcançada, e após o 

fracasso certo, aproveita-se para desmoralizá-lo perante os colegas, dizendo que ele 

não tem competência para o serviço, que está atrapalhando todo o grupo, fazendo 

cair a receita e comissão de todos, etc. 

 

  - O empregador dá tarefas ao subordinado, mas lhe retira os meios 

materiais mínimos para que possa executá-la corretamente, ou dá informações 
                                                 
51 Nestes aspectos, para maiores exemplos práticos de assédio moral, vide as já citadas obras de Marie-France 
Hirigoyen, intituladas Assédio moral - A violência perversa do cotidiano e Mal-estar no trabalho – redefinindo o 
assédio moral.  
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incompletas, tudo com o fito de que o mesmo não consiga exercer a sua atividade 

ou que a exerça de modo errado, criando, assim, mais desculpas para falsear a 

prática do assédio moral. 

 

  - O superior hierárquico reiteradamente dá grande quantidade de 

tarefas para o trabalhador com prazos impossíveis de serem cumpridos. Ou, ao 

contrário, ele simplesmente retira todas as atribuições do subalterno, deixando-o 

propositadamente totalmente ocioso na empresa, sem qualquer atividade laboral.  

 

 

3.2.2. Assédio moral por “fratricídio” 

 

 

  Há também o assédio moral que é praticado contra um colega de 

mesmo nível hierárquico. Esta é uma guerra praticada em face de um “igual” 

profissionalmente, contra uma pessoa sobre a qual não tem poderes nem de 

subordinação, nem de superioridade patronal. Os ataques são praticados contra 

“irmão de trabalho”, uma colega com mesmos poderes patronais, que “está no 

mesmo barco”.  

 

  Com efeito, “um indivíduo pode conseguir destruir outro por um 

processo de contínuo e atormentante terror psicológico. Pode mesmo acontecer que 

o ardor furioso desta luta acabe em verdadeiro assassinato psíquico”. 52 Assim, 

como neste tipo de mobbing a “guerra” é praticada contra um igual, cujo resultado 

será a  “morte moral” de seu “irmão de trabalho”, denominar-se-á tal  tipo de bullying 

                                                 
52 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral - a violência perversa no cotidiano, op. cit., p. 9. 
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de assédio moral por fratricídio, em face da verossimilhança, em seu sentido 

figurativo, com esta palavra fratricídio, que na língua portuguesa significa assassínio 

de irmão ou de irmã, e por extensão guerra civil.  

 

  No assédio moral por fratricídio vive-se dentro de uma verdadeira 

guerra invisível, no qual um colega tenta destruir o outro, aniquilar a sua dignidade, 

através das práticas mais diversas, como se verá a seguir, com exemplos práticos. 

 

  Porque um colega faria isto com o outro? Realmente esta pergunta é 

muitas vezes feitas pela própria vítima do assédio, que fica se questionando o que 

fez por merecer tal sofrimento. Porque foi, entre tantas, escolhida como a vítima? A 

pessoa se questiona tanto, já com sua segurança abalada pelo harcèlement moral, 

que acaba aumentando seu sofrimento a ponto de se achar culpada pelo assédio 

sofrido, já que as táticas do assediador não deixam claro as razões das críticas; do 

sarcasmo; das brincadeiras de mal gosto; do isolamento que lhe é imposto; das 

mentiras que lhe são imputadas; de todas as ofensas e humilhações perpetradas. 

Tudo isto vai paulatinamente gerando sentimentos de angústia; frustração; dúvida; 

depressão; doenças e até a morte, decorrente das doenças adquiridas pelo 

processo do bullying ou por suicídio. 53 

 

  Existem casos nos quais há uma verdadeira integração entre o assédio 

moral por terrorismo e por fratricídio, ocorrendo um assédio misto. É o caso no qual 

o superior hierárquico que além de perseguir determinado trabalhador, consegue a 

                                                 
53 Neste sentido, de uma forma geral, vide exemplos constantes nas já citadas obras de Marie-France Hirigoyen: 
Assédio moral - A violência perversa do cotidiano e Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral. 
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simpatia e colaboração de outros subordinados, que também se tornam 

assediadores.  

 

  Este tipo de assédio pode perfeitamente ser enquadrado dentro do 

assédio moral por terrorismo, já que, como visto, a tática do assediador é a de isolar 

a vítima de qualquer chance de solidariedade de seus colegas. Isto aumenta muito 

em razão do assediador ser o chefe, já que o colega, no intuito de se preservar, seja 

com medo de também vir a sofrer perseguições, seja com interesse em um eventual 

benefício funcional, acaba não só por fazer vista grossa para o sofrimento do colega, 

mas também a ajudar o chefe em sua prática.  

 

  Esta colaboração tanto pode ser implícita, como rindo das piadinhas do 

chefe a seu respeito; evitando dirigir-lhe a palavra ou qualquer tipo de contato; como 

pode ser explicita, ajudando com práticas das ofensas e humilhações, auxiliando 

ativamente o seu chefe na degradação do ambiente trabalhista. 54 

 

  Há casos, ainda, que apesar de não haver um assédio moral por 

terrorismo-fratricídio, o primeiro tipo vem a ser causador do segundo tipo em face da 

própria política da empresa. Como quando a empresa por fusão ou incorporação, ou 

outro motivo qualquer, se vê com excesso de empregados e implanta uma política 

de terror, objetivando pedidos de demissão ou a aderência a algum programa de 

demissão voluntária instituído para este fim, oferecendo alguma vantagem em troca 

da adesão.  

                                                 
54 Observa Hirigoyen que “quando uma pessoa se acha em posição de bode expiatório, por causa de um superior 
hierárquico ou de colegas, a designação se estende rapidamente a todo o grupo de trabalho. A pessoa passa a ser 
considerada responsável por tudo que dê errado. Bem depressa ninguém mais a suporta e, mesmo que alguns não 
sigam a opinião do grupo, não ousam denunciar” (HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho – 

redefinindo o assédio moral, op. cit., p. 114). 
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  Este assédio moral por terrorismo poderá assim, por sua vez, gerar o 

assédio moral por fratricídio, com os colegas atacando uns aos outros para 

sobreviverem dentro da empresa, com medo de serem os demitidos, ante as poucas 

vagas que restarão. Tal política acirra mais ainda a ausência de solidariedade e 

isolamento imposta ás vítimas do bullying, característica marcante e necessária para 

a prática livre do assédio moral. 

 

  Veja-se alguns exemplos práticos de assédio moral por fratricídio: 55 

 

  - O assediador procura colocar os demais colegas contra a vítima 

inventando várias histórias, como que ele é traiçoeiro, que fica espionando a todos 

para depois ir contar tudo ao chefe. 

 

   - Conta brincadeiras humilhantes sobre o colega, fazendo os outros 

rirem dele. Ridiculariza o seu jeito de andar, caminhando atrás do mesmo sem que 

ele veja, ou mesmo seu modo de falar e de se vestir.  

 

  - Procura os pontos fracos da vítima, às vezes passando-se 

inicialmente como amigo, para após contar as suas confidências a todos, 

ridicularizando-o. Aproveita destes mesmos pontos fracos para atingir-lhe a moral. 

Se este ponto fraco for, por exemplo, a auto-estima com a aparência, vive 

chamando-o de feio; narigudo; orelhudo; cabeção, ou outra característica física que 

o incomode. Se for a segurança própria, chama-o de fraco; inseguro; indeciso, etc. 

                                                 
55 Assim, vide mais exemplos nas já mencionadas obras, Assédio moral - A violência perversa do cotidiano e 
Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, de Marie-France Hirigoyen.  
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Se a vítima for religiosa, conta-lhe piadinhas imorais; diz que é amante do chefe, ou 

faz atos obscenos. 

 

  - Denigre a capacidade profissional do colega perante todos, 

espalhando que ele só conseguiu o emprego por causa de amizade ou parentesco. 

Inventa diversos casos de erros profissionais. 

 

  - Conta para o chefe várias mentiras a respeito do colega, dizendo que 

ele está ofendendo-o, dizendo que é homossexual, ou diz que o colega é viciado em 

drogas; pedófilo; alcoólatra; que não sabe fazer seu trabalho direito, que erra tudo e 

tem que corrigir por ele, etc. 

 

 

3.2.3. Assédio moral por “motim” 

   

 

  Outro tipo de assédio moral existente é aquele praticado contra o 

superior hierárquico, ou seja, ocorre de baixo para cima. Por isto na denominação 

direcional é conhecido como assédio moral vertical ascendente, e que neste trabalho 

classificar-se-á como assédio moral por motim, pelo paradigma simbológico com as 

famosas rebeliões praticadas pelo baixo escalão da tripulação contra os 

comandantes dos navios na época das grandes navegações comerciais e 

exploratórias de novos continentes a partir do século XV. 56 

 

                                                 
56 O próprio significado da palavra motim, que na língua portuguesa quer dizer, entre outras coisas, desordem, 
revolta, dá bem a conotação da situação estabelecida na prática do assédio moral contra a hierarquia trabalhista.  
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  Este tipo de assédio apesar de não ser muito comum, é mais freqüente 

do que se possa imaginar, principalmente na administração pública, onde o 

empregado goze de estabilidade funcional, e normalmente conta com mais de um 

assediador moral. 

   

  Pode ocorrer quando um grupo de funcionários fica insatisfeito com a 

nomeação de um novo chefe escolhido de fora da empresa, e não entre aqueles do 

grupo que ansiavam pela promoção. “O assédio moral no setor público está mais 

relacionado às disputas de poder do que à produtividade, atrelando-se a uma 

questão de inveja e cobiça, levando um indivíduo a controlar o outro para tirá-lo do 

seu caminho”. 57 Ou também pode se dar por questões preconceituosas, como a 

colocação de chefe muito novo no comando; ou do sexo feminino, sendo a maioria 

formada por homens. 

 

  O mobbing pode ocorrer até mesmo pelo fato do chefe ser 

simplesmente muito eficiente e correto, introduzindo modificações não desejadas 

pelo grupo, como a exigência de cumprimento do horário de trabalho; implantação 

de controle de uso de material; proibindo gastos desnecessários e até pequenos 

desvios para uso particular, etc. 

 

  Isto pode gerar um “motim” por parte dos subordinados, que 

insatisfeitos com a nova política implantada, passam a considerar o chefe como uma 

ameaça para continuarem a praticar as infrações impunemente e quiçá para seus 

próprios empregos, e por isto se rebelam fazendo o assédio moral por motim.  

                                                 
57 CORRÊA, Alessandra Horta et alli. O assédio moral degradando as relações de trabalho: um estudo de caso 

no Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Revista da Administração Pública, vol. 38, n. 6, p. 1070, nov./dez. 2004. 
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  Praticam assim toda a forma de constrangimentos e humilhações 

contra o superior hierárquico, usando as características típicas do perverso, ainda 

com mais dissimulação e refinamentos da guerra invisível em face da superioridade 

hierárquica da vítima, com agressões sutis que impedem qualquer confronto e 

defesa direta. 

   

  Há inúmeras formas de se praticar o assédio motim, como se 

exemplifica a seguir: 58 

 

  - Os trabalhadores sistematicamente e propositadamente descumprem 

as determinações do superior hierárquico, principalmente as mais urgentes e 

importantes, cuja não realização possa lhe causar constrangimentos no 

cumprimento de sua própria tarefa. Pode ser o caso do chefe solicitar que digite seu 

trabalho para lhe ser entregue à tarde, quando terá que apresentá-lo ao seu 

superior, ou em reunião de diretoria, e apesar do empregado dizer que está tudo 

indo bem, somente a poucos minutos fim do horário de entrega, diz que não será 

possível posto que o computador deu muitos problemas ou simplesmente que o 

trabalho era muito extenso para o tempo proposto, mas achou que daria tempo. 

Desculpas estas que ainda poderão ter o respaldo e acobertamento de todos os 

demais do grupo que porventura estejam envolvidos no assédio motim. 

 

  - Os empregados sabotam o trabalho do superior hierárquico, 

passando-lhe informações erradas ou inexatas, o que fará que o mesmo venha a 

cometer erros em seu serviço ou não realizá-los de forma adequada. 
                                                 
58 Assim, vide mais exemplos nas citadas obras de Marie-France Hirigoyen: Assédio moral - A violência 

perversa do cotidiano e Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral. 
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      - Os subordinados afastam o chefe de um convívio harmônico, 

tratando-o com indiferença, evitando contato com o mesmo, respondendo de forma 

fria e lacônica, ou mesmo com palavras de duplo sentido. Se o mesmo se aproxima, 

como numa mesa de refeitório, ou num intervalo para o café, todos empregados se 

afastam sem motivo aparente, deixando-o sozinho no ambiente, ou simplesmente 

passam a ficar mudos e sérios, com olhares e sinais de que a sua presença não é 

grata. Tudo isto de forma dúbia, a não dar margem a um questionamento direto, que 

se feito, terá respostas também dúbias, como: “isto é sua imaginação”; ou “Porquê, 

nós temos motivos para isto?” e etc. 

   

  - Os empregados procuram o superior hierárquico imediato de seu 

chefe e contam diversas mentiras sobre o mesmo, depreciando-o moral e 

profissionalmente, como que ele está criando conflitos na empresa, brigando com 

todos os funcionários sem qualquer motivo; que comete diversos erros de português 

e vive tendo que corrigi-los ao digitar o trabalho; que ele vive falando mal do mesmo, 

dizendo que num futuro próximo vai ocupar o seu cargo. Desta forma, tenta também 

isolar o chefe do relacionamento com a própria direção da empresa, deixando-o 

solitário e sem qualquer tipo de apoio. 59 

 

                                                 
59 Há interessantes relatos de vítimas de assédio moral no Livro de Rosângela Morais Antunes, intitulado “Eu ... 

vítima de assédio moral"(Minas Gerais: Literato, 2006), onde se pode encontrar diversas práticas perversas de 
assédio moral. 
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4. CAUSAS E EFEITOS 

   

  Como dito na introdução o assédio moral é pratica certamente nascida 

com as próprias Relações Trabalhistas, porém, somente na história recente é que foi 

devidamente identificado, encontrando-se em franca ebulição.  

 

  Toda a efusividade com que a matéria está sendo tratada na 

atualidade, nada tem a indicar que isto se dá em face de um fenômeno novo ou 

mesmo que ocorra com maior freqüência ou intensidade que em outrora. 

   

  Contudo pode-se encontrar na contemporaneidade elementos 

propiciadores do mobbing como as más condições trabalhistas decorrentes da 

globalização,60 que faz com que os grandes produtores mundiais mudem suas 

centrais de produção para outros locais, em busca de mercados de trabalho com 

mão-de-obra de baixo custo, gerando necessidade de demissões; alto estresse no 

ambiente de trabalho pelo acirramento das práticas comerciais, com as negociações 

mais rápidas e ferozes; a Revolução da Tecnologia da Informação 61 pela qual se 

está vivendo com repercussões imediatas nas relações trabalhistas, entre tantos 

outros males que se vive na atualidade.  
                                                 
60 Quanto à Globalização, diz André Luiz Souza Aguiar (in Assédio moral: o direito à indenização pelos maus 

tratos e humilhações sofridos no ambiente de trabalho. 2. ed. São Paulo: Ltr, 2006, pp. 75-76) que: “É 
interessante notar que a ‘era da globalização’ não criou o assédio moral, pois, como temos aqui registrados, os 
maus-tratos sempre foram ‘estilos’ de intensificação da produtividade dos trabalhadores, desde a antiguidade, 
passando pela escravidão, até o momento atual. O assédio moral não é conseqüência da crise econômica atual”. 
61 Sobre tal tema remeta-se à obra de Manuel Castells, A Revolução da Tecnologia da Informação. A Sociedade 

em Rede – A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, Vol. 1. São Paulo: Paz e Terra, 1999. Nas 
palavras de Castells “a dimensão social da Revolução da Tecnologia da Informação parece destinada a cumprir a 
lei sobre a relação entre a tecnologia e a sociedade proposta de algum tempo atrás por Melvin Kranzberg: ‘A 
primeira lei de Kranzberg diz: A tecnologia não é nem boa, nem ruim, e também não é neutra’.  É uma força que 
provavelmente está, mais do que nunca, sob o atual paradigma tecnológico que penetra no âmago da vida e da 
mente. Mas seu verdadeiro uso na esfera da ação social consciente e complexa matriz de interação entre as forças 
tecnológicas liberadas por nossa espécie e a espécie em si são questões mais de investigação que de destino”, 
donde pode-se inferir que esta tecnologia em si são é necessariamente fonte de assédio moral, que dependerá da 
forma pela qual far-se-á uso dela pela sociedade.  



 67

 Junto a isto soma-se, ainda, uma política empresarial de buscar 

incessantemente uma máxima produção com o menor custo possível. E isto 

invariavelmente importando em baixos salários; meio ambiente de trabalho doentio, 

e poucos empregados, que sofrem contínua pressão para trabalharem cada vez 

mais por menos. 

   

  Esclareça-se que realmente se tem a sensação de que o tempo está 

passando mais rápido, ante a agilidade dos meios de comunicação, que ligam os 

extremos do mundo, em tempo real, com transações on line. Toda essa onda 

transformadora, com a crescente de globalização; altas taxas de desemprego; 

abundância de mão-de-obra; exigências de qualificação cada vez maiores; 

crescentes cobranças para produzir mais por menos; está levando a um 

elevadíssimo nível de estresse nas empresas.  

  

  Inclusive, conforme aponta Ernesto Lippmann, há vários estudos que 

têm definido um tipo de estresse especificamente relacionado ao trabalho, 

conhecido como Síndrome de Burnout, que: 

 

é caracterizada como uma reação à tensão emocional crônica 
produzida a partir do contato direto, excessivo e estressante com o 
trabalho ou o ambiente profissional. O termo burnout advém do inglês e 
tem os seguintes significados: burn = queima e out = exterior, ou seja, a 
palavra composta sugere que a pessoa que sofre esse tipo de estresse 
desgasta-se tanto física como emocionalmente, passando a apresentar 
sentimentos de fracasso, cansaço emocional, falta de realização 
pessoal, irritabilidade, agressividade, perda de interesse na relação com 
o trabalho, autodepreciação e depressão. Outros autores caracterizam a 
Síndrome de Burnout com a presença de três componentes: a 
exaustão, o cinismo e a ineficácia em relação ao trabalho e às pessoas 
que compõem esse ambiente. 62 

 

                                                 
62 LIPPMANN, Ernesto. Assédio Sexual nas relações de Trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 2004, pp. 39-40.  
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  Com efeito, “todas as pesquisas confirmam que o assédio moral 

emerge mais facilmente em contextos particularmente submetidos ao estresse”. 63 

Entretanto deve-se ressaltar que o estresse não é assédio moral, já que aquele 

decorre não de uma perseguição deliberada a determinado trabalhador, mas sim de 

condições outras, como por exemplo, exigência de alta produtividade, rapidez e 

eficiência no trabalho.  

 

  Se o estresse pode ser danoso quando atinge níveis altos, repercutindo 

inclusive sobre a saúde do trabalhador, ele por si só não caracteriza o assédio 

moral, já que para isto se tornam necessários os elementos tratados no item 1, dos 

atos perversos feitos contra um ou mais trabalhadores específicos, de forma 

reiterada e duradoura, com o fito de aniquilar a sua dignidade. Neste sentido 

Hirigoyen ressalta que: 

 
 
 
mesmo que o estresse constitua verdadeiro desgaste psíquico  e 
sofrimento, não constitui, em si, assédio moral, mas somente o terreno 
fértil que pode favorecer a sua instalação. (...) Não nos enganemos: o 
estresse nunca vai desaparecer, mas podemos ficar precavidos para 
evitar que se torne destruidor, e podemos sobretudo prever barreiras 
para evitar que penda para a perversidade. 64 

 

 

  Porém, apesar deste tenebroso quadro vislumbrado na 

contemporaneidade, deve-se ter em vista, que na verdade não está-se vivendo em 

uma época  mais dura do que a vivida num passado não muito distante, quando da 

Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, onde os empregados das  

 

                                                 
63 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, op. cit., p. 188. 
64 Ibidem, pp. 189-191. 
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empresas eram considerados como mais uma engrenagem das máquinas 

industriais,65 onde os trabalhadores podiam trabalhar por mais de 14 horas seguidas, 

sem os mínimos direitos trabalhistas como hoje se conhece, como as férias, horas 

extras, repouso remunerado, etc, numa verdadeira coisificação do ser humano.66 

Isto sem se considerar épocas nos quais sequer se poderia considerar a existência 

da palavra emprego como hoje se conhece. É só se recordar dos escravos e seus 

“donos” na antiguidade,67 ou dos senhores feudais e seus servos na idade média.68 

 

  Nem mesmo em face destas condições degradantes e humilhantes do 

ambiente trabalhista naquelas épocas se falava ou muito menos se cogitava em 

ação por danos morais do trabalhador, e muito menos em assédio moral nas 

relações trabalhistas. “A história tem apenas o sentido que nós, em cada ocasião 

concreta, de acordo com a oportunidade como nossos desejos e nossas 

esperanças, atribuímos a ela”. 69  

   

                                                 
65 Vide filme Tempos Modernos, dirigido por Charlis Chaplin, que retrata humoristicamente a robotização do 
trabalhador industrial. 
66 Quanto à relevância histórica deste momento para a formação histórica do direito do trabalho, aduz Amauri 
Mascaro Nascimento (Curso de direito do trabalho. História e teoria geral do direito do trabalho: relações 

individuais e coletivas do trabalho. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 4) que “o direito do trabalho surgiu como 
conseqüência da questão social que foi precedida da Revolução Industrial do século XVIII e da reação humanista 
que se propôs a garantir ou preservar a dignidade do ser humano ocupado no trabalho das indústrias, que, com o 
desenvolvimento da ciência, deram nova fisionomia ao processo de produção de bens na Europa e em outros 
continentes”. 
67 Note-se que “Predominó em la antigüedad la idea de que el trabajo no era una tarea del ciudadano. En Grecia, 
el hombre libre se dedicó especialmente a los assuntos políticos y a los negocios del Estado; la produción se 
realizaba por los esclavos. El artesano no gozaba de derechos civiles y políticos. (POZZO, Juan D. Derecho del 

trabajo. Tomo 1. Buenos Aires: Ediar Soc. Anón. Editores, 1948, p.14). 
68 Explica Zoraide Amaral, quanto ao trabalho na idade média, que o feudalismo “era um sistema de vassalagem 
e suserania, no qual o direito de governar decorria de um direito de propriedade, projetou numerosos reflexos no 
trabalho, que vieram a constituir-se no regime da servidão, para as classes rurais”( SOUZA, Zoraide Amaral. A 

Associação Sindical no Sistema das Liberdades Públicas. Autonomia Coletiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
1996, p. 7). Com efeito, nesta época “La producción sólo podía abastecer a la población que vivía alrededor del 
castillo feudal, o del monasterio; en las reducidas ciudades de los primeros siglos de la Edad Media, la economía 
también tiene un caráter local, familiar, ya que la producción y el cosumo se realizan únicamente dentro del 
mismo núcleo social (POZZO, Juan D. Derecho del trabajo. Tomo 1. Buenos Aires: Ediar Soc. Anón. Editores, 
1948, p.19).  
69 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 
64. 
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  Na verdade a descoberta do assédio moral e toda a projeção que tem 

alçado nas últimas décadas decorrem muito mais do desenvolvimento dos direitos 

humanos; um vasto leque jurídico voltado para os direitos dos trabalhadores; 

organismos internacionais para a sua proteção, como a Organização Internacional 

dos Trabalhadores – OIT70 e etc., do que efetivamente de se estar vivendo em uma 

época com mais agressões psicofísicas aos trabalhadores.   

 

  Com efeito viu-se uma fantástica evolução dos direitos fundamentais 

do homem, que numa primeira fase, mais preocupada com os interesses de uma 

crescente classe burguesa, visavam proteger o individuo frente ao estado, onde o 

homem tudo podia, na sua “inteligência natural”, livremente comercializar, e assim se 

desenvolver, sem qualquer interferência estatal. Porém, deixava ainda os 

trabalhadores entregues á própria sorte, já que o Estado pouco interferia nestas 

relações interprivadas. 

   

  De lá para cá os direitos fundamentais evoluíram muito, viu-se a 

necessidade do Estado intervir diretamente nas relações privadas, não mais com 

ações negativas, mas sim com ações promocionais da igualdade substancial e da 

dignidade da pessoa humana, com previsões de direitos sociais dos trabalhadores, 

num movimento de constitucionalização do direito civil, passando as constituições 

contemporâneas a regular tais relações, com um movimento de “repersonalização”  

do Direito Civil, que, conforme assenta Luis Edson Fachin, somente veio a encontrar 

“explícita guarida na Constituição Federal de 1988, não só porque explicitou 

                                                 
70 Vide site da Organização Internacional dos Trabalhadores – OIT. Disponível em: <http:// www.ilo.org>. 
Acesso em: 27 nov. 2006.    
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princípio da dignidade da pessoa humana como um dos pilares da República, mas 

também porque a matéria cível foi diretamente constitucionalizada”. 71 

 

  O desenvolvimento dos direitos fundamentais do homem foi quem 

incluiu agora o direito de gerações futuras a um ambiente terrestre de qualidade com 

preservação da natureza e seus recursos naturais, que permitiu que um fenômeno 

tão antigo como o assédio moral pudesse ser visualizado.  

 

  Não se trata de estar-se vivenciando a degradação do ambiente de 

trabalho somente nos últimos anos, ou mesmo que este ambiente de terror 

psicológico imposto tenha se agravado. Não. Foi justamente o aumento de rol de 

direitos sociais e trabalhistas, e maior preocupação com a preservação da dignidade 

do ser humano, portanto, do trabalhador, que permitiu que o mobbing fosse 

reconhecido, gerando movimentos de diversas frontes para o seu combate, mesmo 

que ainda não tenha atingido um nível satisfatório. 

 

   Viu-se que as causas que levam à prática do bullying podem ser 

decorrentes das hipóteses mais diversas possíveis, seja por um objetivo visado pelo 

assediador, como forçar que determinado empregado peça demissão, conseguindo 

assim, no assédio terrorista, economia de dinheiro com despesas de rescisão, como 

a indenização por tempo de trabalho; ou no assédio fratricida, para se livrar de um  

colega, possível concorrente dentro da empresa que possa colocá-lo em situação de 

risco.  

 

                                                 
71 FACHIN, Luis Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.99. 
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  O assédio moral pode também estar desvinculado de qualquer fim 

específico de se livrar do trabalhador, senão o de saciar a perversão do assediador, 

que movido por um sentimento como de preconceito ou inveja dele, por este ser 

mais competente; ter melhor aparência; ser mais rico; ter uma família estruturada, 

etc, sente um prazer sádico em humilhar e destruí-lo. “Poderíamos dizer que todo 

assédio é discriminatório, pois ele vem ratificar a recusa de uma diferença ou uma 

particularidade da pessoa”. 72  

 

  De qualquer forma, mesmo observando-se haver inúmeros 

trabalhadores vítima de assédio moral em empresas das mais diversas possíveis, 

observa-se que umas empresas possuem muito mais casos de terror psicológico do 

que outras. Isto leva a questionar-se qual seria o motivo que leva a determinadas 

empresas estarem mais propensas ao mobbing do que outras. 

 

  A causa disto está na própria estrutura político-administrativa da 

empresa que pode ser estimuladora da prática do assédio, posto que o que favorece 

este “é, acima de tudo, o ambiente de trabalho no qual não existem regras internas, 

nem para os comportamentos nem para os métodos; tudo parece permitido, o poder 

dos chefes não tem limites, assim como o que pedem os subordinados“. 73 

 

  Nesta forma uma empresa cujos próprios dirigentes agem com abuso 

de poder, sistematicamente destratando seus gerentes, estes ficarão por sua vez, 

mais propensos a utilizarem os mesmo métodos com seus subalternos, criando uma 

estrutura organizacional doente e viciada do topo para baixo. 

                                                 
72 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral. Op. cit., p. 104. 
73  Ibidem, p. 188. 
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   Uma empresa que não busca resolver seus problemas de 

organização, que não se preocupa com a saúde psicofísica de seus empregados 

omitindo-se quanto às ofensas sofridas pelos mesmos, é uma empresa geradora em 

potencial de assédio moral.  

 

  Os efeitos do assédio moral sobre a saúde mental e física do 

trabalhador são inúmeros, podendo as reiteradas ofensas perpetradas chegar 

mesmo a levar o trabalhador assediado não só á morte psíquica, mas até mesmo à 

efetiva morte física. “É importante lembrar que a gravidade do assédio moral para a 

saúde depende da duração, da freqüência e da vulnerabilidade da pessoa 

assediada”. 74  

   

  Pode o assediado sofrer dor de cabeça; náusea; insônia; dores 

generalizadas; depressão profunda que pode levar inclusive ao suicido. 75 O trauma 

sofrido pelo assédio moral é tão intenso que mesmo após deixar o local de trabalho, 

afastando-se da fonte causadora do assédio, sua vítima pode continuar por anos a 

fio a sofrer as conseqüências do mobbing. De tão violenta e destruidora pode ser o 

assédio moral que por vezes em muito se assemelha com as condições traumáticas 

dos ex-combatentes de guerra. “À noite, as situações traumáticas são vividas sob a 

forma de pesadelos. A evocação das cenas violentas permanece dolorosa por muito 

tempo, às vezes até para sempre”. 76 

 
                                                 
74 KHOURY, Karim. Assédio moral no trabalho: prevenção e combate (matéria de capa). São Paulo: Revista 

Vencer, ed. 85, ano VIII, out. 2006, p. 47.    
75 Alerta Hirigoyen (Mal-estar no trabalho, op. cit., p. 160) que: “É essencial estar alerta aos estados 
depressivos, pois o risco de suicídio é grave (no estudo realizado na região PACA, dos 517 casos de assédio 
moral reconhecidos pelo médico do trabalho, 13 haviam tentado o suicídio)”. Este estudo, conforme citado na 
obra acima (nota 2, p. 93), foi feito por pesquisa de Josette Chiaroni, em trabalho ainda inédito, denominado 
“Archives des maladies professionnelles”.  
76 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho, op. cit., p. 165. 
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  Para melhor visualização dos sintomas do assédio moral, divididos 

percentualmente pela incidência entre homens e mulheres, veja-se a seguir:  

 

Alguns dos Síntomas do assédio moral:  percentualmente 
dispostos pela incidência entre homens e mulheres
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Fonte: Pesquisa constante do trabalho de Margarida M. S. Barreto. Uma Jornada de 

humilhações. Dissertação para mestrado em psicologia social da PUC, São Paulo, 2000, 
que veio a se transformar no livro: Violência, saúde e trabalho: uma jornada de 

humilhações. São  Paulo: EDUC, 2003.  
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  Interessante notar que alguns sintomas são mais predominantes em 

determinados sexos, possivelmente ligados à questões sócio-culturais. Nesta forma 

enquanto 100% das mulheres vítimas de bullying tiveram crises de choro, nenhum 

homem o teve. Por sua vez enquanto 100% dos homens tiveram idéia de suicídio, 

que chegou a ser tentado por 18,3% deles, somente 16,2 % das mulheres tiveram 

esta idéia, e nenhuma chegou a tentar.  

 

  Diferenças marcantes também encontra-se na sede de vingança, onde 

100% dos homens quiseram se vingar do assédio sofrido, enquanto que somente a 

metade das mulheres a quiseram. Quanto à diminuição da libido, também há uma 

marcante diferença, já que somente 15% dos homens a sentiram, enquanto que em 

relação às mulheres, 60% delas tiveram sua libido diminuída.  

 

  Além destes trágicos danos para a saúde psicofísica do próprio 

assediado, “não é à toa que o fenômeno foi teorizado, e continua sendo estudado, 

justamente no âmbito da psicologia do trabalho”, 77 há um dano enorme também 

para as relações pessoais e afetivas para com as pessoas do seu círculo social e 

familiar, “que é atingida pela doença de um de seus membros, gerando uma  

situação conhecida como ‘duplo mobbing’ “. 78  

   

 

 
 

                                                 
77 MONATERI, Giuseppe Pier et alli. O mobbing como legal framework: a nova abordagem italiana ao assédio 

moral. Trad. Rafaella de Filippis Quental. Rio de Janeiro. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC, ano 2, v. 
7, 2004, p. 132.  
78 Ibidem, p. 133.  
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5. ANÁLISE JURÍDICA DO ASSÉDIO MORAL 

   

  Viu-se no item 4 as graves conseqüências psicofísicas causadas ao 

trabalhador em face do assédio moral, porém, infelizmente apesar de todos os 

graves danos psicológicos e físicos que o assédio moral causa, - não só na esfera 

pessoal de sua vítima, mas também familiar, que fica completamente 

desestruturada, ante o trauma e depressão que o assediado sofre, deixando de se 

relacionar com seu cônjuge, filhos e demais parentes, bem como no âmbito social, já 

que o assediado se afasta também dos relacionamentos com seus colegas, amigos 

e eventos sociais -, ainda não há qualquer previsão legal especifica no Brasil, quer 

no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, quer no âmbito do Código 

Penal – CP, existindo somente algumas regulamentações esparsas no âmbito da 

administração pública municipal, sendo que em âmbito estadual, há somente uma lei 

vigente no Estado do Rio de Janeiro, e nenhuma em âmbito federal.79 

 

  Importante se ressaltar que a vítima do bullying não é somente o 

assediado e as pessoas de seu âmbito familiar e social, mas também a própria 

empresa, posto que o mobbing praticado no âmbito desta, gera de imediato uma 

diminuição de sua produtividade, não só por parte dos trabalhadores diretamente 

assediados, mas também de todos os demais, já que por viverem num ambiente 

trabalhista doentio, de uma forma ou de outra também serão afetados, seja por 

ficarem com constante medo de ser a próxima vítima e/ou por revolta silenciosa com 

o que está ocorrendo com seu colega de trabalho, seja por estarem sujeitos as 

péssimas condições de trabalho, típico de uma empresa que pratica o bullying, ou 

                                                 
79 Assim, vide SILVA, Jorge Luiz de Oliveira da. Assédio moral no ambiente de trabalho, op. cit., pp. 158-159. 
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seja, é autoritária, desorganizada, não resolve seus conflitos pendentes, pratica uma 

gestão por meio do medo e do terror, como forma de esconder ou tentar superar a 

falta de uma adequada gestão administrativa. 

   

  Esta diminuição de produtividade causada pelo assédio, inicialmente 

feito de críticas vagas e sem fundamento real, acaba por encontrar uma justificativa 

vinda dos próprios efeitos diretos desta prática, que, com o agravamento, leva a 

efetivos erros de conduta do assediado, em suas atribuições e comportamentais.  

 

  O fim é quase que invariavelmente o mesmo: reiteradas licenças 

médicas para tratamento de saúde, despesas com tratamentos para estes mesmos 

empregados, custos com treinamento e contratação de novos empregados para 

substituí-los, diminuição de produtividade geral, etc.. 80 

 

  Também há as despesas judiciais com custas e honorários 

advocatícios, além de eventuais condenações por indenizações por danos morais e 

rescisões indiretas dos contratos de trabalho, isto sem contar, é claro, o imenso 

prejuízo com a imagem da empresa envolvida em casos de assédio moral, que 

muitas vezes, como se sabe, acaba por ganhar a mídia impressa e televisiva, 

causando irreparáveis danos, destruindo todo o esforço para se ganhar boa imagem 

no mercado de consumo. 

 

  A sociedade como um todo, sofre também irreparáveis danos, posto 

que anualmente milhares de trabalhadores adoentados sobrecarregam os hospitais 
                                                 
80 Alerta Hirigoyen que as “as perdas para a empresa podem, então, assumir proporções significativas, por um 
lado, pela diminuição da qualidade do trabalho, e por outro, pelo aumento dos custos devidos às faltas” 
(HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral - a violência perversa no cotidiano, op.cit., p. 102). 
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para tratamento. Os empregados que ficam doentes, após 15 dias de licença 

médica, passam não mais a receber da empresa e sim diretamente da previdência 

social. Muitos deles por vezes se aposentam por invalidez permanente, e outros 

podem vir a morrer, 81 gerando pensão definitiva.  

 

  O custo final de tratamento e recuperação, bem como com os 

benefícios sociais são elevadíssimos, a colocar este problema na órbita de interesse 

nacional, não só pela absurda violência infligida a um ser humano, que de per si, já 

justificaria o seu intenso enfrentamento, mas também pelo alto custo para as 

próprias empresas e para o Estado. 

 

  O fato de não existir uma legislação específica para o seu combate não 

pode ser aceito como justificativa para a omissão, quanto mais tem-se em vista que 

o assédio moral afronta a dignidade da pessoa humana, o que é vedado 

expressamente pela carta magna. Como ver-se-á a seguir, nos itens 5.1, diversos 

países no exterior têm consigo combater o mobbing com as leis que já possuem, e o 

mesmo é possível ser feito no Brasil, onde já existe jurisprudência reconhecendo-o e 

condenando-o.  

 

 

 

 

                                                 
81 Expondo os casos de assédio por isolamento da vítima, neste sentido, diz Hirigoyen que “foi o que aconteceu 
em uma grande empresa estatal, à qual chegou, sem aviso, um diretor executivo do qual queriam manter-se 
afastados. Ele foi instalado em uma sala distante, sem missão definida, sem contatos, com um telefone que não 
estava conectada a nada. Depois de um certo tempo em tal situação, esse executivo preferiu matar-se” 
(HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral - a violência perversa no cotidiano, op. cit., p. 79).  
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  Dá mesma forma aproveitando esta experiência de regulamentação em 

países estrangeiros, ver-se-á que somente transformar o assédio moral em lei, (já 

existindo alguns projetos de lei nesse sentido), não é um fator determinante para a 

efetiva diminuição de sua ocorrência e punição. É só se recordar a infeliz máxima: 

“Há leis que ‘pegam’ e leis que não ‘pegam’”. A diminuição de casos de assédio se 

alcança, sim, com a implantação por parte do governo e da sociedade de uma série 

de programas sérios de conscientização e combate.  

 

   Para se evitar um tratamento jurídico equivocado ou inadequado, 

deve-se desfazer-se preliminarmente de alguns equívocos comuns: 

 

  A agressão física pura e simples não é assedio moral. Como visto, 

quando da conceituação de assédio moral, na decomposição pelos seus elementos 

substanciais caracterizadores, fundamental é que a prática das agressões sejam 

reiteradas e duradouras, vide subitem 1.3. 

 

  Portanto, em uma agressão física praticada por um trabalhador contra 

o outro, de forma isolada como, por exemplo, numa discussão iniciada por uma 

disputa de vaga de garagem na empresa, que chegue às vias de fato, com lesão 

corporal praticada, desprovida de qualquer forma de assédio anterior, não tem o 

condão de caracterizar o assédio. 82 

 

  Desta forma o tratamento jurídico dado poderá ser, no campo penal, 

como crime por lesão corporal, na forma do art. 129 do Código Penal; no cível, 
                                                 
82 Assim, “de um modo geral, o termo assédio moral não é o ideal para qualificar uma atitude pontual do 
empregador, mesmo que a agressão tenha provocado conseqüências especialmente graves para a vítima” 
(HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho, op. cit., p. 30). 
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dependendo das circunstâncias, poderá ainda, se for o caso, ser devida a reparação 

de dano causado, conforme previsto nos artigos 186 c/c 927 do Código Civil. Isto, 

obviamente, sem contar eventual punição administrativa, como uma demissão por 

justa causa, prevista no art. 482, alínea “j” e “k” da CLT. Portanto, tal ocorrência já 

tem o seu tratamento jurídico devidamente previsto, que não se confunde com o 

mobbing. 

 

  Também deve-se ressaltar que não se deve confundir o assédio moral 

com o instituto do assédio sexual, que apesar de terem alguma semelhança, tem 

origens distintas.  

 

  A principal característica diferenciadora está no fato do objetivo a ser 

alcançado. Enquanto que no assédio sexual, o autor pratica o assédio com o intuito 

de obter uma vantagem de natureza sexual, utilizando-se de sua posição 

profissional, no assediado moral, o assediador objetiva unicamente atingir a 

dignidade do assediado, como discorrido no subitem 1.2. 

 

  É bem verdade que a prática do assédio sexual também atinge a 

dignidade do trabalhador, mas de forma indireta e incidental, como meio e não 

finalidade, que é o favorecimento sexual, enquanto que no assédio moral, não há 

este interesse sexual, podendo, contudo, ser utilizado como um dos meios das 

práticas de ofensa, mas não como forma exclusiva. 83 

 

                                                 
83 Assim, diz Ernesto Lippmann que ”não há conteúdo sexual no assédio moral. Há a característica comum da 
humilhação, da discriminação e da ofensa à dignidade, mas o assédio moral não se reveste do caráter sexual nem 
traz em si a retaliação decorrente do convite não aceito” (LIPPMANN, Ernesto. Assédio Sexual nas relações de 

Trabalho, op. cit., p. 43). 
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  De qualquer sorte, invariavelmente um assédio sexual não bem 

sucedido, descamba para o assédio moral puro e simples, como forma de se vingar 

da vítima, que repeliu sua compulsão sexual, ou de se livrar dela, com medo de que 

o caso venha a se tornar público, ou mesmo, de poder justificar depois, dizendo que 

as alegações da vítima são de natureza revanchista, objetivando encobrir a sua 

própria incapacidade, despreparo ou descontrole emocional. 

 

  Mesmo ante o fato de um tipo de assédio poder vir a se transformar em 

outro, é de suma importância distingui-los, posto que enquanto o assédio sexual já 

tem previsão legal no art. 216-A do Código Penal, como se transcreve a seguir, o 

assédio moral aguarda ainda a sua criminalização, conforme melhor se verá no 

subitem 5.6.  Diz o citado artigo que o Assédio Sexual é: 

 

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.  

 

   

5.1. O ASSEDIO MORAL NO DIREITO ESTRANGEIRO 

 

  O estudo metódico comparativo entre o direito pátrio e o direito 

estrangeiro que sempre foi historicamente muito relevante, também se mostra 

importante, nem que seja de forma breve, tendo em vista que sua descoberta e 

desenvolvimento foram feitos inicialmente por cientistas estrangeiros, como Heinz 

Lemman, alemão naturalizado sueco, país este onde exercia suas pesquisas, tendo 
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sido o primeiro a identificar o fenômeno, e por Marie-France Hirigoyen, francesa, 

entre outros (como foi noticiado na introdução). 84 

 

  O desenvolvimento doutrinário do assédio moral, inicialmente feito 

nestes países, levou-os por sua vez a uma experiência primeira também no campo 

jurídico, com elaboração de normas específicas sobre o assédio moral.  

 

  Também verificou-se que mesmo em alguns países que não possuem 

leis específicas, conseguem combater o mobbing com base nas leis já vigentes, e, 

pela semelhança com o Brasil, que ainda não tem normas próprias na esfera 

trabalhista, e já está enfrentando tais problemas nas barras dos tribunais, será muito 

útil ver como lá estão sendo solucionadas estas questões, para o aproveitamento do 

que for pertinente. 

 

  Relatório da Fundação Européia de Melhoria de Vida e Condições de 

Trabalho, Dublin, Irlanda, - Fundação Dublin -, intitulado Violência no Trabalho, 

publicado em dezembro de 2000, informa que a 3ª pesquisa das condições de 

trabalho européia, baseada em entrevistas com 21.500 trabalhadores da União 

Européia, apontou que 9% dos trabalhadores, o que equivale a 13 milhões de seres 

humanos, estão sujeitos à intimidação e bullying. As taxas de exposição são mais 

altas em serviços (14% na administração pública, 13% em hotéis e restaurantes e 

12% em outros serviços). Trabalhadores da prestação de Serviço e vendas são 

                                                 
84 Diz Jorge Luiz de Oliveira da Silva que “atualmente, o Direito Estrangeiro passou a ser focalizado quase como 
uma exigência, ao se falar de fenômenos jurídicos comuns a diversos países, como o é o assédio moral. Isto 
decorre do incremento incessante do processo de globalização, que enseja a necessidade do conhecimento e 
compreensão dos fenômenos jurídicos sob a ótica dos mais diversos sistemas jurídicos”, tendo apresentado um 
estudo do assédio moral no direito estrangeiro(Assédio moral no ambiente de trabalho, op. cit., pp. 73-131).  
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(13%) as ocupações mais afetadas. Quanto ao sexo constatou que os trabalhadores 

femininos (10%) são mais afetados do que os trabalhadores masculinos (8%).85  

 

  A União Européia tem se mostrado muito preocupada com a questão 

do assédio moral ocorrido nos países membros, em face da constatação da 

altíssima incidência deste mal entre seus trabalhadores. Esta preocupação levou à 

aprovação da Resolução do Parlamento Europeu sobre o assédio no local de 

trabalho n.º 2339/2001, que cita expressamente os estudos da Fundação de Dublin, 

na exposição de motivos do relatório final 2A5-283/2001, de 16 de julho de 2001, 

que foi relator Jan Andersson.  

   

  A proteção encontrada nos direitos humanos, que tem como núcleo a 

dignidade da pessoa humana, que é atacada pela prática do assédio moral, já podia 

ser encontrada na Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, de 

dezembro de 2000, que, entretanto, não tinha valor jurídico vinculante.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Relatório constante no site da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Disponível em: <http:// 
www.ilo.org/public/ english/protection/safework/violence/eusurvey/eusurvey.htm >. Acesso em: 27 nov. 2006. 
Marie-France Hirigoyen também fez constar em seu livro, Mal-estar no trabalho, op. cit., p. 87, este percentual 
de “9% de trabalhadores que teriam sofrido intimidações em seus locais de trabalho”, conforme a pesquisa 
“realizada na primavera de 2000 pela Fundação Européia para Melhoria das Condições de Vida e Trabalho nos 
quinze países-membros”. 
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  Já dispunha também a Diretiva 2000/78/CE do Conselho Europeu, 

datado de 27 de Novembro de 2000, um quadro geral de igualdade de tratamento no 

emprego e na atividade profissional, “donde se proporcionar una definición de acoso 

a efectos de discriminación, si bien no asume un carácter general”. Com efeito, o n.º 

3, do artigo 2º, desta Diretiva, considera o assédio como discriminação, portanto, 

contrário ao princípio da igualdade, verbis:  

 

sempre que ocorrer um comportamento indesejado relacionado com um 
dos motivos referidos no artigo 1º, com o objetivo ou o efeito de violar a 
dignidade de uma pessoa e de criar um ambiente de trabalho 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou destabilizador. Neste 
contexto, o conceito de «assédio» pode ser definido em conformidade 
com as legislações e práticas nacionais dos Estados-Membros. 86  
 

 

  Várias considerações vieram a justificar a necessidade da citada 

Resolução específica sobre o assédio moral, entre as quais, o enorme quantitativo 

de trabalhadores da União Européia que se declararam vítimas de assédio moral 

nos últimos 12 meses, conforme o estudo efetuado em inquérito da citada Fundação 

Dublin.  

 

  Segundo a referida fundação, há uma variação muito grande da 

freqüência da incidência entre os Estados-membros, em razão de que em certos 

países sua ocorrência é pouco declarada, noutros há uma maior sensibilização, além 

das diferenças culturais e jurídicas. Observa que a insegurança nas condições de 

trabalho é um elemento determinante na crescente freqüência do assédio. 

 

                                                 
86 Jornal Oficial das Comunidades Européias de  2.12.2000. L 303/16 PT. Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 

27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na 

actividade profissional. 
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  Também tem como aporte, análise da Agência Européia para a 

Segurança e a Saúde de Trabalho, que constatou ser o assédio um potencial risco 

para a saúde, levando freqüentemente a doenças relacionadas com stress. 

Verificou, também, que há uma clara relação entre o assédio moral e o stress ou o 

trabalho sob forte tensão, acrescida a uma reduzida segurança profissional e 

precária situação laboral. 87 

 

  A Resolução 2339/2001 do Parlamento Europeu sobre assédio moral 

no local de trabalho, aprovada em 20 de novembro de 2001, que teve por base o 

Relatório final 2A5-0283/2001, de 16 de Julho de 2001, da Comissão do Emprego e 

dos Assuntos Sociais, apontou, entre outras coisas, a existência na União de grande 

deficiência no conhecimento da matéria, criticando a insuficiência das estatísticas; 

pouca investigação no setor, com limitado conhecimento sobre as causas do assédio 

moral e sua ligação com outras circunstâncias da vida laboral, formas de combate e 

conseqüências econômicas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Quanto a isto ressalta Hirigoyen (Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, op. cit., pp.18-21) que 
“o assédio deve ser claramente distinguido do estresse profissional como o compreendemos mais 
frequentemente”, posto que “o assédio moral é muito mais do que estresse, mesmo que ele passe por uma fase de 
estresse” e que “o estresse só se torna destruidor pelo excesso, mas o assédio é destruidor por si só”. Contudo, a 
referida autora, ao fazer a distinção entre o estresse e o assédio moral, constata que “não é raro passar de um a 
outro”, reconhecendo que o estresse pode abrir espaço para o assédio moral.   
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  No total foram aprovados 25 itens na Resolução do Parlamento 

Europeu sobre assédio no local de trabalho, a saber: 

 

1. Entende que o assédio moral, fenômeno cuja verdadeira dimensão ainda não se 

conhece, constitui um problema grave da vida laboral e que é importante que os 

parceiros sociais lhe confiram uma atenção acrescida, incluindo novas medidas para 

o combater;  

 

2. Chama a atenção para o fato de o crescente aumento dos contratos a termo e da 

precariedade do emprego, especialmente entre mulheres, proporcionar condições 

propícias à prática de diferentes formas de assédio; 

 

3. Chama a atenção para as conseqüências devastadoras do assédio moral na 

saúde física e psíquica daqueles que dele são alvo - e conseqüentemente das suas 

famílias - e que frequentemente necessitam de assistência médica e 

psicoterapêutica, o que, de forma geral, os induz a ausentarem-se do trabalho por 

razões de doença ou os incita a demitirem-se; 

 

4. Chama a atenção para a circunstância de diversos estudos apontarem para o fato 

de as mulheres serem mais frequentemente vítimas de fenômenos de assédio moral 

do que os homens, quer se trate de assédio vertical descendente (de um superior 

em relação a um subordinado) ou ascendente, de assédio transversal (horizontal) ou 

de assédio misto;  
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5. Chama a atenção para o fato de acusações falsas de assédio moral poderem-se 

transformar num temível instrumento de assédio moral; 

 

6. Sublinha que as medidas de luta contra o assédio moral no trabalho devem ser 

consideradas como um elemento importante dos esforços destinados a melhorar a 

qualidade do emprego e as relações sociais no local de trabalho; que contribuem 

também para lutar contra a exclusão social, o que pode justificar ações comunitárias 

e está na linha da Agenda Social Européia e das orientações para o emprego; 

 

7. Observa que os problemas de assédio moral no trabalho provavelmente ainda são 

subestimados em muitas partes da União e que uma série de argumentos justificam 

ações comuns em nível comunitário, por exemplo, o fato de ser difícil conceber 

instrumentos eficazes para prevenir e combater este fenômeno, de as orientações 

em matéria de luta contra o assédio moral no trabalho poderem contribuir para o 

estabelecimento de normas e ter uma influência nas mentalidades, e de as razões 

de equidade argumentarem igualmente em favor de tais orientações comuns; 

 

8. Exorta a Comissão a ter igualmente em conta, na comunicação sobre uma 

estratégia comunitária em matéria de saúde e de segurança no trabalho e no reforço 

da dimensão qualitativa da política social e do emprego, bem como no Livro Verde 

sobre «a responsabilidade social das empresas», os aspectos do ambiente de 

trabalho que são frequentemente considerados como sendo de ordem psíquica, 

psicológica e social, incluindo a organização do trabalho, e a apostar numa ação a 

longo termo, sistemática e preventiva no que respeita ao ambiente de trabalho - 



 88

tendo em vista, nomeadamente, lutar contra o assédio moral no trabalho -, bem 

como a abordar a necessidade de uma iniciativa legislativa nesse sentido; 

 

9. Exorta o Conselho e a Comissão a incluírem indicadores quantitativos referentes 

ao assédio moral nos indicadores de qualidade de emprego a apresentar ao 

Conselho Europeu de Laeken; 

 

10. Exorta os Estados-membros, na perspectiva do combate ao assédio moral e 

sexual no local de trabalho, a analisarem e, eventualmente, ampliarem a sua 

legislação vigente na matéria, bem como a examinarem e qualificarem de forma 

unificada a definição de assédio moral; 

 

11. Faz questão de salientar expressamente a responsabilidade que cabe aos 

Estados-membros e a toda a sociedade em matéria de assédio moral e de violência 

no local de trabalho, domínio em que entrevê o cerne de uma estratégia de combate 

a estes fenômenos;  

 

12. Recomenda aos Estados-membros que obriguem as empresas, os poderes 

públicos e os parceiros sociais a instituírem políticas de prevenção eficazes, a 

preverem um sistema de troca de experiências e a definirem procedimentos aptos a 

resolver o problema no tocante às vítimas, assim como a evitar que este se repita; 

recomenda, neste âmbito, que seja incrementada a informação e a formação dos 

trabalhadores por conta de outrem, dos efetivos que exercem funções de chefia, dos 

parceiros sociais e dos médicos do trabalho, tanto no setor privado como no setor 

público; no contexto deste regulamento, chama a atenção para a possibilidade de 
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colocar uma pessoa de confiança no local de trabalho, à qual os trabalhadores se 

possam dirigir, se tal desejarem; 88 

 

13. Exorta a Comissão a ponderar a clarificação ou extensão do domínio de 

aplicação da Diretiva-Quadro para a Saúde e a Segurança no Trabalho, ou 

inclusivamente a elaborar uma nova Diretiva-Quadro, enquanto instrumento jurídico 

de combate ao assédio e também como mecanismo de defesa do respeito pela 

dignidade da pessoa do trabalhador, da sua intimidade e da sua honra; neste 

contexto, sublinha a importância de prever ações sistemáticas e preventivas no 

domínio do ambiente de trabalho; 

 

14. Sublinha que o conhecimento, incluindo a investigação, poderão ser facilitados e 

melhorados com estatísticas de melhor qualidade, e insiste no papel do Eurostat e 

da Fundação de Dublin nesta matéria; exorta a Comissão, a Fundação de Dublin e a 

Agência Européia para a Segurança e a Saúde no Trabalho a tomarem iniciativas 

tendo em vista estudos aprofundados do assédio moral; 

 

15. Sublinha a importância de um estudo mais aturado da incidência do assédio 

moral no trabalho e da sua relação com a organização do trabalho e com fatores 

como sexo, idade, ramo de trabalho e profissão; requer que o estudo em causa 

inclua uma análise da situação específica das mulheres sujeitas a assédio moral; 

 

                                                 
88 Uma prevenção eficaz deverá agir sobre diferentes fatores, tanto no nível de pessoal quanto nos 
administrativos e nos contextos que favorecem a ocorrência de assédio. Não existe uma única solução;é preciso 
agir sobre todos os elementos-chave do sistema (Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, op. cit., 

p.312) 
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16. Verifica que um Estado-membro já criou regulamentação tendente a combater o 

assédio moral no local de trabalho e que outros acometeram a via que os levará a 

promulgar leis destinadas a reprimir o assédio moral, frequentemente com base no 

modelo da legislação criada para reprimir o assédio sexual; convida os Estados-

membros a debruçarem-se sobre os problemas ligados com o assédio moral no 

trabalho e a terem-no em conta nas suas legislações nacionais ou outras ações; 

 

17. Exorta as Instituições européias a constituírem um modelo no que respeita às 

ações de prevenção e de luta contra o assédio moral no trabalho no seio das suas 

próprias estruturas, bem como à ajuda e apoio aos indivíduos e aos grupos de 

trabalho, e, eventualmente, a preverem a alteração do estatuto dos funcionários, 

incluindo uma política de sanções adequada; 

 

18. Verifica que as pessoas expostas a assédio moral em nível das Instituições 

Européias beneficiam-se presentemente de muito pouca ajuda, e felicita, neste 

contexto, a Administração do Parlamento Europeu por ter criado, há muito tempo, 

um curso destinado às mulheres administradoras, consagrado à «Gestão no 

Feminino», e, mais recentemente, um Comitê Consultivo para o Assédio Moral 

(«Mobbing»); 

 

19. Apela a uma reflexão sobre a medida em que a concertação em nível 

comunitário entre os parceiros sociais pode contribuir para o combate ao assédio 

moral no trabalho, bem como a associar as organizações de trabalhadores a essa 

luta;  

 



 91

20. Apela aos parceiros sociais dos Estados-membros para que estabeleçam entre 

si, e em nível comunitário, os seus próprios planos de combate ao assédio moral e à 

violência no local de trabalho, e para que efetuem um intercâmbio de experiências 

sobre os mesmos pautado pelo princípio das melhores práticas; 

 

21. Recorda que o assédio moral comporta igualmente conseqüências nefastas para 

as entidades patronais, ao nível da rentabilidade e da eficácia econômica das 

empresas, pelo absentismo que implica, pela diminuição da produtividade dos 

trabalhadores causada por estados de confusão mental e de falta de concentração e 

pelo pagamento de indenizações aos trabalhadores despedidos; 89 

 

22. Sublinha a importância de alargar e clarificar a responsabilidade dos 

empregadores no que respeita ao desenvolvimento de ações sistemáticas que 

conduzam a um ambiente de trabalho satisfatório; 

 

23. Apela à realização de um debate sobre as formas de apoiar as redes voluntárias 

ou as organizações de luta contra o assédio moral;  

 

24. Convida a Comissão a apresentar, o mais tardar em Março de 2002, num Livro 

Verde, uma análise detalhada da situação respeitante ao assédio moral no trabalho 

em cada um dos Estados-membros e a apresentar seguidamente, o mais tardar em 

                                                 
89 Observa André Luis Souza Aguiar (Assédio moral: o direito à indenização pelos maus tratos e humilhações 

sofridos no ambiente de trabalho. 2. ed. São Paulo: Ltr, 2006, p. 134) “a violência do assédio moral entre os 
elementos de uma organização, conforme casos analisados, reduz a produtividade e resulta na doença de 
trabalho. Entretanto, o papel exercido pela má chefia não atinge exclusivamente a saúde dos seus subordinados, 
mas alcança também a saúde das organizações. O prejuízo com o assédio moral não é privilégio do trabalhador, 
pois elevados custos administrativos e baixo poder de competitividade no mercado atingem frontalmente a 
organização. O recrudescimento do assédio moral e o aviltamento do trabalhador chamam atenção, em vista 
disso, para outro ponto: a quantificação de perdas oriundas desse tipo de comportamento, na contabilização dos 
resultados finais da empresa, principalmente devidas ao ônus das indenizações por danos morais. 



 92

Outubro de 2002, com base nessa análise, um programa de ação contendo medidas 

em nível comunitário contra o assédio moral no trabalho, o qual deverá incluir um 

calendário de realização; 

 

25. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à 

Comissão, à Fundação para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho e à 

Agência Européia para a Segurança e a Saúde no Trabalho. 

 

  Como se pode ver a União Européia reconhecendo a gravidade do 

assédio moral, com funestas conseqüências para a dignidade humana e para a 

rentabilidade das próprias empresas, que ainda é muito pouco estudado e 

conhecido, proclama aos Estados-Membros, medidas efetivas de prevenção e 

combate, com pesquisas integradas, criação de legislações específicas e etc. 

 

  À época da aprovação da citada Resolução somente um país Membro 

tinha legislação específica sobre o assédio moral.90 A partir da exortação do 

Parlamento Europeu, já há diversos países da Comunidade Européia com norma 

própria ou por aprovar sobre o assédio moral, e entre eles podemos citar além da 

Suécia, a França, Bélgica, Noruega. Há também inúmeros outros em vias de 

regulamentação como a Espanha e Portugal. Contudo, como se observará, mesmo 

nos países que não possuem leis próprias para o mobbing, isto não tem sido 

empecilho para o seu efetivo combate, utilizando-se das normas já existentes, 

gerando decisões jurisprudenciais condenando tal prática, o mesmo se pode dizer 

no que se refere ao Brasil. 

                                                 
90 A Suécia era o único país membro a possuir uma legislação própria para o assédio moral. 
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  A Suécia foi o primeiro país a criar uma lei própria para o combate do 

harcèlement moral. Este mérito se deve em grande parte, indubitavelmente, ao 

trabalho pioneiro do cientista Heinz Leymann, sobre o mobbing no local de trabalho, 

tendo tratado aproximadamente 1300 pacientes vítimas de tal mal, numa clínica com 

programas de tratamentos projetados. 91 

 

  Prevê a legislação sueca três normas para o reconhecimento dos 

direitos dos trabalhadores a se manterem física e mentalmente sãos em seu local de 

trabalho, sendo que uma delas se aplica especificamente ao mobbing, determinando 

intervenção direta quando ele ocorre, e nas outras duas obrigam o empregador a 

manter um controle interno das condições de trabalho de modo regular, - 

recordando-se que a falta de organização da empresa com a não solução dos 

conflitos internos, é uma causa propiciadora do mobbing (vide item 4) -, 

responsabilizando o empregador pela reabilitação profissional do empregado 

sempre que este tiver pequenos períodos de licença durante o lapso temporal de um 

ano ou durante um mês seguido.92  

 

  A França veio como segundo país a elaborar uma lei específica para o 

assédio moral, que por sua vez deve-se certamente imputá-la aos citados trabalhos 

de Marie-France Hirigoyen, que em seu segundo livro publicado no Brasil, 93 no ano 

de 2002, de própria voz afirmou que “Ignorado na França até a publicação de meu 

                                                 
91 Para mais detalhes vide em: < http://www.leymann.se>. Acesso em: 01 nov. 2006. 
92 Neste sentido, LEYMANN, Heinz. Universidad de Umea (Suecia). Contenido y Desarrollo del Acoso 

Grupal/moral (“Mobbing”) en el Trabajo. Trad. Francisco Fuertes. European Journal of Work and 
Organizational Psychology. Philadelphia, USA: Psychology Press, 1996, 5(2), pp. 165-184. 
93 O segundo livro de HIRIGOYEN publicado no Brasil foi: Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio 

moral, op. cit..  
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livro precedente, 94 o assédio moral no trabalho tornou-se há dois anos, uma forte 

preocupação social”, 95 período no qual “se falou muito de assédio moral na opinião 

pública e na mídia, e muitos profissionais (advogados, fiscais do trabalho etc.) 

reclamaram contra a falta de definição do termo em algum artigo do novo Código 

Penal e legislação trabalhista francesa”. 96 

 

  Na França tal quadro foi modificado, desde 11 de janeiro de 2001, com 

a aprovação de norma legal, com uma emenda ao projeto de lei de modernização 

social, adotada em primeira instância, introduzindo a noção de assédio moral na 

legislação trabalhista e prevendo pena para a sua prática. 

 

  Pode-se aqui, por comparação, dizer que desde a publicação do 

primeiro livro de Marie-France no Brasil, no ano de 2000, que já se encontra em sua 

8ª edição publicada no ano de 2006, houve um grande alvoroço nos âmbitos 

sindicais; medicina do trabalho; jurídico e legislativo; levando a uma pressão para a 

criação de leis próprias de combate ao assédio moral, havendo diversos projetos de 

leis apresentados, e alguns aprovados no âmbito da administração pública, porém, 

lamentavelmente ainda nada aprovado no que se refere à Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, ou ao Código Penal, como melhor se verá mais adiante. 

 

 

 

 

                                                 
94 O citado livro precedente de HIRIGOYEN é: Assédio moral - a violência perversa no cotidiano, op. cit.. 
95 Idem, Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, op. cit., p. 9. 
96 Ibidem, p. 340. 
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  A aprovação da Lei da Modernidade Social, Lei  n.º 2002-73 de 17 de 

janeiro de 2002, publicada no Jornal Oficial de 18 de janeiro de 2002, em seu artigo 

170, introduziu no Código Penal Francês a criminalização da prática do assédio 

moral, inserindo a seção 3 A: Du harcèlement moral, contendo o artigo 222-33-2, 

como segue abaixo, em tradução livre para o português:  

 
 
CÓDIGO PENAL. (Parte Legislativa). Seção 3 A: Do Assédio Moral. 
Artigo 222-33-2 (inserido por Lei nº. 2002-73 de 17 de Janeiro 2002 
artigo 170 Jornal Oficial de 18 de Janeiro de 2002). O fato de assediar 
outros por atuações repetidas que têm por objeto ou por efeito uma 
degradação das condições de trabalho suscetível de prejudicar os seus 
direitos e sua dignidade, de alterar a sua saúde física ou mental ou de 
comprometer o seu futuro profissional, é punido com um ano de 
aprisionamento e 15000 euros de multa. 97 
 
 
 

  Como se pode ver é punida toda forma de assédio, ou seja, tipos 

terrorismo, fratricídio e motim, já que não especificou o nível hierárquico de quem o 

pratica, o que é louvável, posto que, como visto, qualquer trabalhador pode ser um 

agente do mobbing.      

 

  Previu que as afrontas à dignidade devem ser reiteradas, mas não 

constou que devem também ser duradouras. A punição financeira de multa é bem 

alta, o que é bom para desestimular a sua prática, o que também não impede a 

indenização por danos morais. 

   

 

 
                                                 
97 Consta no original: “CODE PENAL. (Partie Législative). Section 3 bis : Du harcèlement moral. Article 222-

33-2 (inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170 Journal Officiel du 18 janvier 2002). Le fait de 

harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de 

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de 

compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ». 
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  Quanto à proteção trabalhista contra o assédio moral, foi feita através 

da inserção do artigo L122-49, conforme tradução livre abaixo: 

 

  
CÓDIGO do TRABALHO (Parte Legislativa) Artigo L122-49 (inserido por 
Lei nº. 2002-73 de 17 de Janeiro 2002 artigo 169 I Jornais Oficiais de 18 
de Janeiro de 2002) Nenhum assalariado deve sofrer as atuações 
repetidas de perseguição moral que têm por objeto ou para efeito uma 
degradação das condições de trabalho suscetível de prejudicar os seus 
direitos e a sua dignidade, de alterar a sua saúde física ou mental ou 
comprometer o seu futuro profissional. Nenhum assalariado pode ser 
sancionado, despedido ou ser objeto de uma medida discriminatória, 
direta ou indireta, nomeadamente em matéria de remuneração, 
formação, reclassificação, afetação, qualificação, classificação, 
promoção profissional, mutação ou renovação de contrato por ter 
sofrido, ou ter recusado sofrer, as atuações definidas no parágrafo 
precedente ou por ter testemunhado tais atuações ou tê-las relatado. 
Toda ruptura do contrato de trabalho que resultaria, toda disposição ou 
qualquer ato contrário é nulo de pleno direito. 98  
 

 
  Louvável a previsão de proteção integral do assediado moral que não 

se submete às torturas e degradações das condições trabalhistas, reconhecendo o 

direito à resistência moral, que é inalienável, indisponível e imprescritível, posto que 

a dignidade humana é um bem inerente ao ser humano, a não admitir qualquer 

espécie de coisificação.  

 

  Proteções estas também estendidas àqueles que testemunham tais 

atos ou os relata, já que, como visto, uma das táticas do assediador moral é isolar a 

sua vítima, para que esta não possa mais contar com a solidariedade de seus 

                                                 
98 No orginal: “CODE DU TRAVAIL(Partie Législative). Article L122-49(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 
janvier 2002 art. 169 I Journal Officiel du 18 janvier 2002).   Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés 
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour 
avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels 
agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout 
acte contraire est nul de plein droit.  
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colegas, o que torna mais fácil submetê-la e destruí-la em sua integridade 

psicofísica.  

 

  Desta forma, os colegas do assediado poderão, sem medo de 

represálias, denunciar aos superiores hierárquicos e/ou testemunhar em juízo a 

prática do harcèlement moral, o que sem dúvida alguma serve como mais um 

importante elemento para dificultar a prática de tais torturas. 

 

  Impõe a lei trabalhista, de forma expressa, que deve o chefe de 

empresa tomar todas as medidas necessárias para prevenir o mobbing em sua 

empresa (Artigo L122-51), prevendo, ainda, que incumbirá ao reclamado provar que 

seus atos não são constitutivos de assédio moral e que sua decisão é justificada por 

elementos objetivos alheios a qualquer prática de assédio moral, desde que o 

reclamante apresente elementos de fato que deixem supor a existência do 

harcèlement moral (Artigo L122-52).   

 

  Sem dúvida este procedimento facilita bastante o trabalho da vítima em 

provar o assédio em juízo, porém aqui não se trata uma inversão do ônus da prova 

pura e simples, posto que enseja antes que o autor apresente em juízo o suporte 

fático mínimo necessário que permita pressupor ter sido efetivamente vítima do 

assédio moral. 

  

   Há ainda diversos países da comunidade Européia que ainda não 

possuem leis específicas para o enquadramento do assédio moral, - o que seria o 
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mais desejável -, como Portugal, Itália, Espanha e etc, como se disse anteriormente 

(fls. 91).  

 

  Em Portugal, onde o fenômeno é conhecido tanto por assédio moral 

quanto por terror psicológico, havia o projeto de lei n.º 252/VIII, iniciado no 

Parlamento Português em 27 de junho de 2000, que era específico sobre o assédio 

moral, tratando sobre a “protecção laboral contra o terrorismo psicológico ou assédio 

moral”, que foi juntado para debates com outro projeto correlato, sobre assédio lato 

sensu, que era o projeto de lei n.º 334/VIII, que “estabelece medidas de prevenção e 

combate a práticas laborais violadoras da dignidade e integridade física e psíquica 

dos trabalhadores”, que tinha sido dado entrada em 29 de Novembro de 2000. O 

primeiro tinha como objeto, no artigo 1º, n.º 1, estabelecer, ipsis litteris: 

 

as medidas gerais de proteção dos trabalhadores contra o terrorismo 
psicológico ou assédio moral, entendido como degradação deliberada 
das condições físicas e psíquicas dos assalariados (...) O atentado 
contra a dignidade e integridade psíquica dos assalariados constitui 
uma agravante a tais comportamentos. 99 

 

  Estranho a parte final, que prevê agravamento por atentado contra a 

dignidade e integridade psíquica dos assalariados, tendo em vista que o assédio 

moral é justamente uma afronta à dignidade do trabalhador, vide subitem 1.2 do 

presente trabalho. Inclusive a própria primeira parte do citado projeto, entende o 

assédio moral “como degradação deliberada das condições físicas e psíquicas dos 

assalariados”, que sem dúvida, de per si, já é um “atentado contra a dignidade e 

integridade psíquica dos assalariados que ali trabalham”.  

 

                                                 
99 Para acesso integral ao texto da lei e  acompanhamento do processo legislativo português, vide o endereço 
eletrônico do mesmo, disponível em: <http://www.parlamento.pt>. Acesso em: 25 nov. 2006. 
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  O referido diploma enumera atos que considera prática do terror 

psicológico, no item 3, do artigo 1º, a saber: 

 

 

Os atos e comportamentos relevantes para o objeto da presente lei 
caracterizam-se pelo conteúdo vexatório e pela finalidade persecutória 
e/ou de isolamento, e traduzem-se em considerações, insinuações ou 
ameaças verbais e em atitudes que visem a desestabilização psíquica 
dos trabalhadores com o fim de provocarem o despedimento, a 
demissão forçada, o prejuízo das perspectivas de progressão na 
carreira, o retirar injustificado de tarefas anteriormente atribuídas, a 
despromoção injustificada de categorias anteriormente atribuídas, a 
penalização do tratamento retributivo, o constrangimento ao exercício 
de funções ou tarefas desqualificantes para a categoria profissional do 
assalariado, a exclusão da comunicação de informações relevantes 
para a atividade do trabalhador, a desqualificação dos resultados já 
obtidos. Estes comportamentos revestem-se de um caráter ainda mais 
gravoso quando envolvem desqualificação externa (para fora do local 
de trabalho) dos trabalhadores, através do fornecimento de informações 
erradas sobre as suas funções e/ou as suas categorias profissionais e 
de desconsiderações e insinuações prejudiciais à sua carreira 
profissional e ao seu bom nome. 

 

 

  Previa, ainda, a anulação dos atos discriminatórios a pedido da vítima 

(art. 2º), já no artigo 3º, 1, estabelecia a condenação do autor do terror psicológico “a 

uma pena de um a três anos de prisão ou, em alternativa a uma coima de cinco 

milhões de escudos (5 000 000$00), sendo agravada a pena, o atentado contra a 

dignidade e integridade psíquica dos assalariados, aumentando a pena para dois a 

quatro anos de prisão ou, em alternativa, a uma coima de vinte milhões de escudos 

(20 000 000$00)”.  

 

  Parte interessante está prevista no item 3 do artigo 3, que estabelece 

responsabilidade patronal com os autores do assédio, “quando estejam de qualquer 

modo envolvidos numa tal estratégia, de forma ativa, como ordenantes ou 
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encorajantes, ou passiva, tendo conhecimento dos fatos e nada tendo feito para os 

impedir”, evitando assim o assédio por “política empresarial”, ou por mera omissão. 

 

  Já o segundo projeto de lei citado, nº. 334/VIII, teve início em 29 de 

novembro de 2000 e tinha um objeto mais geral, prevendo no seu artigo 1º, como 

âmbito de aplicação e objeto que: 

 

O presente diploma aplica-se a todas as entidades públicas ou privadas 
e visa estabelecer medidas de proteção dos trabalhadores contra 
práticas laborais violadoras da personalidade, dignidade e integridade 
física e psíquica dos trabalhadores, genericamente designadas por 
assédio. 

 

   
 
  Conceituava assédio lato sensu, no artigo 2º, como o:  

 

comportamento persecutório, deliberado, abusivo do empregador, do 
seu representante, do superior hierárquico, colega ou outra pessoa com 
poder no local de trabalho, através de insinuações ou ameaças verbais 
e por atitudes que visem a desestabilização psíquica dos trabalhadores, 
originando a degradação das condições de trabalho e tendo por objetivo 
principal o despedimento do trabalhador, a sua demissão forçada ou o 
prejuízo das perspectivas de progressão na carreira. 

 

   

  Quanto ao ônus da prova o projeto previa expressamente que era de 

quem o alegava (art. 9º, n. 1), e no n.2 informa que ao autor material recaía o ônus 

de provar que “os actos e comportamentos foram praticados sem a intenção de 

exercer qualquer violência psicológica ou outra”, eximindo a responsabilidade do 

superior hierárquico somente quando este provar que comunicou ao empregador 

que não concorda com a situação (n.º 3). 
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  De qualquer sorte, os dois citados projetos de lei sequer chegaram a 

ser aprovados, tendo já caducado em 04 de abril de 2002. Porém isto não foi ou é 

empecilho para que pudesse o assédio moral ser combatido com legislações já 

existentes. In casu, o Código de Trabalho Português, Lei n.º 99/2003, aprovado em 

27 de Agosto de 2003, define o assédio no artigo 24, onde consta: 

 

Artigo 24.º 
Assédio 
1 - Constitui discriminação o assédio a candidato a emprego e a 
trabalhador. 
2 - Entende-se por assédio todo o comportamento indesejado 
relacionado com um dos factores indicados no n.º 1 do artigo anterior, 
praticado quando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, 
trabalho ou formação profissional, com o objectivo ou o efeito de afectar 
a dignidade da pessoa ou criar um ambiente intimidativo, hostil, 
degradante, humilhante ou desestabilizador.  
3 - Constitui, em especial, assédio todo o comportamento indesejado de 
carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objectivo 
ou o efeito referidos no número anterior. 100 
 

 

  Como se pode ver a norma trabalhista prevê a ocorrência de assédio, 

englobando de uma forma genérica e imprecisa o conceito de assédio moral, e 

tratando inclusive no mesmo tópico o assédio sexual, o que não é tecnicamente 

desejável.  

 

  A defesa contra o assédio moral na legislação trabalhista pode ser 

buscada em diversos artigos. Determina a lei, nas condições de trabalho (art.8º), que 

os trabalhadores têm direito à Igualdade de tratamento e não discriminação (alínea 

l). Tema que ganhou tratamento próprio nos artigos 22 e 23 que tratam do “Direito à 

igualdade no acesso ao emprego e no trabalho” e “Proibição de discriminação” do 

                                                 
100 Legislação do Governo da República Portuguesa disponível em: < http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/>. 
Acesso em: 26 nov. 2006 
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empregador. Recorde-se que estas normas vão de encontro com o estabelecido na 

Diretiva 2000/78/CE do Conselho Europeu, de 27 de Novembro de 2000, que 

estabeleceu um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 

profissional.  

   

  O código trabalhista tem ainda uma subseção exclusiva para tratar da 

defesa dos direitos de personalidade (arts. 15 a 21), garantindo, entre outros, o 

direito à reserva da intimidade da vida privada (art.16), proteção de dados pessoais 

(art. 17) e integridade física e moral (art. 18).   

 

  Nesta forma, possibilita a lei trabalhista que haja justa causa do 

contrato de trabalho por iniciativa do empregado quando ocorra, entre outras razões, 

“ofensas à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade do trabalhador, 

puníveis por lei, praticadas pelo empregador ou seu representante legítimo” (art. 

441, n. 2, alínea f), além de prever a “indenização patrimoniais e não patrimoniais 

sofridos, devendo esta corresponder a uma indemnização a fixar entre 15 e 45 dias 

de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade” (art. 443, 

I).   

 

  Ademais a própria Constituição Portuguesa está a garantir o princípio 

da igualdade (art.13), declarando que todos os cidadãos têm a mesma dignidade 

social e são iguais perante a lei.  

 

  Determina que seus preceitos relativos aos direitos fundamentais 

devem ser “interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal do 
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Homem”, o que desde já remete às garantias da dignidade do ser humano lá 

previstas. Garante a integridade pessoal (art. 25), declarando inviolável a integridade 

moral e física (n. 1), com o reconhecimento aos direitos de personalidade, como “à 

identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à 

cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade 

da vida privada e familiar e à protecção legal” (n.º 2).  

 

  Garante ainda, especificamente ao trabalhador, a “organização do 

trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização 

pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar” (art. 

59, 1, a), com a “prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e 

saúde”. 

  Assim, o rol de proteção da dignidade humana do trabalhador, em 

muitos pontos similares ao direito pátrio, já dispõe de elementos suficientes para o 

combate do mobbing, se corretamente aplicados. Entretanto, há muito pouca 

jurisprudência aplicando o assédio moral em Portugal. 101 

 

  Em estudo comparativo sobre a incidência de assédio moral por países 

integrantes da União Européia, Portugal ficou com um índice de 4%, 102 três vezes 

menor do que na Suécia, com 12%, onde foram feito estudos precursores por Heinz 

Leyman, e que teve a primeira legislação especifica sobre o bullying, como visto.  

                                                 
101 Neste sentido, Jorge Luis de Oliveira da Silva (Assédio moral no ambiente de trabalho, op.cit, p. 117) aponta 
que “a legislação portuguesa , ao contrário do que muitos afirmam, é capaz de destinar uma segura proteção 
genérica contra o assédio moral no ambiente de trabalho e seus efeitos. No entanto, a jurisprudência portuguesa é 
escassa em matéria de reconhecimento de assédio moral”.  
102 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/violence/eusurvey/eusurvey.htm 
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  A explicação mais plausível, é que na verdade, tal pseudo menor 

incidência de assédio moral em Portugal, deve-se muito mais em face da falta de 

legislação própria que o reconheça e da difusão do conhecimento sobre o mobbing, 

do que uma efetiva menor incidência propriamente dita.  

  O próprio estudo que apresenta as estatísticas diz suspeitar que estas 

diferenças podem ser devidas a uma subnotificação em alguns países e por maior 

consciência em outros, não devendo ser tomado como medida da desnecessidade 

de lei, que traz maior reconhecimento do problema, mas sem descurar de medidas 

efetivas de profusão do tema e seu combate.  

  Diferente não tem sido fora da Comunidade Européia, onde países dos 

continentes mais diversos também têm se preocupado com a questão do assédio 

moral, e apesar de não possuírem ainda legislação específica, possuem normas já 

suficientes para o seu combate, como nos Estados Unidos da América (bullying at 

workplace); Chile etc. Neste país, por exemplo, há diversas disposições contidas nas 

leis trabalhistas, bem como na própria Constituição Federal que em seu artigo 1º 

declara que as pessoas nascem livres e iguais em direito e dignidade 103 e assegura 

a todos o direito à integridade física e psíquica (art. 19, 1º); respeito e proteção à 

vida privada e à honra da pessoa e sua família (art. 19, 4); entre outros direitos da 

personalidade, que podem ser usados para o combate do mobbing.104 

                                                 
103 Artículo 1°.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios através de los cuales se organiza y 
estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El 
Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe 
contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad 
nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta 
Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la 
familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la 
Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.   
104 Vide texto Constitucional do Chile integralmente disponível em <https://www.presidencia.cl/view/pop-up-
nueva-constitucion-texto.asp>.  
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5.2. O ASSÉDIO MORAL NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO  

 

  A Constituição Federal de 1988 instituiu de forma expressa no sistema 

jurídico nacional o princípio da dignidade humana, - visto no subitem 1.2 como o 

elemento central atingido pelo assédio moral -, que é um Fundamento da República 

Federativa do Brasil, previsto logo no seu 1º artigo, inciso III, fazendo deste um 

marco a ser respeitado em todas as demais atividades do ser humano, aí contidas 

as atividades científicas. 

 

 O assédio moral traduz-se na verdade à redução da própria 

personalidade humana, que será limitada, sem chance de se desenvolver, causando 

afronta direta à sua dignidade, além de exteriorizar o uso da violência, o que muito 

recorda a prática dos regimes totalitários, 105 com práticas como na fabricação, 106 - 

onde limita e reduz o homem como a uma peça da engrenagem fabril, de forma que 

a ação humana seria como que se fabricasse um objeto qualquer pelas etapas 

industriais, sendo o resultado sempre o mesmo -, torna-se “um meio de produzir um 

                                                 
105 Vale citar as manifestações de André Duarte (Modernidade, biopolítica e violência: a crítica arendtiana ao 
presente. A banalização da violência: atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Orgs. André Duarte, 
Christina Lopreato, Marion Brepohl de Magalhães. Rio de Janeiro: Relume Duará, 2004, p. 41), em face da 
análise de Arendt quanto à formulação da dominação totalitária nazista e stalinista, no sentido de que “o 
totalitarismo tem de ser entendido como evento político moderno, isto é, como resultante de uma série de 
condições históricas e sociais que dizem respeito ao coração mesmo do político na modernidade, as quais 
tornaram possível a conjugação da ciência, da tecnologia e da burocracia administrativa para a eliminação 
genocida de todo aquele que estorve a fabricação planejada de uma sociedade purificada e homogênea, como 
afirma Zygmunt Bauman”. 
106 Assim diz ARENDT (A condição humana, op. cit., p. 232): “Essa tentativa de substituir a ação pela 
fabricação era visível em todos os argumentos contra a ‘democracia’, os quais, por mais coerentes e racionais 
que sejam, sempre se transformam em argumentos contra os elementos essenciais da política. Todas as 
calamidades da ação resultam da condição humana da pluralidade, que é condição sine qua nom daquele espaço 
de aparência que é a esfera pública. Conseqüentemente, a tentativa de eliminar essa pluralidade equivale sempre 
à supressão da própria esfera pública. A mais óbvia salvaguarda contra os perigos da pluralidade é a nom-arquia 
ou o governo de um só homem, em suas muitas variedades, desde a franca tirania de um contra todos, até o 
despotismo benévolo e aquelas formas de democracia nas quais a maioria constitui um corpo coletivo, de sorte 
que o povo passa a ser ‘muitos em um só’ e arvora-se em ‘monarca’ ”. 
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objeto” 107, destruindo por meio de ações sistemáticas e reiteradas qualquer sombra 

de autodeterminação do trabalhador.  

 

  Isto é inadmissível contemporaneamente, em face do texto 

constitucional. A dignidade é princípio que deve sempre ser buscado, sendo o norte 

a apontar os limites e alcances de todas as demais normas legais, agindo como 

verdadeira cláusula geral do direito. Neste sentido ressalta Gustavo Tepedino que: 

 

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República, associada ao objetivo fundamental de 
erradicação da pobreza e da marginalização, e de redução das 
desigualdades sociais, juntamente com a previsão do § 2° do art. 5°, no 
sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias não 
expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo Texto 
Maior, configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção 
da pessoa humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento. 108 

 

 

 

  Do conceito maior da tutela da Dignidade da Pessoa Humana109 pode-

se sintetizar todas as hipóteses singulares da tutela da pessoa humana, dentro do 

princípio fundamental da República Federativa do Brasil, elevado ao vértice do 

                                                 
107 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Posfácio de Celso Lafer. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1993. p. 193. 
108 TEPEDINO, Gustavo. Crise das fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do código civil de 2002, 
in G. Tepedino-coord. A parte geral do novo código civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. XXV.   
109 Nos termos de Luis Roberto Barroso, no seu trabalho Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito 
constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). A nova interpretação 

constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas.  Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp.36-
37, “O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade moral a ser assegurado a 
todas as pessoas por sua só existência no mundo. É um respeito à criação, independente da crença que se 
professe quanto à sua origem. A dignidade relaciona-se tanto com liberdade e valores do espírito como com as 
condições materiais de subsistência. O desrespeito a este princípio terá sido um dos estigmas do século que se 
encerrou e a luta por sua afirmação um símbolo do novo tempo. Ele representa a superação da intolerância, da 
discriminação, da exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar o outro, o diferente, na plenitude de 
sua liberdade de ser, pensar e criar”. Também ensina Pietro Perlingiere, Perfis do direito Civil, introdução ao 

direito civil constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 155, que: “A tutela 
da pessoa humana não pode ser fracionada em isoladas fattispecie concretas, em autônomas hipóteses não 
comunicáveis entre si, mas deve ser apresentada como problema unitário, dado o seu fundamento representado 
pela unidade do valor da pessoa. Este não pode ser dividido em tantos interesses, em tantos bens, em isoladas 
ocasiões, como nas teorias atomísticas”. 
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ordenamento pátrio (art. 1º, inc. III, CF/88), do qual se pode desmembrar todos os 

demais preceitos de direito fundamental do ser humano, como o direito à liberdade 

de expressão (art. 5º, inc. IV, CF/88); proteção à honra, vida privada, imagem e 

intimidade (art. 5º, X, inc. CF); à igualdade substancial (art. 3º, inc. III, CF/88) e à 

solidariedade social (art. 3º, inc. I, CF/88). Assim, ressalta Maria Celina Bodin de 

Moraes,110 que do conceito de dignidade da pessoa humana é possível extrair-se os 

seguintes princípios jurídicos: Solidariedade111; Igualdade; Liberdade e Integridade 

Psicofísica.  

 

  Portanto, a prática do mobbing, ao afrontar um direito fundamental da 

personalidade humana do trabalhador, como a sua honra, intimidade, vida privada, 

integridade física, está a atingir a sua integridade psicofísica, que é um dos 

corolários da dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurado ao trabalhador 

o direito à liberdade (de ter sua própria crença religiosa, por exemplo); ao tratamento 

digno, por ser igual aos demais trabalhadores na sua humanidade, portanto 

merecedor de ter respeitada a sua integridade psicofísica, e um tratamento solidário 

por parte de seus colegas e empregadores.  

 

  A Constituição é o verdadeiro pacto fundamental a instituir e fundar 

todos os demais poderes, portanto, suas normas independem de todas as demais, 

muito pelo contrário, todas as demais normas dependem diretamente daquela, com 

a qual devem estar de acordo com as suas regras e princípios.  Isto se dá em face 

da prevalência e importância da norma constitucional que é o sol da constelação 

                                                 
110 Maria Celina Bodin de Moraes, O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo, 
in Ingo Wolfgang Sarlet (org.), Constituição de direito fundamentai e direito privado. Porto Alegre: Livraria do 
advogado, 2003, p. 117. 
111 Sobre o tema, vide texto de Bodin de Moraes, O princípio da solidariedade, in Manoel Messias Peixinho(org.) 
et ali, Os princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, pp.167-190.  
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jurídica, ao redor do qual orbitam todas as demais normas do sistema, que sofrem a 

atração gravitacional vinculante da Carta Magna, devendo com ela guardar 

irresistível consonância.  

 

  A sociedade não poderia ficar engessada, esperando a boa vontade do 

legislador para fazer valer a Lei Maior, o que é incompatível com todo o sistema 

jurídico, motivos pelos quais as normas constitucionais são de aplicação direta e 

imediata, atentando-se que “o papel de juiz contemporâneo é o de aplicar a 

Constituição, abrindo espaço para a plena concretização do Estado Democrático de 

Direito”.112 

 

  Neste sentido, o autor disse em artigo jurídico intitulado 

“Responsabilidade pelo Risco de Desenvolvimento”, que: 

 

 
Os princípios constitucionais são normas de aplicação direta e imediata, 
à luz dos quais todas as demais normas legais devem ser interpretas e 
aplicadas, sob pena de inconstitucionalidade, outro entendimento não 
se pode ter ao se analisar todo o sistema constitucional, de forte caráter 
social e intervencionista, bem como pelo fato da mesma se encontrar no 
topo do nosso ordenamento jurídico, em posição de superioridade, a 

reger como um maestro todas as demais normas. 113 
 

 

 

 

 

                                                 
112 NOGUEIRA, Alberto. Jurisdição das liberdades públicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 446-447. 
113 SILVA, Marco Aurélio Lopes Ferreira da. Responsabilidade pelo risco de desenvolvimento. Rio de Janeiro. 
Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano VII, n. 8, p. 391, Jun. 2006.    
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  Entender que a aplicabilidade das normas constitucionais seja somente 

no campo da interpretação, sem incidência quando não houver norma ordinária, ou 

que somente incida quando haja ausência desta, é de um flagrante equívoco quanto 

às forças do sistema constelativo normativo.  Neste sentido esclarece Gustavo 

Tepedino que: 

 
 
não se pode concordar com os civilistas que se utilizam dos princípios 
constitucionais como princípios gerais do direito. Os princípios gerais de 
direito são preceitos extraídos implicitamente da legislação, pelo método 
indutivo. Quando a lei for omissa, segundo a dicção do art. 40 da Lei de 
Introdução, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia e os 
costumes; e só então, na ausência de lei expressa e fracassada a 
tentativa de dirimir o conflito valendo-se de tais fontes, decidirá com 
base nos princípios gerais de direito. No caso dos princípios 
constitucionais, esta posição representaria uma subversão da hierarquia 
normativa e uma forma de prestigiar as leis ordinárias e até os 
costumes, mesmo se retrógrados ou conservadores, em detrimento dos 
princípios constitucionais que, dessa maneira, só seriam utilizados em 
sede interpretativa na omissão do legislador, e após serem descartadas 
a analogia e a fonte consuetudinária. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 TEPEDINO. Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil, op. cit., 1999, p. 
18. 
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  Nesta forma os princípios constitucionais não podem ser vistos como 

meras normas gerais ou princípios éticos a aguardar que uma boa alma os 

transforme em leis para que passem a ter valor normativo, posto que efetivamente 

possuem aplicabilidade efetiva e imediata e sob as quais todas as demais normas 

devem guardar consonância e serem interpretadas, conforme é destacado por 

Daniel Sarmento ao afirmar que “no caso brasileiro, a eficácia dos direitos individuais 

nas relações privadas é direta e imediata, não dependendo da atuação do legislador 

ordinário, nem se exaurindo na interpretação das cláusulas gerais do Direito 

Privado”, explicando que: 

 

Com efeito, qualquer posição que se adote em relação à controvérsia 
em questão não pode se descurar da moldura axiológica delineada pela 
Constituição de 1988 e do sistema de direitos fundamentais por ela 
hospedado (....). Trata-se de uma Constituição que indica, como 
primeiro objetivo fundamental da República, “construir uma sociedade 
livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF) (...) Portanto, a Constituição 
brasileira é francamente incompatível com a tese radical, adotada nos 
Estados Unidos, que simplesmente exclui a aplicação dos direitos 
individuais sobre as relações privadas. 115  

 

 

  Podem ocorrer hipóteses nas quais os princípios constitucionais na sua 

aplicação venham a se confrontar uns com os outros. Porém isto em nada diminui ou 

aniquila a sua força normativa. Nestes casos eles devem ser pesados e ponderados, 

para que um deles venha a ceder um pouco para o outro, sem importar na sua 

exclusão, como no tudo ou nada. Nesta forma, na aparente colisão de princípios 

constitucionais, deve um deles ser sacrificado o mínimo possível em relação ao 

outro, devendo prevalecer, como cimo abalizador, o princípio da dignidade humana.  

   

                                                 
115 SARMENTO. Daniel.  Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, 
p.279. 
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  Neste sentido, aduz Bodin de Moraes que no caso de “conflito entre 

princípios de igual importância hierárquica, o fiel da balança, a medida de 

ponderação, o objetivo a ser alcançado, já está determinado, a priori, em favor do 

princípio, hoje absoluto, da dignidade humana”.116 

 

  Os códigos oitocentistas, como o Napoleônico e o BGB, eram 

considerados verdadeiras constituições do direito privado, e tinham a pretensão de 

regular todos os casos concretos por meio de regras com cláusulas gerais, abstratas 

e genéricas,117 pelo que um fato concreto encontraria sempre sua regulamentação 

num tipo legal previsto em lei pela técnica da subsunção,118 dando a impressão de 

serem universais, e que poderiam ser adotados indistintamente em qualquer parte, o 

que explica a sua rápida adoção em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, 

no antigo código civil de 1917, que de certa forma permaneceu ainda no atual código 

civil de 2002.119 

 

                                                 
116 Moraes. Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 85. 
117 Diz Karl Engish (Introdução ao Pensamento Jurídico, 7. Ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996, pp. 233-
234) que “O verdadeiro significado das cláusulas gerais reside no domínio da técnica legislativa. Graças à sua 
generalidade, elas tornam possível sujeitar um mais vasto grupo de situações, de modo ilacunar e com 
possibilidade de ajustamento, a uma conseqüência jurídica. O casuísmo está sempre exposto ao risco de apenas 
fragmentária e «provisoriamente» dominar a matéria jurídica”. 
118  Pietro Perlingiere (Perfis do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 68) faz crítica a subsunção, 
dizendo: “A ampliação da noção de direito positivo e a sua abertura para noções e valores não literalmente e não 
explicitamente subsuntos nos textos jurídicos permite a superação da técnica da subsunção e a prospectação mais 
realística da relação dialética e de integração fato-norma, em uma acepção unitária da realidade. (Por técnica da 
subsunção - que num tempo representava a única técnica possível correta de interpretação normativa - entende-se 
o procedimento de recondução do caso concreto à fattispecie abstrata prevista na norma, como operação 
puramente lógico-formal.) A ideologia da subsunção consentiu mascarar como escolhas neutras, necessariamente 
impostas pela lógica, as escolhas interpretativas do jurista, desresponsabilizando a doutrina.  
119 Assim, Luis Edson Fachin e Carlos Eduardo P. Ruzyk (Direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana e 
o novo código civil: uma análise crítica, in Ingo Wolfgang Sarlet - org., Constituição de direitos fundamentais e 

direito privado. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003, p. 91), comentam em relação ao código civil de 2002, 
que : “... vem a lume um novo código civil estruturado da mesma forma que os Códigos do século XIX, tendo 
como elemento de pretensa unidade a noção de relação jurídica, cuja conformação é disciplinada por uma Parte 
Geral, tal como preconizado pela Escola Pandectista alemã. Infere-se, pois, que a racionalidade da nova 
codificação é, em termos estruturais da metodologia da ciência jurídica, um salto do século XXI para o século 
XIX, sem embargos das pontuais atualizações levadas a efeito”. 
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  Entretanto, a realidade tem mostrado que ao contrário do que se 

pretendia, estes códigos se mostraram absolutamente incapazes de regular todas as 

situações, que em grande parte o legislador à sua época seria incapaz até mesmo 

de imaginar que um dia seria possível, ocorrendo um processo de desfragmentação 

de sua unidade de outrora. Primeiro por meio de leis esparsas, e depois pelos 

verdadeiros estatutos jurídicos, como o estatuto da criança e do adolescente, a Lei 

dos Registros Públicos, o código do consumidor, etc. Num processo de 

descodificação, que levou à necessidade de reunificação do sistema, perdendo os 

antigos códigos sua centralidade de outrora, tendo ocorrido um movimento de 

mudança do eixo constitucional para as constituições contemporâneas.  

 

 

  A reunificação do sistema jurídico deve ser encontrada nos princípios e 

normas constitucionais, estando em seu ápice o princípio da dignidade humana, o 

que levou a um novo movimento chamado de constitucionalização do direito civil, ou 

direito civil-constitucional,120 com trabalhos precursores em todo o mundo, valendo 

remeter-se desde já ao trabalho já citado de Pietro Perlingiere, in Perfis do Direito 

Civil. Introdução ao direito Civil Constitucional,121 com a primeira edição italiana 

desde o ano de 1975, cuja realidade constitucional contemporânea Italiana de 1947, 

                                                 
120 Neste sentido diz Perlingieri, op. cit., p. 6: “O Código Civil certamente perdeu a centralidade de outrora. O 
papel unificador do sistema, tanto nos seus aspectos mais tradicionalmente civilísticos quanto naqueles de 
relevância publicista, é desempenhado de maneira cada vez mais incisiva pelo Texto Constitucional. Falar de 
descodificação relativamente ao Código vigente não implica absolutamente a perda do fundamento unitário do 
ordenamento, de modo a propor a sua fragmentação em diversos microordenamentos e em diversos 
microssistemas, com ausência de um desenho global.” 
121 A 3ª edição de 1994 foi traduzida para o português por Maria Cristina de Cicco, vide PERLINGIERE, Pietro. 
Perfis do Direito Civil. Introdução ao direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.  
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portanto bem mais amadurecida e antiga do que a pátria de 1988, serviu de 

referência, fazendo diversos seguidores no Brasil.122 

 

  Neste mesmo sentido, não se olvide que o direito do trabalho,123 tal 

qual o direito civil, aduza-se, aplica-se subsidiariamente ao direito do trabalho,124 foi 

igualmente profundamente marcado pela nova Ordem Constitucional, com sua vasta 

gama de direitos trabalhistas e sociais, motivo pelo qual, para que se vislumbre de 

imediato tal fato, foi que se intitulou o presente trabalho, como “assédio moral nas 

relações trabalhistas sob a ótica civil-trabalhista-constitucional”.  

   

  Inicialmente, no Estado Liberal, os direitos fundamentais de 1ª geração, 

visavam à proteção da crescente burguesia do século XVIII contra a interferência 

Estatal, para que as pessoas “iguais” entre si, em sua inteligência natural, pudessem 

livremente se desenvolver,125 com a mínima intervenção possível do poder público 

                                                 
122 Entre os quais, remeta-se de imediato a TEPEDINO, Gustavo, Premissas metodológicas para a 
constitucionalização do direito civil.  Temas de direito civil, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, e MORAES, Maria 
Celina Bodin de. Dano à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 
Renovar. 2003. 
123 Sobre a inter-relação do direito do trabalho com os outros ramos do saber cabe recordar que: “sem querer 
destacá-lo como privilégio peculiar, não há ramo algum de conhecimento que esteja totalmente desvinculado 
com ele. Com efeito, sendo ciência jurídica é, ademais, entre todas, a que mais relações possui com a sociologia 
e com a economia política. Tendo por objeto o trabalho – alicerce da civilização contemporânea – colhe na moral 
os fundamentos de sua dignificação. E o Estado moderno não pode sobrexistir se não tiver como fundamento 
primordial a proteção do trabalho (SUSSEKIND, Arnaldo; LACERDA, Dorval de; VIANA, J. DE SEGADAS. 
Direito Brasileiro do Trabalho. Rio de Janeiro: Livraria Jacinto, 1943, p. 64).  
124 “O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os 
princípios fundamentais destes” (Parágrafo único do Artigo 8º da CLT). 
125 Vide Juan Maria Bilbao Ubillos (En qué medida vinculan a los particulares los derechos fundamentales?, in 
Ingo Wolfgang Sarlet(org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003, p. 300), que explica: “En ese marco, un régimen liberal al servicio de los intereses de la 

burguesía, las libertades sólo se protegen frente a lo que se percibe como su principal amenaza, las posibles 

interferencias del poder político. Son los poderes públicos, y la Administración en primer lugar, los enemigos 

potenciales de las recién conquistadas libertades. ( ...) Detrás o debajo de esta construcción late uno de los 

postulados básicos del liberalismo: la tajante separación entre el Estado y la sociedad. El Código Civil se erige 

entonces en la verdadera carta constitucional de esa sociedad autosuficiente, sancionando los principios de la 

autonomía de la voluntad y la libertad contractual como ejes de la regulación de las relaciones jurídicas inter 

privatos”. 
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nas relações interprivadas, na política que foi conhecida laisser faire e laisser passer 

(deixar fazer e deixar passar).126  

   

  Ao se dar idêntico tratamento às pessoas que se encontrem em crassa 

desigualdade, estar-se-á em verdade dando-se uma igualdade meramente formal, 

posto que não se deve desconhecer que hoje há gigantescos conglomerados 

multinacionais, cujos faturamentos batem as receitas de várias cidades, quiçá de 

alguns países, portanto com poder econômico que frente ao cidadão comum, não 

muito se distanciava do poder do Estado frente àqueles. Nos ensinamentos de Rui 

Barbosa, em Oração aos Moços: 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente 
aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade 
social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 
verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, 
ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com 

igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. 127  
 

  Felizmente isto mudou radicalmente em face da Constituição Federal, 

que determina a proteção material do ser humano, em respeito às suas 

peculiaridades, respeitando as diferenças, buscando o melhor desenvolvimento do 

ser humano.  Esta requerida igualdade substancial ou material, e não mais somente 

a mera igualdade formal, é que justifica, por exemplo, a prática feita quanto ao 

imposto de renda, onde paga mais quem recebe mais e paga menos quem recebe 

menos, de acordo com a situação financeira real de cada um, e não somente 

alíquotas fixas, o que seria uma igualdade formal, obviamente injusta. 

 

                                                 
126 Assim diz Francisco Amaral Neto (Direito Civil Brasileiro: Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 
152) que: “O Estado liberal, Estado burguês ou Estado de Direito, assim conhecido porque submetido ao 
ordenamento jurídico por ele próprio elaborado, caracterizava-se pela separação dos poderes, pela limitação do 
poder político, pela garantia dos direitos individuais, pela distinção direito público/direito privado e pela 
abstração e generalidade das normas respectivas. Sua função básica era garantir os direitos, principalmente a 
liberdade e a propriedade”. 
127 BARBOSA, Rui. Oração aos Moços, Rio de Janeiro: popular anotada. Fundação Casa de Rui Barbosa, 1980, 
p. 20. 
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  Para proporcionar a igualdade material, a Constituição Federal tem 

como fundamentos inscritos logo no Título I, DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa, bem como a cidadania (art. 1º, incs. II e IV). Aqui resta indubitável 

a inadmissibilidade das práticas de massificação e humilhação dos empregados nas 

relações trabalhistas, com busca do lucro a todo custo, impondo que o trabalho deve 

ser voltado para a sua função social, com a ordem econômica fundada na 

valorização do trabalho humano, assegurando a todos uma existência digna (art. 

170, caput).  

 

  Este citado artigo 170, dentro do capítulo I, DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA, determina a defesa do meio ambiente (art. 170, VI), 

no qual se inclui a defesa do meio ambiente trabalhista,128 conforme expressamente 

consta do art. 200 e seu inc.VIII, onde diz competir ao Sistema Único de Saúde, 

além de outras atribuições, “colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho”. Observe-se que é usado o termo colaborar, que 

significa acrescer, ajudar, deixando claro não ser uma exclusiva obrigação sua, 

sendo um dever não só do Poder Público de defendê-lo e preservá-lo, mas também 

de toda a sociedade, garantindo-o às gerações futuras (art. 225, caput), devendo, 

ainda, ao Poder Público o controle da produção, comercialização, e o emprego de 

técnicas e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente (art. 225, V).  

                                                 
128 Meio ambiente do trabalho, nos dizeres de Gina Copola, em artigo que foi matéria de capa (O direito 
ambiental do trabalho e a figura do assédio moral. Rio de Janeiro. Revista trimestral do direito trabalhista – 

RTD, ano 11, n. 1, p.11,  jan. 2005)  é o “ramo específico do meio ambiente artificial, que protege e disciplina o 
local, que deve ser seguro, sadio, e salubre, e onde os trabalhadores devem permanecer, e exercer suas funções 
profissionais, sob controle de um superior hierárquico”. 
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  Assim, uma empresa que se utilize de políticas empresariais de terror 

para impor máxima produção, estimule práticas perversas massificadoras, com 

degradação das condições de trabalho, estará violando um direito constitucional a 

um meio ambiente trabalhista saudável, a determinar rápida intervenção dos 

poderes públicos, assegurando aos trabalhadores todos os meios de proteção legal 

e constitucionalmente previstas, sendo certo ainda que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art.5º, inc. XXXV, CF/88). 

   

  Portanto, consoante a determinação de proteção do meio ambiente de 

trabalho, encontra-se o artigo 196 da CF/88, onde expressa que “A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, com a 

“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança” (art. 7º, XXII); vedação de qualquer diferenciação de salários por motivo 

de sexo, idade, cor ou estado civil (art.7º, XXX), direito ao lazer, previdência social 

(art. 6º CF), além de seguros contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, 

sem exclusão de indenização quando este incorrer em dolo ou culpa (art. 7, XXVIII). 

 

  Todas estas medidas visam atender à ordem constitucional de 

proteção do princípio da dignidade da pessoa humana, com medidas que previnem 

e reprimem o assédio moral, determinando a redução das desigualdades sociais e 

regionais (art. 170, inc. VII), a reiterar a proibição de discriminação do trabalhador 

em razão da sua origem ou qualquer forma de discriminação (at. 3º, IV);129 devendo 

                                                 
129 E a discriminação é elemento integrante do assédio moral, seja como elemento da escolha da vítima, seja 
elemento resultante do próprio mobbing, o que leva a Hirigoyen ( Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio 
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proporcionar o pleno emprego (art. 170, inc. VIII), contra qualquer forma que atente 

contra a sua dignidade, vedando o subemprego, ou empregos sem carteira 

assinada, conhecidos como empregos informais, que deixam tais trabalhadores à 

margem da sociedade, com condições de trabalho inferiores aos demais, e sujeitos a 

todas as formas de explorações e humilhações, etc. 

 

  A seguir a Carta Magna, determina a proteção integral do ser humano, 

declarado como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre 

outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inc. I, CF/88); 

devendo erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais (art. 3º, inc. III, CF/88), promovendo o bem de todos, sem preconceitos 

(art. 3º, inc. IV). O constituinte originário desta forma, de imediato, não deixa 

qualquer dúvida do dever da sociedade como um todo, por meio de ingerências 

positivas do Poder Público, regulando as relações interprivadas, - drittwirkung130, 

promovendo a integral tutela da dignidade humana. 

 

  Neste sentido, a proteção constitucional da dignidade do trabalhador é 

riquíssima, contendo extenso rol de direitos e garantias fundamentais, a expressar a 

“constitucionalização dos direitos trabalhistas”, que determina uma releitura de todas 

as normas trabalhistas sob o enfoque das normas e princípios constitucionais. “O 

                                                                                                                                                         
moral, op. cit., pp. 103-104) afirmar que: “Poderíamos praticamente dizer que todo assédio é discriminatório, 
pois ele vem ratificar a recusa de uma diferença ou uma particularidade da pessoa. A discriminação é 
habitualmente dissimulada, tendo em vista o fato de ser proibida por lei e, por isso, muito freqüentemente se 
transforma em assédio moral”. 
130 Conforme explica Claus-Wilhelm Canaris, no seu texto, A influência dos direito fundamentais sobre o direito 
privado na Alemanha, in Ingo Wolfgang Sarlet (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado, p. 
234, há décadas na Alemanha se mantém a seguinte controversa “sob as deixas da ‘eficácia externa imediata’ e 
da ‘eficácia externa mediata’ [‘unmittelbare’ und ‘mittelbare Drittwirkung’]. O termo ‘eficácia externa’ 
[‘Drittwirkung’; literalmente: eficácia em relação a terceiros] designa aqui a eficácia dos direitos fundamentais 
no âmbito das relações entre os sujeitos de Direito Privado, em oposição ao efeito próprio das relações entre os 
cidadãos e o Estado”. 
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respeito à dignidade da pessoa humana serve de princípio orientador da regulação 

das relações sociais em geral, e em especial das relações do trabalho”. 131 

 

  A vedar qualquer forma de discriminação, está o art. 5º da CF/88 a 

determinar que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”; 

garantindo a igualdade material entre homens e mulheres (art. 5º, I); considerando 

inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito à indenização por danos material ou moral decorrentes de sua 

violação (art. 5º, X). 

      

  Ressalte-se que todos estes direitos e garantias constitucionalmente 

previstos não se encerram em numerus clausus, devendo ser observados ainda 

“outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (Parágrafo 2º do 

Art. 5º CF/88), como por exemplo, os decorrentes dos tratados firmados com a 

Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

 

  As dramáticas conseqüências psicofísicas causadas pelo assédio 

moral, visto no item 4, geram conseqüências no âmbito do direito, mesmo sem 

qualquer previsão específica para o mesmo, decorrente da leitura de todas as 

normas legais, que devem ser feitas sob a ótica constitucional, principalmente sob o 

prisma da dignidade da pessoa humana, que está a determinar a prevenção e 

combate do assédio moral, com direito de amplo acesso à justiça para sua defesa, 

                                                 
131 SOUZA, Leonardo Barros. Constituição, flexibilização e outras questões pertinentes ao debate. Revista de 

direito do Trabalho, São Paulo, ano 29, n. 112, p. 131, out./dez. 2003. 
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sendo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito” (art. 5º, inc. XXXV CF/88). 

 

 

5.3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

   

  Uma das evidentes conseqüências jurídicas do assédio moral, que 

atenta contra a dignidade humana (vide subitem 1.2), é do dano moral, que pelo 

desenvolvimento feito até aqui sobre os direitos fundamentais no ordenamento 

jurídico pátrio, tornou evidente a resposta a um dos questionamentos feitos logo na 

introdução deste trabalho, no sentido de que se caberia indenização por Danos 

Morais, mesmo sem previsão em lei específica? A resposta não poderia ser outra a 

não ser que sim, já que a Carta Magna, assegura não somente a indenização por 

danos morais, mas também os danos materiais sofridos, na forma abaixo: 

 
 
  Art. 5º CF/88. (...) 

 X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurada o direito a indenização pelo dano material, ou moral 
decorrentes de sua violação. 
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  Como o assédio moral é uma forma agravada de dano moral, que 

atinge os direitos de personalidade, já que praticados de forma reiterada e 

duradoura (vide item 1.3), com muito mais razão está a invocar uma indenização 

pela sua afronta, de forma majorada.  No sentido da indenização também está o 

inciso V, do citado art. 5º da CF/88, que assegura o direito de resposta proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.132 Neste 

sentido já esclarecia Caio Mário da Silva Pereira, ainda sob a égide do antigo código 

civil de 1916, que:  

 

 
A reparação do dano moral recebeu a benção definitiva com a 
Constituição de 5 de outubro de 1988. O art. 5º, alíneas V e X, referem-
se por expresso a dano material ou moral, embora em referência a 
casos especiais de “direito de resposta” e de “violação da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem das pessoas”. Não importa o 
casuísmo. O que tem relevância é a circunstância de haver um princípio 
geral estabelecendo a reparabilidade do dano moral, 
independentemente o prejuízo material.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Assim, diz Claúdio Armando Couce de Menezes (in Assédio moral e seus efeitos jurídicos. Porto Alegre. 
Síntese Trabalhista, ano XV, n. 169, pp. 140-150, jul. 2003), “Nem se argumente com a ausência de previsão 
legal para o assédio moral, uma vez que é assegurada pela Constituição o respeito à dignidade humana, à 
cidadania, à imagem e ao patrimônio moral do obreiro, inclusive com a indenização por danos morais (art. 5 e 
X,da CF) e ao meio ambiente sadio (art. 225, da CF). 
133 PEREIRA, Caio Mário da Silva Pereira. Direito Civil. Alguns aspectos da sua evolução. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, p. 127. 
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  Se no âmbito celetista, não havia expressa previsão legal para 

indenização por danos morais por ato ofensivo à dignidade do empregado, referindo-

se somente à indenização lato sensu decorrente de rescisão do contrato de trabalho, 

como a constante no art. 483, alínea “e” da CLT, na sua releitura ante as normas 

constitucionais, não resta dúvida, de que além das indenizações trabalhistas, 

também são devidas as indenizações por danos morais e materiais decorrentes do 

assédio moral.  Há importante acórdão que expressamente reconheceu o direito de 

indenização por assédio moral abrindo espaço para outras decisões neste sentido, o 

leading case julgado pelo TRT da 17ª Região, conforme se segue: 

 

ASSÉDIO MORAL - CONTRATO DE INAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL - A tortura psicológica, destinada a golpear a auto-
estima do empregado, visando forçar sua demissão ou apressar sua 
dispensa através de métodos que resultem em sobrecarregar o 
empregado de tarefas inúteis, sonegar-lhe informações e fingir que não 
o vê, resultam em assédio moral, cujo efeito é o direito à indenização 
por dano moral, porque ultrapassa o âmbito profissional, eis que minam 
a saúde física e mental da vítima e corrói a sua auto-estima. No caso 
dos autos, o assédio foi além, porque a empresa transformou o contrato 
de atividade em contrato de inação, quebrando o caráter sinalagmático 
do contrato de trabalho, e por conseqüência, descumprindo a sua 
principal obrigação que é a de fornecer trabalho, fonte de dignidade do 
empregado. (TRT - 17ª Região - RO 1315.2000.00.17.00.1 - Ac. 
2276/2001 - Rel. Juíza Sônia das Dores Dionízio - 20/08/02, in  Revista 
LTr 66-10/1237). 

 

 

  Portanto, uma das conseqüências jurídicas do assédio moral é a 

indenização por danos morais e materiais, constitucionalmente assegurados. “Tem-

se que a indenização do trabalhador deve ser plena, nela incluindo inclusive o dano 

material, acaso sofrido”.134 Viu-se também que as próprias normas constitucionais 

estão a assegurar o combate e repressão do assédio moral. 

                                                 
134 ASSE, Vilja Marques.  Um fenômeno chamado psicoterrorismo. Porto Alegre. Revista Justiça do Trabalho. 
HS ed., ano 21, n. 247, Jul. de 2004, p. 45. 
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  Também não se deve esquecer que na forma do parágrafo único do 

artigo 8º da CLT, “o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, 

naquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais deste”. Logo, em 

sede de assédio moral, o Direito Civil pode e deve ser usado como fonte subsidiária 

para a aplicação do direito, tudo sob o prisma que melhor atenda ao princípio da 

dignidade no trabalho.  

 

  Assim, no âmbito da legislação infraconstitucional, tem-se como 

respaldo legal para a reparação civil dos danos sofridos pelo assediado moral, o 

Código Civil, em seus artigos 186 e 187. O primeiro, na esteira do artigo 159 do 

antigo Código Civil de 1916, baseado na teoria da culpabilidade em sentido lato, diz 

que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Já o segundo artigo completa, ampliando a sua incidência, dizendo que: “também 

comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes”. 135 

 

  Viu-se que o assédio moral por atentar contra os direitos de 

personalidade constitucional, civilmente protegidos, importa em ato ilícito a gerar 

obrigação de reparar, conforme previsto no caput do artigo 927 do Código Civil, 

onde diz que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 186), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo”. 

                                                 
135 Brasil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www. 
presidencia.gov.br/legislacao. Acesso em: 31.01.2007.  



 123

   

  Além da reparação dos danos sofridos, pode o empregado ainda 

requerer judicialmente determinação para fazer cessar o processo de assédio moral 

que vêm sofrendo com escopo no artigo 12 do CC, onde diz que “pode-se exigir que 

cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, 

sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”, já que o mobbing atinge 

diretamente o direito de personalidade que são irrenunciáveis, na forma do art. 11 do 

CC. 136 

 

  Para fins de indenização por responsabilidade civil pelos danos morais 

e materiais causados pelo assédio moral faz-se mister que haja o trinômio: Causa 

(conduta) – Nexo Causal (relação de causalidade) – Efeito (dano). Atentando-se que 

para a responsabilidade subjetiva, necessário será ainda que haja a culpabilidade, 

ou seja, em seu sentido restrito, a culpa, propriamente dita, por negligência, 

imprudência ou imperícia, ou o dolo, quando está presente o elemento da intenção 

na sua prática, ao contrário da responsabilidade objetiva, que prescinde da 

culpabilidade.  

 

   A prática do Assédio Moral, como visto no item 4, gera profundo abalo 

de ordem moral e física, com atentado imediato contra a dignidade do trabalhador, 

causando diversos sintomas como a depressão, insônia, despersonalização, 

distúrbios psiquiátricos, dores generalizadas pelo corpo, etc., que por sua vez 

também podem levar a danos materiais, como gastos com medicamentos, 

internações, perda de rendimentos etc.  

                                                 
136 Diz o mencionado art. 11 do CC: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. 
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  Na questão da prova dos danos morais sofridos em face do mobbing 

para fins da devida responsabilidade civil, ela é implícita, na medida em que tendo 

havido os pressupostos objetivos conceitualmente caracterizadores do assédio 

moral, já estará evidenciado o efetivo dano moral, posto que a ofensa à dignidade 

humana prescinde de demonstração das conseqüências reais de ordem moral 

(efeitos subjetivos). Estas já são pressupostos lógicos, não carecendo de 

quantificação ou comprovação médico-psicológica, tendo em vista que o atentado à 

personalidade humana quando feito, já gera seus efeitos, sendo a correlação neste 

caso imediata, fundando os danos de personalidade, portanto, já aptos a causarem 

a responsabilidade civil por dano moral.  

 

  Neste sentido, Maria Celina Bodin de Moraes, ao assinalar a 

“imprescindível tarefa de sistematização do dano moral como conceito jurídico a ser 

diferenciado do dano patrimonial”, aponta, entre outros aspectos, na alínea “i”, a 

questão da identificação do dano, esclarecendo que, ipsis litteris: 

 

No que tange à i) identificação do dano, enquanto o dano patrimonial 
exige a prova concreta do prejuízo sofrido pela vítima, no dano moral 
não é necessária a prova para configuração da responsabilização civil, 
bastando a própria violação à personalidade da vítima. 137   

 

 
  Neste diapasão, mais complexo será, contudo, a avaliação dos danos 

materiais, quando se deverá voltar à trilogia clássica, avaliando os danos materiais 

efetivos ocorridos em função do assédio moral, e o nexo causal entre eles. 

Igualmente se faz, para fins dos benefícios junto ao INSS, quando se deverá 

                                                 
137 MORAES. Maria Celina Bodin de. Dano à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar. 2003, pp. 158-159.  
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comprovar os transtornos de saúde sofridos e verificar o nexo causal com as 

atividades do trabalhador, pela realização de exames clínicos (físico e mental) e 

complementares (Resolução CFM 1488/98).138 

 

5.3.1.  O risco do negócio e a responsabilidade civil objetiva e subjetiva 

 

  Em face do risco do negócio assumido pelo empregador, na análise da 

responsabilidade civil pelo assédio moral, tem-se por relevante a questão de ela ser 

uma responsabilidade objetiva, isto é, se prescinde da necessidade de se provar que 

o agente agiu com dolo ou culpa, ou, ao contrário, se ela é uma responsabilidade 

subjetiva, 139 ou seja, se deve estar presente esta culpabilidade, para que haja 

responsabilidade pelos danos causados.140 

 

  Para se realizar tal estudo, faz-se necessário analisar-se 

separadamente o trabalhador da administração pública e os prestadores de serviços 

                                                 
138 Com efeito, a prática do assédio moral pode causar inúmeras doenças e acidentes trabalhistas a ensejarem 
direitos a benefícios previdenciários. Neste sentido, informa também a francesa Marie-France Hirigoyen, em 
análise da jurisprudência de seu país, dizendo que “as decisões da Justiça reconheceram suicídios ou tentativas 
de suicídio, resultantes de uma situação de assédio moral, como acidentes de trabalho. Quando um empregado 
sofre acidente no local de trabalho, presume-se que este acidente é, antes de mais nada, acidente de trabalho, 
salvo se ficar demonstrado que se tratou de um ato voluntário, ou seja, de falha intencional da vítima. Em 
princípio, o suicídio ou a tentativa de suicídio, no local de trabalho, não é tratado como acidente de trabalho, 
salvo se ficar demonstrado que o ato desespero é conseqüência do comportamento equivocado da empresa 
(HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, op. cit., p. 344).  
139 Ressalta Heloisa Helena Barbosa, em seu texto, Responsabilidade civil médica no Brasil, Rio de Janeiro, 
Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC, ano 5, n. 19, p.53: “As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente, por força de norma constitucional, 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. De acordo com o Código Civil, além da 
responsabilidade contratual, a obrigação de reparar o dano decorre: a) da prática de ato ilícito, que abrange a 
ação ou omissão voluntária culposa e o abuso do direito, ou seja, o exercício de um direito que manifestamente 
excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes; e b) do 
exercício de atividade que implique, normalmente, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem, 
independentemente de culpa”. 
140 Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira (in Direito civil. Alguns aspectos da sua evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001, p. 141): “Dentro da teoria subjetiva, era reforçada a posição do agente, que somente seria 
obrigado reparar o dano causado, quando conseguia convencer se incorrera ou não em culpa. Com a doutrina 
objetiva, todo aquele que, por um ato seu, ou de algum preposto, no exercício de sua atividade normal, causa um 
prejuízo a outrem, tem de reparar o dano”.    
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públicos do trabalhador da administração privada. Iniciar-se-á então analisando sob 

o foco da administração pública. 

 

  Nota-se que o artigo 43 do código civil, na esteira do art. 15 código civil 

de 1916, ampliando sua incidência, diz que, ipsis litteris: 

 

Art. 43 CC. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a 
terceiro, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, 
por parte destes, culpa ou dolo.  
 
 

  De uma descurada análise do texto do citado artigo 15 do antigo código 

civil de 1916, sem levar-se em conta a mudança doutrinária e jurisprudencial 

ocorrida ainda sob a sua vigência, poder-se-ia entender prevalecente a teoria de 

responsabilidade subjetiva, mas deve-se recordar que isto já tinha mudado 

radicalmente, ante a sua (re)leitura sob a nova ótica constitucional de 1988, 

especificamente em face do parágrafo 6º do  artigo 37 CF, 141  onde diz, verbis:  

 

Art. 37. (...) 
§ 6º. 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. 

 

 

  Deixa assim, indubitável que estes entes (tanto as pessoas jurídicas de 

direito público, quanto as de direito privado prestadoras de serviços públicos), 

responderão civilmente de forma objetiva, independentemente de dolo ou culpa, 

“pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.  
                                                 
141 BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em:<http://www.presidencia.gov.br/legislacao>. Acesso em: 31.01.2007. 
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  Observe-se que a expressão destacada, “causarem a terceiros”, 

constante do texto constitucional, que se encontra entre vírgulas, deixa patente que 

a aludida responsabilidade civil objetiva pelos danos é exclusiva em relação a 

terceiros, ou seja, todos aqueles que não fazem parte da relação trabalhista.  

  

  Logo, os citados entes estão excluídos desta hipótese de 

responsabilidade civil objetiva constitucional pelo eventual assédio moral causado (e 

sofrido) por seus próprios “agentes”, posto que, conforme disposto no subitem 1.4, o 

bullying se dá no âmbito das relações de trabalho, não se aplicando a terceiros 

estranhos a esta relação. 

 

  Para facilitar tal entendimento, recorde-se desde já à conceituação 

dada de assédio moral no item 1.1, onde fez-se pormenorizada descrição de seus 

elementos caracterizadores, demonstrando-se que “Assédio Moral é toda prática que 

atente sob qualquer forma e pretexto a dignidade do trabalhador, feita de forma 

reiterada e duradoura, no âmbito das relações trabalhistas.  

 

  Recorde-se, ainda, ao classificar-se as formas de mobbing, no subitem 

3.2, que as partes do assédio moral serão aquelas em função do tipo de assédio, ou 

seja, na suas formas primárias: terrorismo, onde são partes patrão (superior 

hierárquico) versus trabalhador; fratricídio, onde tem como partes trabalhadores 

versus trabalhadores; e motim, no qual são partes trabalhadores versus patrão 

(superior hierárquico).  
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  Em qualquer hipótese possível da prática de assédio moral, os 

envolvidos do assédio moral serão sempre membros integrantes das relações de 

trabalho. Nunca se dará entre terceiros, estranhos àquela relação, como os usuários, 

compradores, consumidores; toda espécie de clientela destes serviços públicos. 142 

 

  Note-se que o citado artigo 43 do CC e a ampliada redação do artigo 

37 da Lei Maior, de forma expressa e clara, dizem que a responsabilidade (objetiva) 

pelos danos causados por seus agentes, é decorrente dos atos praticados contra 

terceiros (não entre os membros das relações trabalhistas).  

 

  Portanto, no âmbito do assédio moral, não é possível, com escopo 

neste preceito constitucional, conceder-se a responsabilidade civil objetiva de tais 

entes sob seus trabalhadores para fins de indenização. 

 

  E como é considerada esta questão da responsabilidade civil quanto ao 

assédio moral em face das demais relações trabalhistas privadas que não são 

enquadráveis na norma constitucional (não prestadoras de serviço público)? Seriam 

hipóteses de responsabilidade civil subjetiva ou objetiva? Para a resposta, há de se 

analisar caso-a-caso. 

 

                                                 
142 Ressalte-se, contudo, conforme visto no item 3, que as aludidas relações de trabalho sob a qual se dá o 
assédio moral, não são exclusivamente aquelas referentes aos trabalhadores submetidos ao vínculo de emprego, 
abrangem também aqueles que não têm vínculo empregatício, mas que prestam serviços à empresa, como os 
vigilantes e o pessoal de limpeza terceirizados etc. Assim, responde Lippmann que sem qualquer dúvida quem 
não é empregado tem direito à indenização, ressaltando que “a lei, ao proteger a dignidade do trabalho, não está 
discriminando se ele é exercido sob o manto – ou não – do vínculo de emprego. O que se quer é proteger o 
trabalhador contra medidas discriminatórias...”. Acrescenta, ainda, que “a observação vale para todas as 
categorias em que, por lei, não haja vínculo empregatício, como estagiários, médicos residentes, representantes 
comerciais autônomos, membros de cooperativas de trabalho etc.” (LIPPMANN, Ernesto. Assédio sexual nas 

relações de trabalho, op. cit., p. 69). 
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  Pode-se cogitar de haver responsabilidade civil objetiva em face dos 

artigos 932, inc. III c/c 933, ambos do código civil. Diz o art. 932 do código civil, 

caput e inc III,143 que é responsável pela reparação civil “o empregador ou comitente, 

por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 

competir, ou em razão dele”.  

 

  Por sua vez, diz o citado art. 932 CC, que “as pessoas indicadas nos 

incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, 

responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”. Neste sentido, diz a 

Súmula 341 do STF: “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo 

do empregado ou preposto.  

 

  Apesar da referida norma civil, não ter sido tão expressa quanto à 

norma constitucional, ao não fazer constar que esta responsabilidade civil de 

indenizar independe de culpa refere-se somente a terceiros, isto se deu certamente 

por não ter sido isto necessário, já que o objetivo evidente é facilitar a indenização 

em face do empregador pelos danos que seus empregados venham a causar 

perante terceiros, posto que estes representam aquele, esta é a melhor conclusão a 

que se chega ao se fazer sua interpretação lógico-sistemática, como se verá. 

 

  Verifique-se que a própria Constituição Federal, mola mestra de todo 

ordenamento jurídico, com sua vasta gama de direitos sociais, com incidência direta 

nas relações transindividuais, está a resguardar a proteção integral do ser 

                                                 
143 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www. 
presidencia.gov.br/legislacao. Acesso em: 31.01.2007. 
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humano,144 muito além a antiga concepção de mera proteção do cidadão frente ao 

Estado, não deixa dúvidas que a responsabilidade civil objetiva dos próprios serviços 

que presta direta ou indiretamente, se dá somente em face de terceiros. Com muito 

mais efeito não se poderia entender diferente nas relações privadas, evidenciando-

se que a leitura do citado artigo do código civil, deve ser feita igualmente no sentido 

que a responsabilidade patronal sobre os empregados é sobre os danos que estes 

causarem aos clientes (ou outros estranhos aos seus quadros trabalhistas) pelos 

seus produtos e/ou serviços prestados. 

   

  O legislador ordinário quis em sede do código civil, tendencialmente 

regulador das relações interprivadas, ao encontro da norma constitucional, também 

proteger objetivamente as vítimas dos prestadores de serviços e/ou produtos, ao se 

incluir como agentes dos danos os seus empregados, serviçais e prepostos (ou seja, 

aqueles através dos quais o empregador ou comitente prestam suas atividades). 

Caso a norma fosse dirigida à proteção do próprio empregado, isto estaria previsto 

na lei, e certamente inserida precipuamente no âmbito trabalhista, o que não foi o 

caso. 

 

  Este entendimento, também encontra consonância com o próprio 

código civil, que dispõe em seu artigo 186, a responsabilidade civil subjetiva, ao se 

referir à necessidade de culpa em sentido amplo, ou seja, que haja “... ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência..”. 145 Note-se que dos demais 

                                                 
144 Neste sentido, de forma geral, vide: SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004 e  MORAES. Maria Celina Bodin de. Dano à pessoa humana. Uma leitura civil-

constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar. 2003.. 
145 Código civil. 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. 
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incisos I, II e IV, do artigo 932 CC, beneficiados com a responsabilidade civil objetiva 

por meio do artigo 933 CC, estão a orientar neste sentido.  

 

  Veja que o inciso IV do artigo 932 CC prevê como responsável para a 

reparação civil, independente de culpa, “os donos de hotéis, hospedarias, casas ou 

estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, 

pelos seus hóspedes, moradores e educandos” (destacou-se). Portanto de sua mera 

leitura, claro está que quem se beneficia da responsabilidade objetiva também são 

terceiros, estranhos às relações trabalhistas, ou seja, os hóspedes, moradores e 

educandos, nada se referindo quanto aos próprios empregados.  

 

  Igual sentido se extrai dos incisos I e II do art. 932 CC, sendo 

responsável objetivamente pela reparação civil “os pais, pelos filhos menores que 

estiverem sob sua guarda e companhia” e “o tutor e curador, pelos pupilos e 

curatelados, que se acharem nas mesmas condições”, que logicamente só pode ter 

como destinatários as vítimas daqueles, não os próprios. Sendo desnecessário 

fazer-se maiores elucubrações. 

   

  Nesta forma, da análise interpretativa das referidas normas legais e 

constitucional, estão a informar que o artigo 933 CC, não se presta a tutelar eventual 

responsabilidade objetiva em face do assedio moral praticado pelos seus 

trabalhadores.  
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  Por derradeiro, em que pese haver posição doutrinária e jurisprudencial 

em sentido contrário sobre o tema,146 - possivelmente em face de não se ter feito a 

análise do preceito específico da lei e referida súmula 341 do STJ em conjunto com 

todo o sistema normativo constitucional, como aqui desenvolvido -, há que se 

observar, que mesmo assim, em sede da justiça trabalhista, por força do artigo 818 

da CLT, “a prova das alegações incumbe à parte que as fizer”, de forma que ao 

trabalhador se investe o ônus do provar o assédio sofrido pelo outro, o que traz de 

volta a noção de responsabilidade civil subjetiva, conforme o exato sentido constante 

da ementa do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a seguir 

transcrito: 

 

ASSÉDIO MORAL E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. 1. O 
dano moral está presente quando se tem a ofensa ao patrimônio ideal do 
trabalhador, tais como: a honra, a liberdade, a imagem, o nome etc. Não há 
dúvidas de que o dano moral deve ser ressarcido (art. 5º, V e X, CF). O que 
justifica o dano moral, nos moldes da exordial, é o assédio moral. 2. O assédio 
moral é a exposição do trabalhador a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no 
exercício de suas funções. 3. O empregador, pela culpa na escolha e na 
fiscalização, torna-se responsável pelos atos de seus prepostos (Súmula n. 
341, STF). A responsabilidade é objetiva do empregador. Contudo, torna-se 
necessária a prova do preposto, logo, temos o fator da responsabilidade 
subjetiva, pela modalidade extracontratual (art. 159, Código Civil de 1916, atual 
186, Código Civil de 2002). Os requisitos da responsabilidade civil subjetiva 
são: a) ato comissivo ou omissivo; b) dano moral; c) nexo causal; d) culpa em 
sentido amplo (dolo) ou restrito (negligência, imprudência ou imperícia). 4. O 
exame global das provas indica que não há elementos seguros para justificar a 
ofensa moral ou as agressões da Sra. Marta não só em relação ao autor, como 
também em relação aos demais funcionários. A prova há de ser cabal e 
robusta para o reconhecimento do dano moral. Não há elementos para se 
indicar a presença do assédio moral. Se não há o elemento do ato, deixa de se 
justificar a existência do próprio assédio. E, por fim, o dano moral é 
questionável, notadamente, quando o próprio autor disse que nunca procurou 
orientação psicológica ou reclamações perante o Ministério do Trabalho ou a 
Delegacia Regional do Trabalho. Diante da inexistência dos requisitos da 
responsabilidade civil, descabe a indenização por dano moral.147 
  

                                                 
146 Menezes, Cláudio Armando Couce de. Assédio moral e seus efeitos jurídicos, in Justiça do Trabalho, ano 21, 
n. 242, fev. 2004 e  FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues. Dano Moral: múltiplos aspectos na 

relação de trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 2006. 
147 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 4ª Turma. RO01 - 02146-2003-902-02-00. Acórdão N. 2003 036 
1740 . Rel. Francisco Ferreira Jorge Neto. DOE SP, PJ, TRT 2ª Data: 01/08/2003. Disponível em < http://www. 
tst. gov. br  > . Acesso em: 15 dez. 2006. 
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  Com efeito, entendimento outro ao deste, ou seja, de sempre se 

responsabilizar objetivamente o patrão, cumpridor das normas legais e trabalhistas, 

que mantém um meio ambiente trabalhista saudável, com efetiva prevenção e 

combate ao assédio moral em sua empresa, por um ataque perpetrado por um 

trabalhador perverso e cuja vítima em momento algum tomou qualquer atitude de 

cientificar a empresa para dar fim e adotar as medidas cabíveis, não dando à 

empresa a chance de dar término a este assédio fratricida (praticado por um 

trabalhador contra o outro), levaria a injustamente penalizá-lo, sem que tenha este 

tido qualquer tipo de culpabilidade.  

 

  Isto além de facilitar conluio entre as partes para se obter indevida 

vantagem financeira, com falsos casos de mobbing, estará em confronto com os 

princípios gerais do direito, na visão constitucional de se realizar a justiça real, não 

somente mais a formal. Neste sentido, ressalta Ernesto Lippmann, ao analisar o 

tema quanto ao assédio sexual, cuja assertiva também serve para o presente caso, 

que, ipsis litteris: 

Há quem defenda a responsabilidade objetiva do empregador pelo 
assédio, em face do disposto no art. 932, III, do Código Civil, cabendo 
ao empregador a obrigação de indenizar o dano que ocorre nas 
dependências da empresa, pela culpa in elegendo ou in vigilando. 
Penso que esta não é a posição mais correta, especialmente em face 
do art. 186 do Código Civil que torna claro que a responsabilidade pelos 
danos morais depende de comprovação de culpa do empregador. 
Assim, a mera prática do assédio sexual não obriga a empresa a 
indenizar, se esta procura corrigir de maneira rigorosa e pronta a 
conduta do funcionário assediante, com advertência escrita, cuidando 
para que ele não persista nesta conduta.  
Afinal, a prática reiterada do assédio certamente decorre de algum 
problema estrutural de personalidade, e não de uma culpa do 
empregador, não cabendo, a nosso ver, uma compensação ou 
benefício, que deva ser pago ao empregado pela empresa. 148 
 

                                                 
148 LIPPMANN, Ernesto. Assédio sexual nas relações de trabalho, op. cit., p. 47. 
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  Outra hipótese que se deve analisar é aquela prevista no parágrafo 

único do artigo 927 do código civil, que também prevê a obrigação de indenizar, 

“independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem”. 

 

  Neste caso realmente pode-se vislumbrar hipótese na qual, ante o caso 

concreto, de ocorrência de responsabilidade civil objetiva de indenização por 

assédio moral. Note-se que esta norma, ao contrário das outras analisadas, é de 

aspecto mais amplo, não protegendo somente os usuários dos produtos e/ou 

serviços que possam apresentar riscos. In casu, está envolvido inclusive a questão 

dos riscos ao direito ambiental do trabalhador, constitucionalmente protegidos, e 

toda a gama de defesas à sua saúde e segurança. 

 

  Está-se aqui diante da chamada Teoria do Risco, ou seja, quando o 

autor desenvolve uma atividade que de per si pode causar danos, devendo o seu 

executor assumir o ônus desta atividade se lesionar outrem. Quem são os outros, 

possíveis vítimas? Aqui não contém a norma qualquer delimitante. São outros todos 

aqueles que não o dono da atividade que importa em risco, ou seja, todos aqueles 

que sejam submetidos direta ou indiretamente à atividade explorada pelo 

empregador.  

 

  Neste caso, trata-se de vítimas sujeitas aos riscos inerentes à própria 

natureza da atividade desenvolvida pelo empregador, que, desta forma, pode gerar 

danos a qualquer pessoa ou coletividade, desde os próprios trabalhadores que estão 
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diretamente expostos a estes riscos, aos clientes dos produtos e/ou serviços 

prestados, até as pessoas totalmente estranhas à relação de consumo, que de uma 

forma ou de outra foram atingidas pela atividade.  

 

  Imagine um aparelho celular que usa tecnologia radiativa e cause 

câncer a todos os membros da família que estiveram próximos ao aparelho. Todos 

eles, mesmo que não sendo usuários do aparelho, terão direito à indenização 

independentemente de culpa do fabricante do aparelho. 149 Da mesma forma os 

trabalhadores envolvidos na cadeia de produção também poderão se beneficiar de 

tal teoria, e todas as demais vítimas.  

 

  Outro entendimento não poderia se ter, posto que a norma está 

direcionada à proteção em face da própria atividade desenvolvida, que por sua 

natureza pode causar riscos, portanto, de caráter amplo e inespecífico, já que as 

prováveis vítimas também se encontram dentro da própria empresa, estando todo o 

sistema a proteger também os trabalhadores envolvidos na própria atividade que 

implica em maiores riscos ao meio ambiente trabalhista, que é de responsabilidade 

direta do empregador. 

 

  Todo o sistema clama por resguardar a integridade psicofísica do 

trabalhador, com meio ambiente trabalhista saudável independentemente da 

atividade desenvolvida, com todas as garantias, bastando passar os olhos sobre as 

normas da segurança e da medicina do trabalho, no âmbito da legislação trabalhista 

vistas, e ainda, de forma mais ampla, a informar toda a ordem jurídica, estão os 
                                                 
149 Para maiores informações a respeito, vide trabalho do autor. SILVA, Marco Aurélio Lopes Ferreira da. 
Responsabilidade pelo risco de desenvolvimento. Rio de Janeiro. Revista da Faculdade de Direito de Campos, 
ano VII, n. 8, pp. 379-397, Jun. 2006.  
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direitos constitucionais. Veja-se os direitos sociais ao seguro contra acidentes de 

trabalho, a cargo de empregador, sem excluir a indenização a que o empregador 

está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa (inc. XXVIII do art. 7º CF/88).  

 

  Além da saúde ser direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças 

e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção (art. 196, CF/88), 150 também o artigo 170 da CF, caput, e seu inciso III, 

estão a informar que toda a atividade econômica tem como fundamento a 

valorização do trabalho, devendo assegurar a todos uma existência digna, com a 

propriedade voltada para a sua função social. 

 

  Nesta forma, está o parágrafo único do artigo 927 do código civil a 

responsabilizar objetivamente o empregador pelos danos causados pela sua 

atividade de risco, inclusive aqueles causados aos próprios empregados, o que em 

tese abrengeria a hipótese do assédio moral.  

 

  Porém, a atividade de risco de per si não será necessariamente 

causadora de assédio moral a importar tal responsabilização objetiva do empregador 

por assédio moral, já que esta atividade pode e deve dar-se sem a prática do 

mobbing. Quanto a isto, se manifesta Márcia Novaes Guedes,151 dizendo que “não 

vemos como aplicar a teoria do risco na hipótese de ‘mobbing’ em qualquer de suas 

                                                 
150 Tal dispositivo, lamentavelmente, nos dias de hoje é ainda uma utopia – a saúde é direito de todos, mas 
poucos têm fácil acesso a ela, e é dever do Estado, que, por sua vez, é omisso, e não tem adotados políticas 
sociais e econômicas necessárias, e ditadas pela Lei Maior (COPOLA, Gina. O direito ambiental do trabalho e a 
figura do assédio moral. Rio de Janeiro. Revista trimestral do direito trabalhista – RTD, ano 11, n. 1, p. 9,  jan. 
2005).  
151 GUEDES, Márcia Novaes. Assédio moral e responsabilidade das organizações com os direitos fundamentais 

dos trabalhadores. São Paulo: Revista da Amatra II, 2003. 
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modalidades”,152 explicando que a prática do assédio moral é uma ação voluntária 

praticada por um sujeito perverso e que pode causar danos em diversas esferas da 

vida, “mas pode ser evitada na medida em que o empregador se empenhe em 

construir um ambiente de trabalho saudável e de respeito aos direitos humanos”.153  

 

  Entretanto, não se deve olvidar que as pressões e cobranças 

trabalhistas decorrentes destas atividades, - que pela própria natureza apresentam 

risco para as pessoas -, são facilitadoras da prática do assédio moral, propiciando 

um meio ambiente trabalhista degradado. Hipótese na qual, em tese, poder-se-ia 

vislumbrar então a responsabilidade objetiva do empregador pela indenização do 

assédio moral independentemente de culpa. 

 

  Recorde-se que o ônus da prova das alegações incumbe à parte que 

as fizer, conforme o artigo 818 da CLT. Também na justiça cívil o ônus da prova 

recai sobre ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, consoante o inciso I, 

do art. 333 do Código de Processo Civil.  

 

  Assim, no caso de assédio moral perante a justiça trabalhista, a regra 

estampada no artigo 818 da CLT, de clareza linear, está a determinar que cabe ao 

empregado que se diz vítima de assédio moral fazer a prova. Caso assim não o 

fosse, estaria comprometida toda a segurança jurídica necessária para o 

desenvolvimento regular das atividades empresarias, posto que todos os 

empregadores, superiores hierárquicos, e trabalhadores seriam vítimas em potencial 

de falsas acusações de assédio moral. 

                                                 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
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  Esta prova pode ser feita sob qualquer forma admitida em lei, como de 

testemunhas; bilhetes recebidos; ordens de serviço; avisos; portarias, etc. Contudo, 

inconteste que o assediado encontrará algumas dificuldades em produzir a prova 

testemunhal de seus colegas de trabalho, ante o fato de que sendo estes também 

empregados, terão o temor de virem a perder os seus empregos ou mesmo de se 

tornarem a próxima vítima, além é claro da dificuldade em se reconhecer o assédio 

moral, que por muitas vezes é praticado de forma sutil, dificultando a sua 

identificação. 

 

  Por tais motivos é que se conclama ao legislador que regule a prática 

de assédio moral de forma expressa, prevendo em seu texto legal uma garantia 

provisória no emprego, durante um determinado lapso temporal. 154 

   

  Igualmente para se evitar um assédio moral ao contrário, com falsas 

acusações ao empregador para obtenção de vantagens pessoais e/ou financeira, 

deve ser prevista penalidade para o trabalhador que falsamente acusa tal prática.155 

 

5.3.2. Da competência 

 

  Aqui importa a seguinte colocação sobre a questão da competência 

para o julgamento da responsabilidade civil, feita logo na introdução deste trabalho: 

                                                 
154 No sentido, diz a francesa Marie-France Hirigoyen, em relação ao direito de seu país, que, “se queremos obter 
provas, é preciso que as testemunhas possam falar sem correr risco. Os deputados previram isso, uma vez que 
estabeleceram que nenhum trabalhador poderá ser punido nem demitido (poderiam ter acrescentado: nem 
assediado!) por haver testemunhado.” (Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, op. cit., p. 347). 
155 Alerta Hirigoyen para os riscos de falsas acusações, “por exemplo, um indivíduo perverso poderá acusar 
alguém injustamente que ele esteja querendo desmoralizar. Mesmo a pessoa reabilitada logo depois, poderá 
perder sua reputação no episódio e talvez até mesmo o emprego. É essencial respeitar a presunção de inocência 
para não se chegar ao ponto em que a simples acusação feita por uma pessoa possa destruir a outra (ibidem, p. 
348). 



 139

Serão estes danos materiais e morais advindos duma relação regida pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas de competência da justiça cívil, tradicionalmente 

competente para a solução destes conflitos, ou da própria justiça trabalhista, que é 

competente para os dissídios oriundos das relações entre empregados e 

empregadores? Esta questão, se antes podia gerar alguma controvérsia, na 

atualidade não há mais qualquer razão de ser. 

   

  De fato o art. 643 CLT 156 de forma genérica, regula a competência da 

Justiça Trabalhista, sem especificar a questão do dano moral e material, dizendo 

que:     

 
Os dissídios, oriundos das relações entre empregados e empregadores bem 
como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços, em atividades 
reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de 
acordo com o presente Título e na forma estabelecida pelo processo judiciário 
do trabalho (Redação dada pela Lei nº 7.494, de 17.6.1986).  
   

   

  Por sua vez na antiga redação do artigo 114 da CF/88, antes da 

Emenda Constitucional n.° 45/2004 que alterou o artigo 114 da CF/88, havia 

controvérsia sobre o assunto, hoje ela não mais existe. Com efeito, antes de ser 

alterado o referido artigo dizia competir à mesma: 

 
conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 
empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos 
Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da 
relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento 
de suas próprias sentenças, inclusive coletivas” (destacou-se). 
 

 

 
                                                 
156   BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho. 
Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/ legislacao>. Acesso em: 31.01.2007     
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  Em face disto, já se podia vislumbrar pela na norma constitucional, ao 

estabelecer que à Justiça Trabalhista também compete julgar “outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho”, que esta estará aumentando a sua 

competência, e julgará os danos morais daí resultantes. Isto se tornou 

absolutamente evidente, com o advento da Emenda Constitucional n. 45/2004, ao 

alterar o artigo 114 da CF, passando a constar expressamente no seu inciso VI, que: 

 
 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº. 45, de 2004).  
(...) 
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes 
da relação de trabalho. 

 

 

  Portanto, neste sentido o assédio moral deve ter seu julgamento pela 

Justiça Especializada. Neste sentido foi a decisão proferida pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul), com a seguinte ementa: 

 
 
EMENTA: COMPETÊNCIA. DANO MORAL. Cabe à Justiça do 
Trabalho, no exercício de sua competência constitucional, julgar e 
processar ação versando sobre o ressarcimento por dano moral 
ajuizada pela trabalhadora contra o seu empregador, por se tratar de 
uma controvérsia decorrente do liame empregatício havido entre os 
litigantes. DANO MORAL. Configura-se situação de assédio moral o 
constrangimento de subordinada a carinhos não solicitados e 
indesejados, no ambiente de trabalho, associado a cobranças públicas 
de regularização de situação financeira particular e dissociada da 
empresa. Valor. Conforme parâmetros postos pelo E. STJ, o valor da 
indenização por danos morais deve atender não apenas a reparação, 
mas também o critério pedagógico e o critério punitivo. Majoração para 
R$ 50.000,00. (...)”.157 
 
 

 

                                                 
157 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul). processo número 00967.013/00-3 (RO), 
publicado em 09/06/2003. 
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  Quanto aos trabalhadores não regidos pela CLT, estes deverão buscar 

na justiça comum estadual ou federal, dependendo do órgão ao qual prestam seus 

trabalhos a solução de tais controvérsias. Nesta forma, um servidor público 

estatutário de uma autarquia federal, terá que submeter seu pleito perante a justiça 

federal, por força do inciso I, do artigo 109 da CF/88,  onde determina que: 

 

Art. 109 CF/88. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as 
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.   

   

  A competência da justiça do trabalho para a análise e julgamento da 

indenização no assédio tipo terrorista é evidente, porém ela permanecerá numa 

relação de mobbing fratricida ou motim? 

   

  Já se sabe ser a justiça trabalhista competente para julgar conflitos 

advindos da relação de trabalho entre trabalhadores e empregadores. Assim, 

admite-se de imediato dois pólos no conflito: de um lado o empregador, contratante, 

patrão, empregador, preposto, ou superior hierárquico, e de outro lado o empregado, 

contratado, ou subordinado hierárquico.  

 

  Observe-se que a princípio, do texto constitucional, o assédio moral 

fratricida estaria fora desta relação, por se dar entre empregados, falta o outro pólo 

da demanda, que é o empregador, logo, não alcançado pela competência da 

especial trabalhista para o conhecimento da lide quanto à responsabilidade civil. 158 

 

                                                 
158 Vide a questão da responsabilidade patronal em face do risco do negócio no subitem 5.3.1.  
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  Entretanto, tal conclusão pura e simples, sem a análise voltada às 

fattispecies, seria por demais precipitada. Há de se analisar se o empregado sofreu 

o assédio moral em função direta ou indireta da própria política empresarial, 

estimulando os trabalhadores a se auto-aniquilarem com cobrança por 

produtividades inalcançáveis, exigindo um desempenho além das forças humanas, 

numa busca desenfreada por lucros. Nesta hipótese estar-se-ia caracterizando a 

responsabilidade da própria empresa pelo assédio moral.  

 

  Ao contrário, se a empresa mantém um meio ambiente de trabalho 

saudável, com implantação efetiva de medidas preventivas e repressivas do assédio 

moral, visando à saúde e bem-estar de seus empregados, estaria então, em tese, 

excluída a responsabilidade patronal, com o conseqüente afastamento da 

competência da justiça trabalhista para o seu julgamento. 159 

 

  Ressalte-se que para excluir a responsabilidade civil da empresa, não 

basta a implantação de códigos de éticas, ou procedimentos para se evitar o assédio 

moral, visando somente a fuga de responsabilidade. O combate tem que ser efetivo, 

treinando, divulgando e orientando aos empregados e superiores como efetivamente 

proceder nestes casos, com ação efetiva quando comunicado.  

 

  Assim, suponha-se, por exemplo, que um empregado, vítima do 

harcèlement moral fratricida comunique tal ocorrência a seu superior imediato, ou 

outra pessoa designada pelo código de ética para seu conhecimento, como o chefe 

de recursos humanos, e este não venha a tomar qualquer providência para a 

                                                 
159 Neste sentido, vide LIPPMANN, Ernesto. Assédio sexual nas relações de trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 
2004, pp. 44-47. 
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solução do problema, deixando o assédio fratricida continuar a ser feito 

impunemente, sem qualquer interferência. Aqui, ainda estaria excluída a 

responsabilidade patronal?  

 

  Semelhante hipótese poder-se-á colocar em relação a um cliente que 

constantemente ofende a dignidade de um empregado. Aqui também está afastada 

a parte patronal em face de inexistir poder hierárquico do cliente sobre o empregado 

e vice-versa, ausente, assim, a relação de emprego. Nesta forma, a princípio, 

também já se afasta qualquer responsabilidade do empregador, e, portanto, afasta-

se a especializada trabalhista como fórum competente para eventual ação por danos 

morais sofridos em face de um cliente, cujo ressarcimento deverá ser buscado na 

justiça cívil.  

 

  Agora, suponha que também tenha o empregado comunicado tal fato 

ao superior hierárquico, solicitando providências para que não mais precise atender 

a este cliente, e, ao invés do empregador tomar alguma providência, simplesmente o 

submeta ao atendimento, dizendo que o cliente é muito importante, que tem que 

tratá-lo muito bem, sujeitando-se aos maus tratos do mesmo. Pergunta-se, neste 

caso também persistiria a ausência de responsabilidade patronal? 

 

  Note que efetivos meios para dirimir o conflito trabalhista encontram-se 

nas mãos do empregador que, no primeiro caso do assédio fratricida, possui uma 

série de poderes hierárquicos, com toda uma gama de medidas que pode tomar, 

que vai desde a abertura de processo para apuração, com conciliação entre as 
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partes, até mesmo com medidas punitivas, em caso do assediador não interromper a 

prática, como suspensão, ou até mesmo demissão. 160 

 

  Igualmente na perseguição moral feita por cliente pode o empregador, 

por exemplo, dentro de seu poder administrativo resolver o problema transferindo o 

empregado vítima para outro setor da empresa, onde não precise mais manter tal 

contato, ou determinar que outro empregado passe a fazer este atendimento, ou 

ainda, auxiliar no atendimento, intervindo se necessário. Neste sentido, expõe 

Lippmann que: 

 

No caso de assédio praticado por cliente, deve ser assegurada a 
transferência imediata, para outra posição, ou transferência de setor, 
com remuneração equivalente, para que se poupe o assediado do 
constrangimento de encontrar o assediante.161 

 

 

  Portanto, a omissão do empregador em combater o mobbing fratricida 

ou mesmo as perseguições perpetradas por cliente, devidamente comunicado, ou 

mesmo que tome alguma atitude, venha a fazer de forma claramente inadequada, 

estará a chamar novamente a sua co-responsabilidade pelo assédio moral fratricida 

e as ofensas sofridas do cliente, e conseqüentemente a competência da justiça 

especializada trabalhista. 

 

                                                 
160 O assédio é sempre resultante de um conflito. Resta saber se esse conflito provém do caráter das pessoas nele 
envolvidas, ou se está inscrito na própria estrutura da empresa. Nem todos os conflitos degeneram em assédio. 
Para que isso aconteça, é preciso a conjunção de vários fatores: desumanização das relações de trabalho, 
onipotência ou cumplicidade para com o indivíduo perverso. Nos locais de trabalho, cabe aos que têm poder de 
decisão (os dirigentes da empresa, os executivos, os coordenadores) fazerem juntos a escolha de um ‘não’ ao 
laisser-faire, de recusar tais formas de assédio, de velar para que, em todos os escalões, a pessoa humana seja 
respeitada (HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral - a violência perversa no cotidiano, op. cit., pp. 102).  
161 LIPPMANN, Ernesto. Assédio sexual nas relações de trabalho, op. cit., p. 46. 
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  Há, ainda, a hipótese deste assédio moral inicialmente tipo fratricida, vir 

a se tornar assédio terrorista,162 como por exemplo, se o empregador comunicado 

pelo empregado que está sofrendo o bullying, ao invés de tomar os procedimentos 

pertinentes, passa a considerar o assediado como um empregado criador de 

problemas em potencial, e a título de “resolver” o conflito, vem a colocá-lo em 

situação pior àquela na qual se encontrava, transferindo-o para uma filial distinta, ou 

mudando o seu turno de trabalho para um horário diferente, que prejudique suas 

condições trabalhistas adquiridas. Ou mesmo venha simplesmente a demiti-lo em 

face da sua reclamação, tudo em detrimento da própria vítima, e desta forma, talvez, 

dando o desfecho final desejado pelo fratricida, sem ter tido qualquer preocupação 

de efetivamente combater o assédio, mas sim de se livrar de um problema, para que 

tais práticas continuem a ocorrer na empresa. 

 

  Nesta hipótese o assédio moral deixa de ser do tipo unicamente 

fratricida e passa a ser o assédio misto terrorista-fratricida, chamando para a 

empresa a responsabilidade civil decorrente de suas práticas.   

 

  Por fim, no assédio motim, permanecerá a justiça trabalhista como 

competente para o seu julgamento? De imediato deve causar certa espécie a idéia 

de um empregado assediar moralmente o seu patrão, já que este poderia a qualquer 

momento demitir o seu empregado. Mas em primeiro lugar, faz-se mister recordar-se 

que este tipo de assédio não ocorre somente em face do empregador, mas também 

o é considerado contra qualquer superior hierárquico (vide tópico 3.2.3), que vai 

                                                 
162 Este Hipótese é bem comum, conforme diz Marie-France Hirigoyen, “é raro um assédio horizontal duradouro 
não ser vivido, depois de algum tempo, como assédio vertical descendente, em virtude da omissão da chefia ou 
do superior hierárquico. É ou se torna cúmplice” (Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, op. cit., 

p. 114). 
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desde o chefe direto até o dirigente maior, portanto, pessoas detentoras de poderes 

patronais maiores ou até quase nenhum, o que facilita a sua prática. Tanto assim o 

é, que o quadro estatístico elaborado com base nos resultados do questionário 

elaborado por Hirigoyen, vide item 4, aponta que 29% dos casos de assédio vem de 

diversas pessoas, incluindo colegas e chefia, e 1% dos casos vem de um 

subordinado. 163 

 

     Há casos, por exemplo, de apesar da pessoa ser chefe, ela não é 

considerada como tal pelo grupo, como por exemplo, quando entre empregados da 

mesma profissão, um é eleito para chefiar o grupo por um certo período de tempo, 

função esta que pode vir a perder a qualquer tempo, voltando ao status quo. Assim, 

ele é considerado por seus colegas de profissão, como que estando no estado de 

chefe, sem sê-lo propriamente dito, por não possuir os poderes patronais próprios, o 

que de certa forma reduz a sua autoridade. 

 

  Como se diz, ”há chefes e chefes”, a ponto de alguns sequer assim 

serem considerados pelos subordinados, apesar de estar exercendo efetiva função 

de chefia. Para melhor se compreender, ressaltando-se ao extremo, pode o “superior 

hierárquico” ser o chefe da seção de execução de higiene, subordinado ao assessor 

de assuntos saneadores, que por sua vez está subordinado ao gerente ambiental, 

que por sua vez está subordinado ao superintendente de estratégicas logísticas de 

saneamento ambiental.  Poderia naturalmente aqui, com os títulos pomposos 

apresentados, ser o primeiro “chefe” de um grupo de varredores do chão; o segundo 

o “chefe” das equipes de varredores de chão e da equipe de coletas de lixo; o 

                                                 
163 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral, op. cit., p. 111.    
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terceiro chefe de todos os demais, coordenador das atividades completas de 

limpezas da corporação; e o último, o chefe de todos os demais chefes, encarregado 

das logísticas de saneamento do conglomerado das empresas. 

 

  O primeiro chefe não tem nenhum efetivo poder patronal na empresa. 

Este chefe ao sofrer o motim estará quase tão desprotegido quanto o seu próprio 

subordinado, e, portanto, no fundo é mais um mero empregado, e por isto, nestes 

casos, a competência permanecerá sendo da justiça trabalhista.  

 

  De qualquer forma, mesmo que o empregado efetivamente pratique o 

bullying contra o seu empregador direto, detentor de plenos poderes patronais, o 

que além de ensejar demissão por justa causa, como adiante se verá, não estará 

afastada, na esteira da citada norma constitucional acima vista, artigo 114 da CF/88, 

a permanência da competência da justiça trabalhista para conhecer eventual ação 

de indenização por dano moral ou patrimonial por parte do empregado, já que são 

decorrentes da relação de trabalho. 164 

 

  Observe-se que, a contrário sensu, caso o empregado não 

concordasse com a demissão por justa causa pela prática de assédio moral, 

igualmente teria que vir contestá-la na própria justiça trabalhista, local próprio para 

dirimir o conflito, confirmando a sua competência. 

 

                                                 
164 Apesar da possibilidade de reparação do dano moral causado pelo empregado ao empregador em função do 
contrato de trabalho, o certo é que, na prática, o segundo prefere promover a dispensa do trabalhador que lhe 
causou o dano, por justa causa ou mesmo sem justa causa. (...). Quanto à competência da Justiça do Trabalho, 
não paira nenhuma dúvida a respeito, pois o fato litigioso decorre da relação de emprego e, nesse sentido, sob o 
pálio do art. 114, VI, da Carta Magna, que confere à Justiça Especializada a apreciação e julgamento do 
respectivo conflito. (FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues. Dano Moral: múltiplos aspectos na 

relação de trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 415).  



 148

  Observe-se, ainda, que o permissivo constitucional, aplicável também 

ao empregador para buscar a justiça trabalhista quanto às questões de dano moral e 

patrimonial decorrentes da relação de trabalho, é benéfico para ambas as partes, já 

que sendo esta especializada mais afeta e experimentada nas causas trabalhistas, 

poderá com muito mais propriedade e sensibilidade, julgar tais específicas ações de 

responsabilidade civil do que uma a justiça comum. 

 

5.4. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

   Outra conseqüência jurídica é a possibilidade do empregado 

vítima do bullying requerer a imediata rescisão contratual por justa causa do 

empregador e indenização, por exigência de serviços superiores às suas forças (art. 

483, alínea “a”, CLT); tratamento com rigor excessivo (art. 483, “b” CLT); 

descumprimento de seus deveres contratuais (art. 483, “d”, CLT), e expor o 

empregado a perigo manifesto de mal considerável e lesar a sua honra e boa fama 

(direitos de personalidade), na forma do artigo 483, “c” e “e”, CLT.  Neste sentido 

acórdão do TRT 15ª Região:   

 

ASSÉDIO MORAL - RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
POR JUSTA CAUSA DO EMPREGADOR - INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL - CABIMENTO. 
O assédio moral, como forma de degradação deliberada das condições 
de trabalho por parte do empregador em relação ao obreiro, 
consubstanciado em atos e atitudes negativas ocasionando prejuízos 
emocionais para o trabalhador, face à exposição ao ridículo, humilhação 
e descrédito em relação aos demais trabalhadores, constitui ofensa à 
dignidade da pessoa humana e quebra do caráter sinalagmático do 
Contrato de Trabalho. Autorizando, por conseguinte, a resolução da 
relação empregatícia por justa causa do empregador, ensejando 
inclusive, indenização por dano moral.165 

                                                 
165 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - 4ª Câmara (2ª Turma) - RO 01711-2001-111-15-00-0. 
Relatora Juíza Mariane Khayat F. do Nascimento. Pub. em 21/03/2003. Disponível em < http://www.tst.gov.br>. 
Acesso em: 15 dez.2006.  
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  Atente-se aqui que todas as normas vistas estão a autorizar a 

reparação do dano moral pura e simples, inclusive a rescisão do contrato de trabalho 

por justa causa, logo, com muito mais razão estarão a autorizar em relação ao 

assédio moral que é um plus em relação aquele, pela sua reiteração e duração, 

além, é claro, de todos os danos materiais dele decorrentes, como despesas 

médicas, perda de rendimento, etc.  

 

  Nesta forma, claro está que uma das conseqüências jurídicas do 

assédio moral ao empregado é a possibilidade da rescisão indireta do contrato de 

trabalho com as indenizações trabalhistas, bem como o ressarcimento por danos 

morais e materiais. 

 

  Pode-se vislumbrar na lei n.º 9029/95 que “proíbe a exigência de 

atestados de gravidez e esterilização, e outras praticas discriminatórias, para efeitos 

admissionais ou permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras 

providencias”, interessante instrumento para aplicação em face de assédio moral. 

   

  O artigo 1º da citada lei n.º 9029/95, proíbe “a adoção de qualquer 

prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou 

sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar 

ou idade...”. 166 

 

 

                                                 
166 Integra da lei n. 9.029, de 13 de abril de 1995, se encontra disponível em: http://www.senado.gov.br. Acesso 
em: 31.01.2007. 
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  Apesar desta norma não se referir especificamente ao assédio moral, 

sendo mais direcionada às práticas discriminatórias por parte do empregador, seu 

representante e dirigente da administração pública, como exames e testes relativo à 

esterilização ou a estado de gravidez e promoção de controle de natalidade (que são 

definidos como crime, com pena de detenção de um a dois anos e multa, no seu 

artigo 2º), pode muito bem ser aplicada de forma subsidiária no que tange à previsão 

do artigo 4º, que diz: 

 
 
Art. 4º. O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos 
moldes desta Lei, faculta ao empregado optar entre: 
I - Readmissão com ressarcimento integral de todo o período de 
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, 
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legal; 
II - A percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, 
corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. 

 

  Nesta forma, por analogia às discriminações resultantes da prática do 

assédio moral, que o isola dos demais trabalhadores, expondo-o a situações 

humilhantes e degradantes, buscando diminuir a sua auto-estima, ridicularizando-o 

de tudo quanto é forma, discriminando em face dos demais, isolando-o, e retirando 

qualquer solidariedade de seus pares, pode o trabalhador demitido em face do 

mobbing, requerer sua reintegração, além do pagamento das remunerações, ou, se 

preferir, com fins de se preservar, perceber em dobro todo o período de 

afastamento. Neste sentido, afirma Cláudio Armando Couce de Menezes que: 

 

No Brasil, o assédio, além da nulidade da despedida e da reintegração 
no emprego (art. 4º, I, da Lei n.º 9.029/95), pode dar nascimento à 
pretensão da resolução do contrato do empregado por descumprimento 
de deveres legais e contratuais (art. 483, d, da CLT), rigor excessivo ou 
exigência de serviços além das forças do trabalhador (art. 483, a e b. da 
CLT). 167 

                                                 
167 MENEZES, Cláudio Armando Couce de. Assédio moral e seus efeitos jurídicos. Porto Alegre. Síntese 
Trabalhista, ano XV, n. 169, pp. 140-150, jul. 2003, p. 148. 
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5.5. O DIREITO DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

  Há ainda a hipótese excepcionalíssima do magistrado aplicar a 

inversão do ônus da prova, com escopo constitucional como se verá a seguir, ao 

verificar que o empregador está criando embaraços para a obtenção de provas, 

como a prática de intimidação de trabalhadores para que não sejam testemunhas do 

assediado ou para que alterem a verdade dos fatos; destruição e/ou sonegação de 

provas; etc. 

 

  Aduz-se que o parágrafo 2º do artigo 5ª da Constituição Federal 

estabelece que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados”.  Por sua vez, note-

se que o regime constitucional e seus princípios estão voltados para a proteção 

integral do ser humano, tutelando a sua dignidade e os valores sociais do trabalho 

(art. 1º, incisos III e IV, CF/88), determinando que a ordem econômica esteja voltada 

para a justiça social e fundada na valorização do trabalho humano e na defesa do 

consumidor (art. 170, caput e inc. V, CF/88). Neste diapasão foi elaborada a Lei n.º 

8078/90, que dispõe sobre a defesa do consumidor e dá outras providências. 

 

  Assim, encontra-se no artigo 6º, inc. VIII, da mencionada lei do 

consumidor, o princípio da “facilitação dos direitos de defesa do consumidor, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil”, quando 

for verossímil a alegação do autor ou quando ele for hipossuficiente.  
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  Apesar deste princípio ser direcionado ao consumidor, ante toda a 

sistemática constitucional, pode este ser utilizado, repita-se, excepcionalmente, de 

forma cautelosa e justificada pelo magistrado, quando o empregador 

propositadamente dificultar, impedir ou destruir a prova a ser realizada pelo 

assediado moral, com clara hipossuficiência ante o empregador. 

 

  Esta possibilidade de vislumbrar-se a forma excepcional de inversão do 

ônus da prova 168 está mais uma vez a demonstrar a importância de uma lei própria 

a regular o assédio moral, que além de dar maior visibilidade ao fenômeno, daria 

também “armas” eficientes para combatê-lo, apesar de como visto, toda a ordem 

jurídica pátria já possui normas e princípios suficientes para tal fim. 

 

5.6. O DIREITO PENAL E O ASSÉDIO MORAL 

   

  E quanto à questão penal? Poderá se condenar alguém por assédio 

moral mesmo sem lei específica? A presente ordem jurídica também já possui leis 

                                                 
168 Observe que a Súmula 338 do TST fala sobre a inversão do ônus da prova, dispondo que: “338. É ônus do 
empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 
2º, da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de freqüência gera presunção relativa de veracidade 
da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário”. Neste sentido há jurisprudência a 
respeito, como a seguinte ementa: “REGISTRO DE HORÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA. A omissão 
injustificada por parte da empresa de apresentação dos registros de horário (CLT, art. 74, § 2º) importa em 
presunção de veracidade da jornada de trabalho alegada na inicial, a qual pode ser elidida por prova em 
contrário. A nova redação do Enunciado n. 338 não deixa dúvidas: 'É ônus do empregador que conta com mais 
de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não apresentação 
injustificada dos controles de freqüência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual 
pode ser elidida por prova em contrário'. SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. Apresentando a reclamada os recibos 
de pagamento, devidamente assinados pelo autor, cabe a este, a teor do art. 818 da CLT e 333, I, do CPC, eis que 
fato constitutivo do seu direito, prova que tais documentos não consignam o valor efetivamente recebido como 
salário. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA. PROVA. O ônus de provar a ausência de concessão do 
intervalo intrajornada é do trabalhador, nos termos do art. 818 da CLT. Ausente a prova de sonegação do 
intervalo, indevido o pagamento das horas correspondente (Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. RO 
00792-2005-036-23-00-0. Rel. Osmair Couto. DJ/MT data: 29-03-2006. Disponível em: < http://www.tst.gov. br  
> . Acesso em:  10 jun. 2007). 
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suficientes para punir o assédio moral?  Por óbvio que a análise da matéria em sede 

criminal deve ter um tratamento diferenciado. 

 

  Vive-se num estado democrático de direito, que foi conquistado a duras 

penas, devendo-se saber que “todo direito que existe no mundo foi alcançado 

através de luta”.169 Esta realidade consolidada no Brasil, que exige eterna vigilância, 

tendo em vista que “o fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo a luta”,170 ainda 

falseiam em alguns países ditos democráticos, que na verdade ainda possuem as 

vestes da ditadura e do autoritarismo, onde reinam a “falta de direitos”. Outros se 

encontram fragilmente democratizados, correndo ainda sérios riscos de, por meio de 

“golpes”, virem a se transformar em “Estados de Exceção”.  Nestes casos, sem o 

direito previamente constituído e garantido, a ordem é mantida por meio do terror. 

 

  O terror manifesta-se pelo caos, onde todo o poder é emanado e 

derivado do autoritarismo, caracterizando-se pela ausência de direitos e garantias 

fundamentais. Estes ficam ao bel-prazer dos tiranos e sua caótica rede de 

repressão, que de acordo com o interesse do momento podem de uma hora para 

outra transformar gente de bem em criminosa; trancafiá-la e jogar as chaves fora; 

alijando-a do direito de até mesmo se considerar ser humano, retirando toda a sua 

história, passado e presente, quanto mais uma futura a se escrever. 

 

  No Brasil houve desmandos e “caça-às-bruxas” quando do golpe de 

1964, viveu-se sob um regime militar, coativamente imposto, num estado de 

                                                 
169 IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Trad. de Richard Paul Neto. 4. ed. Rio de Janeiro: Rio , 1983,  p. 
15. 
170

 Idem, ibidem.    
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exceção, vedado qualquer direito fundamental, como uma simples reunião popular. 

Os militares invadiam os centros de saber, as universidades, prendiam professores e 

alunos que ousavam pensar.  

 

  O direito de expressão inexistia, a não ser em alguns heróicos versos 

musicais, escondidos em frases inocentes, mas que se tornavam fortes fontes de 

resistência dentro do patrulhismo ideológico que era imposto pelas prisões, torturas, 

extradições e assassinatos. Fatos estes que até hoje fazem tremer as pernas dos 

que ainda se recordam; vivenciaram ou sofreram os desmandos de uma época que 

não pode ser esquecida, para que nunca mais se descure a sociedade, e não 

permita, nem em pesadelos, que um mal desse possa voltar a trazer a escuridão, tal 

qual fazem os judeus quanto ao sofrimento do holocausto. 

 

  Por isto (crimes contra a dignidade do ser humano) e em face disto 

(afronta a este direito fundamental), é que ninguém pode ser criminalmente julgado 

sem lei que previamente o tipifique. E assim está expresso na Carta da República 

que: “não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação 

legal” (art. 5º, inc. XXXIX da CF/88). E complementando a necessária segurança 

jurídica: “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” (art. 5º, inc. XL).171 

 

  Nesta forma, é evidente que não se poderá punir criminalmente pela 

prática de assédio moral sem lei que expressa e previamente o preveja, e, por 

conseqüência do norteamento constitucional, não se poderá sequer utilizar por 

                                                 
171 BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível  
em:<http://www.presidencia.gov.br/legislacao>. Acesso em: 31.01.2007. 
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analogia outra lei para punir o assédio moral, sob pena de não só ser ilegal, mas 

também inconstitucional. 

 

  Contudo, o fato de não haver ainda no Brasil qualquer previsão legal 

para se punir criminalmente a prática do assédio penal, não quer dizer que o 

assediador ficará necessariamente impune por suas práticas. 

 

  Como tratado nesta dissertação no tópico 1, o assédio moral é toda 

prática que atente sob qualquer forma e pretexto a dignidade do trabalhador, feita de 

forma reiterada e duradoura, no âmbito das relações trabalhistas. O assediador pode 

utilizar-se de qualquer ‘”arma” e “meio” para a humilhação e degradação moral e/ou 

física do trabalhador.  

 

  Nesta forma, dependendo da tática utilizada e da ofensa perpetrada 

pode ocorrer de que uma delas venha a se enquadrar individualmente num dos tipos 

legais expressos no código penal. Assim, por exemplo, se o assediador ofender a 

honra de sua vítima, pode ser, dependendo da hipótese fática, vir a ser enquadrado 

nos crime de calúnia,172 injúria 173  ou difamação, 174 previstos nos artigos 138 a 145 

do Código Penal.  

 

  Assim, caso o assediador moral impute falsamente ao assediado a 

autoria de furtos de objetos da empresa, ou outro fato criminoso, aquele poderá ser 

                                                 
172 Calúnia. Art. 138 CP: “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena – 
detenção, de seis meses a dois anos, e multa. §1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a 
propala ou divulga. § 2º  É punível a calúnia contra os mortos. (...) 
173 Injúria. Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena – detenção, de um a seis 
meses, ou multa. (...).  
174 Difamação. Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena – detenção, de três 
meses a um ano, e multa. (...) 
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processado por calúnia. Caso ele espalhe boatos na empresa de que viu a vítima 

totalmente alcoolizada num bar da esquina, ou outro fato não criminoso, poderá ser 

processado por crime de difamação.  

 

  Por fim, caso o assediador, por exemplo, chame a sua vítima de “burra” 

ou “mau caráter”, ou até mesmo através de comunicação não verbal, como gestos, 

manifeste opinião que atente contra a dignidade ou decoro do assediado moral, 

poderá ser processado por crime de injúria. 

 

  Também caso se chegue até mesmo a atingir a integridade física do 

assediado moral, poderá o autor responder por lesão corporal, na forma do artigo 

129 do Código Penal.175 Nesta forma, por exemplo, se o empregador inflige ao 

empregado, que não vendeu a sua cota mensal, determinada espécie de agressão 

física, como uma chinelada. Causando-lhe lesão corporal, poderá aquele ser 

enquadrado neste crime. 

 

  Portanto, demonstrado está que mesmo não havendo uma punição 

criminal específica para o assédio moral, o que seria o ideal, ainda assim encontra-

se no Código Penal Brasileiro tipos penais que podem enquadrar as diversas formas 

possíveis da prática de assédio moral. 

 

  Como se pôde verificar já há no direito pátrio todas as ferramentas 

jurídicas necessárias para se combater e punir o assédio moral, mesmo inexistindo 

                                                 
175 Lesão Corporal.  Art. 129 CP. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena – detenção, de três 
meses a um ano. (...).   
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até o presente momento qualquer previsão específica na Consolidação das Leis 

Trabalhistas - CLT e no Código Penal – CP. 

 

  Anote-se, contudo, que há um projeto de lei n.º 4742/2001, ao qual foi 

apresentado substitutivo, cuja versão final acrescenta o art. 136-A ao Código Penal 

Brasileiro, 176instituindo o crime de assédio moral no trabalho, com a seguinte 

redação:  

 
Art. 136-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou 
o desempenho de servidor público ou empregado, em razão de 
subordinação hierárquica funcional ou laboral, sem justa causa, ou 
tratá-lo com rigor excessivo, colocando em risco ou afetando sua saúde 
física ou psíquica. Pena - detenção de um a dois anos. 

 

  Do referido acima citado projeto de lei, que visa criminalizar a prática 

do assédio moral, cabe apontar algumas críticas, visando o seu aperfeiçoamento.  

 

  Primeiro é quanto ao tipo legal, que por ser demais específico exclui da 

incidência legal diversas formas de assédio, pois prevê como mobbing a 

depreciação “da imagem” ou “do desempenho” do trabalhador. 

 

  Como visto o assédio moral é qualquer tipo de afronta à dignidade do 

trabalhador, ou seja, atinge todos os direitos de personalidade, que contam inclusive 

com proteção constitucional, como “a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas”, que são invioláveis, na forma do inciso X do artigo 5 da CF/88.  

 

                                                 
176  BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Estabelece o Código Penal. Disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br/ legislacao>. Acesso em: 31.01.2007. 
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  Portanto, o referido projeto não definiu adequadamente ao prever como 

assédio moral o ato de depreciar somente um dos direitos de personalidade, in casu, 

o da imagem.  

 

  Até no verbo previsto, “depreciar”, não foi muito feliz, já que, como 

visto, o mobbing é praticado de forma muito sutil e por qualquer meio, inclusive na 

forma não falada, por meio de gestos, mímicas, olhares etc., podendo ofender a 

dignidade até com falsos elogios, sem qualquer depreciação direta à “imagem ou 

desempenho”, mas que mesmo assim atinge a moral da vítima. 

 

  A segunda parte do caput do artigo, também não andou bem, faltando 

a necessária clareza técnico-jurídica, já que ao ser introduzida a forma de assédio 

pela palavra “ou”, logo após uma vírgula, dá a entender que, por si só, tal descrição 

também será considerado como assédio, ou seja: “..., ou tratá-lo com rigor 

excessivo, colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica.”. Assim, 

neste caso, desnecessário seria a condicionante da reiteração, prevista na primeira 

parte, onde para ser recordar diz ser assédio moral: “Depreciar, de qualquer forma e 

reiteradamente a imagem ou o desempenho de servidor público ou empregado, em 

razão de subordinação hierárquica funcional ou laboral, sem justa causa”. (destacou-

se).177 

 

  Portanto, a segunda crítica que se faz é quanto ao fato de que, na 

forma posta, o legislador excluiu, para a caracterização do bullying a necessidade de 

que o tratamento com “rigor excessivo” seja praticado de forma reiterada. Aqui neste 

                                                 
177 A prática reiterada e duradoura de ofensas contra a dignidade do trabalhador são requisitos fundamentais 
para a caracterização do assédio moral, conforme visto no subitem 2.3. 
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ponto também se observa a total ausência de previsão, tanto na primeira parte do 

citado artigo, quanto da segunda, de que se faz mister também que os atentados 

sejam praticados de forma duradoura, como visto no tópico 1.3, ao qual remete-se o 

leitor desde já, onde expôs-se que o assédio moral tem como requisitos 

fundamentais para a sua caracterização, que as práticas cruéis, humilhantes e 

degradantes, sejam feitas de forma reiterada e duradoura. 

 

  A terceira crítica que se faz em relação ao projeto de lei, e não menos 

grave, é o dele prever apenas o assedio moral tipo terrorista, vide subitem 3.2.1, que 

é aquele praticado pelo superior hierárquico contra o seu subordinado, ao exigir que 

a prática seja “em razão de subordinação hierárquica funcional ou laboral”. 

Esqueceu por completo dos outros tipos de assédio, ou seja, o assédio moral 

fratricida e o motim, vide tópicos 3.2.2 e 3.2.3, que são aqueles praticados entre 

colegas de mesmo nível hierárquico, sem qualquer relação de subordinação, e 

aqueles praticados contra o próprio superior hierárquico. 

 

  Tal projeto de lei precisa ser corrigido, recorde-se que o assediador usa 

de todas as armas que existem ao seu alcance, ele age de forma fria e calculista. Ao 

se excluir determinados tipos e formas de assédio moral, estes serão usados como 

ferramentas para a sua prática, postos que excluídos do tipo legal, o que não deve 

ser permitido.178 

 

 

                                                 
178 Alerta Marie-France Hirigoyen que, “contudo, pode ser arriscado definir com absoluta precisão o que é 
permitido ou não, pois pode dar aos indivíduos perversos sinal verde para fazer tudo o que não está estritamente 
proibido e às empresas manipuladoras as chaves para contornar a legislação” (Mal-estar no trabalho – 

redefinindo o assédio moral, op. cit., p. 347-348). 
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5.7. COMO PREVENIR O ASSÉDIO MORAL 

 

  Sem qualquer dúvida a arma principal para prevenir e combater o 

assédio moral é sem dúvida identificá-lo, já que não é possível se combater um 

inimigo ignorado. Por exemplo, se um médico não conhece a doença que causa 

determinada lesão ao seu paciente, poderá dar um tratamento inadequado, 

confundindo os sintomas como decorrentes de outra doença, e não aquela que 

efetivamente acomete o paciente. Com isto, este seu quadro poderá vir a se agravar, 

ante a ineficácia do remédio que lhe é ministrado, apropriado a outro tipo de doença, 

e, talvez poderá comprometer mais ainda a sua já abalada saúde, e de forma 

irreversível, podendo levar até a morte.  

 

  O mesmo pode ocorrer com o assédio moral na medicina do trabalho. 

De acordo com o artigo 168 da CLT, é obrigatório o exame médico por conta do 

empregador, quando da admissão, demissão e periodicamente, podendo inclusive 

exigir exames complementares.  

 

  Se o médico do trabalho não conhecer o assédio moral, poderá 

confundi-lo, por exemplo, com um mero estresse do trabalho ou uma depressão 

decorrente de motivos outros, não dando o tratamento que a gravidade requer, o 

que é lamentável, já que poderia “orientar o empregador sobre os danos à saúde da 

vítima que tal procedimento pode acarretar, além de constatar a existência destes 

danos e sua correlação como as práticas assediadoras”.179  Lamentavelmente 

constata-se que nem sempre este profissional está bem preparado para atender a 

                                                 
179 SILVA, Jorge Luiz de Oliveira da. Assédio moral no ambiente de trabalho., op. cit.,  p. 150. 
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uma vítima de assédio moral, e de igual sorte pode-se dizer do médico perito do 

INSS, que nem sempre tem a sensibilidade necessária para conceder e/ou renovar a 

licença médica.  

 

  Por vezes o paciente consegue uma licença médica, mas, sem resolver 

a causa do problema, após o trabalhador ficar afastado algum tempo do ambiente 

laboral, onde se encontra a fonte de sua doença, muitas vezes chegará a obter 

alguma melhora dos sintomas, contudo, logo que retorne a ser oprimido, ofendido e 

humilhado pelo perverso, rapidamente voltará ao quadro inicial, ou ainda ficará num 

quadro de saúde mais agravado.  

 

  Em face do desconhecimento sobre o assédio moral, o doente deste 

mal encontra uma verdadeira dificuldade em encontrar auxilio também por parte dos 

profissionais que teriam a obrigação de ajudá-lo, como os peritos do INSS, o 

médicos do trabalho, e até mesmo pelos seus próprios médicos particulares. 

   

  Ilustra muito bem este quadro, a experiência de uma vítima de assédio 

moral, constante no livro de Rosângela Morais Antunes, intitulado “EU... Vítima de 

Assédio Moral”, onde a autora, que também foi vítima de mobbing, narra no capítulo 

“DE VOLTA NA MARRA”,180 o caso de um paciente que findo a licença médica, de 

acordo com o relatório do INSS, apresenta todo o tipo de dificuldades para seu 

problema perante os profissionais da medicina.  

 

                                                 
180 ANTUNES. Rosângela Morais. Eu ... vítima de assédio moral. Minas Gerais: Literato, 2006, pp. 83-91.    
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  A falta de sensibilidade para o adequado tratamento fica patente já com 

o testemunho da vítima de mobbing de que o perito do INSS “claramente 

desconheceu o ‘relatório Médico’ do psiquiatra particular”, 181 afirmando, ainda, que 

“não existe na rede pública psiquiatra para atendimento imediato. Leva-se até anos 

para o agendamento de uma consulta. Assim me foi dito no posto de saúde”. 182 

   

  A psiquiatra embora tenha lhe dito que não tinha condições plenas de 

trabalho, afirmou: “não quero insistir nesse momento junto ao INSS, visto ter dado 

como findo seu período de licença. A Medicina do Trabalho da empresa é que deve 

decidir”.  Novamente narra seu desespero com o médico do trabalho que informou 

que pelo relatório estava de alta, e apesar de afirmar que não a trataram mal, mas 

subestimaram o seu problema, desabafa, suplicando, ipsis litteris: 

 
 
Por favor, treinem estes profissionais! Precisam saber, reconhecer, 
identificar, orientar alguém, quer seja por qual motivo for, se encontra 
em estado de choque, pavor, medo, pânico, fobia. Se eles não sabem, 
lhes avise que: ISSO MATA! SE NÃO DETECTADO A TEMPO, PODE 
LEVAR AO SUICÍDIO! INCLUSIVE AO SUICÍDIO PSÍQUICO! 183  

 

 

  Sem dúvida dramático é este fenômeno da invisibilidade, que se inicia 

com o sofrimento solitário imposto, nas relações trabalhistas da sua vítima e 

continua muitas vezes perante os profissionais de saúde envolvidos, e ainda, por 

vezes, permanece oculto já nas barras dos tribunais e profissionais do direito 

envolvidos. 

 

                                                 
181 ANTUNES. Rosângela Morais, op. cit., p. 83. 
182 Idem, ibidem. 
183 Ibidem, p. 88. 



 163

   Importante papel neste combate ao Assédio Moral foi reservado ao 

Ministério Público que pode promover a ação civil pública contra a empresa184 que 

promova uma política de assédio moral aos seus funcionários, afetando o meio 

ambiente trabalhista.185 

  

    Veja neste sentido, interessante caso de Ação Civil Pública promovida 

pela Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia) contra a empresa 

Frevo Brasil, localizada em Salvador – BA, uma das maiores empresas de 

refrigerantes do nordeste, que foi acusada da prática de assédio moral, ofensa à 

dignidade, constrangimento, discriminação racial.  

 

  Esta empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$ 10 

milhões em face de atos praticados pelo seu gerente de vendas contra colegas de 

trabalho, que vale a pena transcrever a seguir: 

 
Segundo descreveu na Ação o Procurador Regional do Trabalho, 
Manoel Jorge e Silva Neto, o funcionário é autor de uma série de atos 
que terminaram "por se converter na mais grave sucessão de 
transgressões à dignidade dos trabalhadores que tivemos notícia ao 
longo de 12 anos atuando no Ministério Público do Trabalho, 
alcançando mesmo as raias do absurdo e do inacreditável, não fosse a 
prova testemunhal que relatou, com firmeza e convicção, acerca dos 
tristes episódios que tiveram por protagonista o gerente de vendas da 
Acionada, Rogério Sinzatto". De acordo com denúncia feita por uma 
funcionária ao Ministério Público do Trabalho, Sinzatto ofendeu a 
dignidade da trabalhadora ao oferecê-la como "prêmio" aos vendedores 
que viessem a atingir determinada cota mensal ou a clientes que 
adquirissem os produtos da empresa. Ele é acusado de ter queimado as 
nádegas da denunciante com um isqueiro.  

                                                 
184 Neste sentido, esclarece Francisco Antônio de Oliveira (in Ação civi pública. Enfoques trabalhistas. Doutrina 

– Jurisprudência – Legislação. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 238) que: “Do poder que lhe 
fora atribuído pode-se afirmar que o Ministério Público do trabalho está legitimado a instaurar inquérito civil e a 
promover a ação civil pública para a defesa de interesses difusos, interesses coletivos e interesses individuais 
homogêneos sempre que a discussão envolver a categoria, ligados ou não aos direitos trabalhistas”.   
185 O art. 129, III, CF/88, prevê que “são funções institucionais do Ministério Público (...) promover a inquérito 
civil e ação civil pública, para a proteção (...) do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, onde 
se inclui também o meio ambiente trabalhista, na forma vista. 
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  Consta que tal fato teria ocorrido reiteradas vezes, o que foi confirmado 

por testemunhas que foram ouvidas pelo Ministério Público Federal. Além disso: 

 

em uma reunião, o gerente teria indagado aos vendedores se mantêm 
relações sexuais com a funcionária, quando teria perguntado "você não 
pega essa neguinha aí, não?". O depoimento colhido por outra 
testemunha revela que Rogério Sinzatto obrigou colegas de trabalho do 
sexo masculino a usar saias como prenda por não terem atingido a cota 
de vendas. Pior: como castigo teria obrigado os vendedores que não 
atingiram novamente a cota a segurar um pênis de borracha. 
Estarrecido, o Procurador classifica o caso como ignonímia (afronta 
pública) e atrocidade "tão vis cometidas contra o corpo de trabalhadores 
da Acionada que se chega a pôr sob dúvida até que nível poderá descer 
o ser humano quando detém alguma parcela de poder relativamente a 
outros indivíduos". "Esse é um caso surreal. Eu só acreditei depois que 
ouvi as testemunhas no inquérito", afirma Manoel Jorge e Silva Neto. 
Ouvido em depoimento na PRT da 5ª Região, Rogério Sinzatto negou 
as acusações. Segundo o Procurador, a conduta do gerente se 
configura em assédio moral. A prática é definida por profissionais de 
medicina e segurança do trabalho como a degradação deliberada das 
condições de trabalho, onde prevalecem atitudes e condutas negativas 
dos chefes em relação a seus subordinados, constituindo uma 
experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para 
o trabalhador e a organização. Na Ação Civil Pública, Manoel Jorge e 
Silva Neto pede indenização de R$ 10 milhões por dano moral coletivo 
contra os trabalhadores. A empresa teria sido conivente com as atitudes 
do gerente. O Ministério Público do Trabalho requereu a tutela 
antecipada do pedido, para que a Justiça expeça mandado obrigando a 
empresa a expedir norma interna, "com prova de recebimento por todos 
os empregados, contendo informação sobre o conceito de assédio 
moral, suas implicações no campo do relacionamento entre os 
trabalhadores, fixando-se punição a todos que vierem descumprir o 
comando interno, impondo-se, na hipótese de descumprimento da 
obrigação de fazer, multa liminar de R$ 20 mil por cada dia de 
descumprimento da ordem proveniente da tutela antecipada, valor a ser 
revertido ao FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador".186 
 

 

  Não se deve esquecer também da relevante tarefa dos magistrados, de 

nos casos concretos que se lhe aparecerem de assédio moral, julgá-los de forma 

objetiva e imparcial, atentando-se que o harcèlement moral, de uma forma geral, é 

muito mais grave do que os demais danos morais, posto ser uma sucessão de 

                                                 
186 Extraído do site: <http://www.assediomoral.org/site/noticias/AM_d07.php> . Acesso em: 19 de outubro de 
2005. 
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ofensas à dignidade humana, perpetrada de forma maquiavélica, reiterada e 

prolongada, objetivando a destruição por completo da personalidade humana, 

requerendo uma punição com valores mais elevados.  Assim procedeu a 4ª turma do 

TRT da 2ª Região, conforme o acórdão a seguir transcrito: 

 
 
ASSÉDIO MORAL. ISOLAMENTO. AMBIENTE DEGRADADO. 
APELIDOS HUMILHANTES. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. O confinamento da empregada por meio ano num 
porão da instituição, local sujo, mal iluminado, isolado e impróprio para 
o cumprimento do contrato de trabalho, submetendo-a a gerência, 
ainda, a apelidos jocosos ("ratazana", "gata borralheira", "cinderela"), 
ofensivos à sua dignidade, personalidade e imagem perante os colegas, 
afetando-a no plano moral e emocional, pelas características da 
discriminação e reiteração no tempo, configura assédio moral. Justifica-
se assim, maior rigor na imposição de indenização reparatória em 
importe mais expressivo que aquele fixado na origem: a uma, em face 
da capacidade do ofensor, um dos maiores Bancos privados do país; a 
duas, pelo caráter discriminatório, prolongado e reiterado da ofensa; a 
três, pela necessidade de conferir feição pedagógica e suasória à pena, 
mormente ante o descaso do ofensor, que insiste em catalogar a prática 
como "corriqueira". Recurso a que se dá provimento parcial para 
incrementar a condenação por dano moral.   187 
 

 

  Deve também o magistrado, resguardar a correta diferenciação do 

assédio moral de outros fatos que com este não se confundem, como visto no item 

2, como as atividades inerentes ao trabalho, a relação de subordinação hierárquica, 

além de outros fenômenos, como o mero estresse por exigências de metas a 

cumprir; uma explosão momentânea de raiva; desabafo e etc.; além de dever o juiz 

resguardar-se contra as falsas acusações de assédio moral, que tornam o suposto 

vilão em verdadeira vítima.  

 

 

                                                 
187 TRT 2ª Região. Acórdão N. 20060388646. RO N. 01346-2003-041-02-00. Quarta turma. Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros. DOESP, PJ, TRT 2ª, 09.06.06). 
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  Neste sentido, o seguinte acórdão aponta a não ocorrência de assédio 

moral em face da cobrança de metas, estando ausentes os demais elementos 

caracterizadores: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA DO EMPREGADOR - ASSÉDIO 
MORAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. Para se amparar a pretensão indenizatória por 
danos morais, necessária a coexistência de três requisitos na etiologia 
da responsabilidade civil, considerados essenciais na doutrina 
subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, o 
dano e o nexo de causalidade do evento com o trabalho. Contudo, no 
presente feito, não restou evidenciado o alegado assédio moral, pois 
não configurada a culpa da reclamada na prática de qualquer ato que 
importasse em constrangimento ou humilhação à autora ou que o 
comportamento de representantes da demandada tenha resvalado para 
o desrespeito com a pessoa humana. A exigência de metas pelo 
empregador, ainda que elevadas, não traduz ataque sistemático e 
prolongado, sendo insuficiente para caracterizar o assédio moral. 
Assim, indevido o pedido de pagamento por dano moral (TRT 3ª 
Região. RO N. 01378-2005-107-03-00-0. Primeira Turma. Rel. 
Deoclecia Amorelli Dias. DJMG 07.07.06, p. 5).188 

    

  Também o acórdão do TRT 3ª Região, não considerou caracterizado a 

ocorrência do mobbing em um “tratamento deselegante”, posto que as atitudes do 

preposto não se dirigiam especificamente ao reclamante: 

ASSÉDIO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - TRATAMENTO 
DESELEGANTE - OFENSA NÃO PESSOAL - Por assédio moral na 
relação de emprego deve-se entender o comportamento traiçoeiro ou a 
seqüência de atos patronais, ou de seus prepostos, ostensivos, de 
molestação ou de importunação praticados com a intenção de 
enfraquecer moralmente o trabalhador, com a finalidade de forçá-lo a 
praticar ou deixar de praticar algo contra a sua vontade, como por 
exemplo, afastar-se do emprego ou aceitar alteração contratual lesiva a 
seus interesses. Se as atitudes do preposto não se dirigiam de forma 
específica à reclamante, não tinham por finalidade impeli-la a deixar o 
emprego ou aceitar alteração prejudicial de seu contrato de trabalho, 
não configurada a ofensa pessoal e nem se pode tomar tal conduta 
como revestida da gravidade necessária para a caracterização do 
assédio moral. (TRT 3ª Região. RO N.03595-2005-091-03-00-3. Sexta 
Turma. Rel. Taísa Maria Macena de Lima. DJMG 09.05.06. p. 17).189 
 
 

                                                 
188 Inteiro teor disponível em: <http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/>. Acesso em: 28 jan. 2007. 
189 Inteiro teor disponível em: <http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/>. Acesso em: 28 jan. 2007. 
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CONCLUSÕES 

   

  Do desenvolvimento da presente dissertação evidenciou-se as 

seguintes conclusões, entre outras, que são sinteticamente expostas a seguir. 

 

  Objetivamente pode-se conceituar-se que Assédio Moral é toda prática 

que atente sob qualquer forma e pretexto a dignidade do trabalhador, feita de forma 

reiterada e duradoura, no âmbito das relações trabalhistas. 

 

  Com fins de facilitar o entendimento e identificação do assédio moral, 

aprofundou-se a sua análise pela decomposição dos seus elementos integradores 

essenciais, conceitualmente dados, quais sejam: o assédio moral como prática 

contra a dignidade da pessoa humana; requisitos da prática reiterada e duradoura e 

assédio moral no âmbito das relações trabalhistas. 

 

  O Mobbing ocorre na relação trabalhista, seja de forma direta, como 

aquela existente entre o empregador e empregado seja de forma indireta como, por 

exemplo, aquela existente entre aquele mesmo trabalhador e o trabalhador 

terceirizado, que apesar de não possuir vínculo empregatício com a empresa onde 

trabalha, e sim com a prestadora de serviços contratada, estará sujeito no exercício 

de suas atribuições, na relação de trabalho estabelecida, ao assédio moral. 

 

  A doutrina distinguiu tipos de assédio moral que podem ocorrer em 

função de quem o pratica, que pode ser de forma vertical ascendente, ou seja, 

praticados pelos trabalhadores contra o superior hierárquico, menos comum, porém 
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não tão excepcional; de forma vertical descente, que, ao contrário, é aquele 

praticado pelo chefe contra o subordinado, que é a forma mais comum; e o 

horizontal, que é aquele praticado entre os trabalhadores de mesmo nível 

hierárquico; podendo, ainda, ocorrer um tipo misto, com a fusão do tipo descendente 

com o horizontal, como por exemplo, quando o assédio não só é praticado pelo 

chefe (descendente), mas este consegue a ajuda de outros subordinados para o seu 

intento.  

 

  Visando facilitar-se o desenvolvimento do presente trabalho e para fins 

didáticos, criou-se as seguintes denominações quanto aos tipos de assédio moral: 

assédio moral por terrorismo, utilizado para o mobbing tradicional, ou seja, praticado 

pelo chefe contra o empregado, termo que já recorda de imediato a sensação 

causada à sua vítima, lembrando-se, inclusive que o termo terrorismo psicológico 

também é utilizado para denominar-se o assédio moral; assédio moral por fratricídio; 

para aquele praticado entre colegas trabalhadores de mesmo nível hierárquico, ante 

o fato do mobbing causar a “morte” da autodeterminação da pessoa, podendo levar 

até mesmo à morte física, sendo um assassinato entre co-irmãos do trabalho; e por 

fim, assédio moral por motim, que é o tipo de assédio moral praticado pelos 

empregados contra o chefe, cujo ato, assemelha-se de imediato, pelas históricas 

rebeliões impetradas pelos trabalhadores do navio contra os comandantes e demais 

superiores. 

 

  O terror psicológico não tem uma causa específica, podendo dar-se por 

inúmeras razões, como por razões pessoais do assediador moral que, por exemplo, 

pode enxergar na competência da sua vítima, um risco para o seu próprio emprego; 
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questões discriminatórias; e até mesmo por uma política implantada pela própria 

empresa, que, por exemplo, almejando uma redução de custo com salários, força 

pedidos de demissão dos trabalhadores, para que não precise pagar indenizações, 

ou até mesmo na busca de maior produtividade e lucro, e etc. Sendo certo que uma 

empresa desorganizada, que não resolve seus problemas, que deixa os conflitos 

pendentes, é fonte propícia para o aparecimento do assédio moral. 

 

  O trabalho demonstrou que o mobbing tem graves conseqüências 

sobre a saúde física da vítima desde mal, que pode ir desde dores generalizadas, 

enjôos a quadros graves de depressão, com idéias de suicídio, podendo levar à sua 

efetiva tentativa e até mesmo à morte. Em face do assédio o trabalhador 

freqüentemente fica afastado de suas funções laborais, por motivo de doenças, 

ficando reincidentemente de licença médica. Além do trabalhador esta prática cruel e 

perversa afeta toda a sua família e relações pessoais, já que o assediado tende a se 

afastar do convívio familiar e social, muitas vezes com diminuição de rendimento, 

perdas de vantagens e promoções. 

 

  O mobbing gera grandes prejuízos também para a própria empresa, 

posto que além das despesas com pagamento de empregados ausentes por 

adoecerem vítimas de sua prática, há despesas com treinamentos de outros 

funcionários para substituição, pagamento de horas extras, contratação de novos 

trabalhadores. Também há uma diminuição generalizada de produtividade em face 

do ambiente hostil criado pelo medo; aumento da incidência de erros; falta de 

colaboração mútua; prejudicando os serviços como um todo. Não se deve esquecer, 
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ainda, que esta prática causa grande prejuízo à imagem da empresa, além de 

despesas com eventuais ações judiciais. 

 

  Verificou-se no direito estrangeiro que o assédio moral é objeto de 

interesse de muitos países, tendo inclusive a União Européia demonstrando grande 

preocupação, aprovando a Resolução n.º 2339/2001 do Parlamento Europeu sobre 

o assédio no local de trabalho, apontando, entre outras coisas, o grande número 

de trabalhadores assediados, segundo um inquérito efetuado pela Fundação 

Européia de Melhoria da Vida e Condições de Trabalho, - cuja 3ª pesquisa constatou 

que 13 milhões de pessoas  se declararam vítimas de assédio moral nos últimos 12 

meses, efetivo que corresponde a 9% dos trabalhadores da União Européia -, e  a 

necessidade dos Estados-membros de combaterem o assédio moral, analisando e 

eventualmente ampliando a sua legislação vigente. No exterior já há alguns países 

com leis específicas sobre o assédio moral como a França, Suécia, Bélgica e 

Noruega. Outros apesar de não as possuírem conseguem a contento combater o 

assédio moral por meio das leis que já possuem.   

 

  No Brasil apesar de não haver ainda qualquer previsão legal quanto à 

matéria tanto no Código Penal quanto na Consolidação das Leis Trabalhistas, o que 

seria o ideal com vista a dar visibilidade ao fenômeno e sua repressão, existindo 

apenas algumas leis de âmbito administrativo municipal e estadual, verificou-se que 

o sistema jurídico já possui os meios necessários para o seu combate, além de 

instrumentos judiciais importantes, como as ações civis públicas por parte do 

Ministério Público; as ações das Delegacias Regionais do Trabalho, e as ações dos 

próprios Sindicatos de Classe, entre outras.  
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   A Constituição Federal, está no vértice do sistema jurídico pátrio, cujos 

princípios fundamentais têm aplicação direta e imediata, e sob cuja ótica deve-se 

interpretar e aplicar todas as demais normas jurídicas, estudadas para o presente 

trabalho, principalmente a trabalhista e subsidiariamente a civilista. 

 

  Constatou-se que a própria constituição federal está a prevenir e vedar 

a prática do assédio moral, ao elevar a dignidade da pessoa humana como princípio 

constitucional fundamental, sob cujo manto todas as demais normas devem manter 

consonância, servindo ainda, no aparente conflito de normas constitucionais, como 

luz guia a informar e preponderar na sua correta solução. 

 

  Viu-se que o assédio moral terrorista tem como conseqüências a 

rescisão indireta do contrato de trabalhado pelo empregado, além da indenização 

por danos morais e materiais, que terá como competente a justiça trabalhista, ante o 

mandamento constitucional. Ao contrário, no assédio moral motim, implicará em 

justa causa do empregado, além das eventuais indenizações, mantida a 

competência da especializada trabalhista. Já no assédio moral fratricida, só se 

manterá a competência da justiça trabalhista, caso o empregador tenha agido com 

dolo ou omissão para impedir o assédio moral.  

 

  Nesta forma, em que pese ter a parte patronal assumido o risco do 

negócio e o assédio moral ter-se dado nas dependências da empresa, caso ele 

mantenha um meio ambiente saudável e não tenha sido avisado da prática do 

assédio moral praticado por um empregado contra o outro, não poderá a empresa vir 

a ser responsabilizada, conforme visto no subitem 5.3.1, ausente, assim, a relação 
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de trabalho, e conseqüentemente a competência desta especializada para a ação 

por danos morais, que deverá ser proposta perante a justiça comum. 

 

  Os trabalhadores não regidos pela CLT, como os servidores públicos, 

deverão procurar a justiça federal ou estadual para dirimir a controvérsia, 

dependendo na esfera governamental do órgão para o qual trabalhem, ou seja, se 

de âmbito federal, deverá procurar a justiça federal, se de âmbito estadual ou 

municipal, deverá procurar a justiça estadual. 

 

  Dirimiu-se eventuais confusões do assédio moral com outras figuras, 

como o assédio sexual, enfatizando que neste, ao contrário daquele, o centro do 

objeto é a busca de uma satisfação de cunho sexual, podendo, contudo, ao ser 

negado, vir a se transformar num assédio moral. 

 

  A responsabilidade civil pelo assédio moral é em regra subjetiva, ou 

seja, devendo ser avaliada a culpabilidade do agente, porém em certos casos 

excepcionais, poderá ser objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa, como 

quando a empresa desenvolve uma atividade de risco pela sua própria natureza, e 

em função disto, ela desenvolve e estimula a prática do assédio moral, apesar desta 

atividade poder e dever ser desenvolvida sem a pratica do mobbing. 

 

  Analisou-se também a questão da prova, verificando-se que o assédio 

moral deve ser provado pelo autor da ação, ante a regra da legislação trabalhista 

que diz a prova deve ser feita por quem a alega, e de forma semelhante, é o 

tratamento dado pelo código civil.  
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  Por tais motivos, proclamou-se ao legislador além da criminalização do 

assédio moral, com expressa previsão no Código Penal, a sua normatização nas leis 

consolidadas trabalhistas, com concessão de algumas garantias às vítimas do 

assédio moral e das testemunhas, como uma estabilidade provisória ou indenização 

majorada para a rescisão do contrato de trabalho. 

 

  No decorrer da dissertação demonstrou-se a relevância do tema que 

apesar de muito antigo, somente recentemente foi descoberto e combatido, sendo 

um dever social dos profissionais envolvidos de escrever sobre o assédio moral, ou 

de alguma forma ajudar a difundir o assunto, por meio de palestras, cursos, etc., 

posto que a melhor forma de combate é a prevenção, que necessita do saber. 

Sendo imperioso que toda a sociedade se envolva para combater o assédio moral, 

que é um mal terrível que aniquila a personalidade do ser humano, com 

conseqüências devastadoras sobre a sua integridade psicofísica, o que ao fim afeta 

a toda a humanidade. 

 

  Conclui-se também que para dar visibilidade a estas milhares de 

vítimas ocultas, faz-se mister uma lei específica, posto que na medida em que um 

mal tem previsão legal, isto naturalmente chama a atenção dos jurisconsultos e da 

sociedade para o problema.  

 

  Mas isto não é o suficiente, posto que somente a criação de leis não 

tem o condão de fazê-las respeitadas, basta se ver o bordão popular de que “há leis 

que pegam e leis que não pegam”. Faz-se mister que a mesma seja identificada, e 

mais, que haja conscientização dos graves problemas sociais que são causados 
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pelo mobbing, com prejuízos efetivos e graves para todas as partes envolvidas, ou 

seja, para a dignidade do trabalhador; para a empresa que tem a sua produtividade 

diminuída, com inúmeros prejuízos pelas recorrentes faltas e acidentes dos 

funcionários afetados;  para a sociedade, posto que o bullying pode causar inúmeras 

doenças trabalhistas, com custos altíssimos para o Sistema Único de Saúde - SUS, 

com atendimentos e internações médicas, e para a previdência social, com 

empregados aposentados precocemente por incapacidade permanente. 

 

  Por isto há um dever social dos doutrinadores envolvidos no seu 

estudo de escreverem sobre o assédio moral, contribuindo na conscientização e 

combate ao harcèlement moral. Este foi um dos motivos que levou a realização 

desta dissertação, tendo em vista a constatação de que até mesmo diversos 

mestrandos e doutores em direito demonstraram desconhecer o significado do 

assédio moral; o que não é espantoso, posto que apesar de ser um fenômeno 

decorrente dos primórdios das relações trabalhistas, somente recentemente foi 

descoberto, conforme exposto na introdução deste trabalho. 

 

  Também é dever do poder legislativo aprovar leis em todas as esferas 

governamentais, seja no Federal, Estadual ou Municipal, para defenderem os 

trabalhadores, principalmente em nível federal, como na CLT e no CP. Neste ponto, 

quanto à criminalização do assédio moral, faz-se mister a priorização de medidas 

sócio-educativas e de pesadas multas para os seus autores, com previsão de 

aumentos em casos de reincidências, ao invés de penas de prisão, já que as 

cadeias já estão por demais cheias, e que é isto que de fato inibe esta prática 
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corporativista em grandes empresas globalizadas, onde infelizmente, às vezes, “o 

bolso” é a maior “consciência”. 

 

  Outro meio eficiente de combate é o esclarecimento sobre o tema que 

pode ser feitos pelos próprios sindicatos dos trabalhadores, promovendo palestras 

sobre o tema com a presença de especialistas no assunto, de áreas mais diversas, 

como médicos do trabalho, psicólogos, profissionais do direito; também podendo 

promover intermediação entre os envolvidos, procurando a melhor saída possível 

para resolver o conflito. 

 

  De suma importância, também é a competente fiscalização quanto à 

segurança e medicina do trabalho que deve ser promovida pelas Delegacias 

Regionais do Trabalho (art.156 da CLT), que devem permanentemente promovê-las, 

ou ainda quando receberem denúncias, e constatando as infrações, deve determinar 

todas as medidas necessárias para que não seja praticado o assédio moral, bem 

como impor as penalidades competentes. 

 

  Também o Ministério Público do Trabalho tem uma relevante missão 

no combate ao assédio moral, tendo como eficaz instrumento de alcance 

abrangente, as ações civis públicas para a proteção do meio ambiente (art.129, 

inc.III, da CF/88), que como visto, inclui também o meio ambiente trabalhista. 

 

  Deve-se recordar que a dignidade humana foi conquistada pela luta 

árdua e muito sofrimento, devendo a sociedade sempre estar vigilante. Está a 

história a demonstrar todas as formas de barbáries e sofrimentos a que o homem 
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está sujeito caso não defenda a dignidade humana. Para isto é necessário que o ser 

humano se coloque no lugar do próximo, sabendo que a sua ação ou omissão, pode 

fazer com que seja a próxima vítima.  



 177

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, André Luiz Souza. Assédio moral: o direito à indenização pelos maus 

tratos e humilhações sofridos no ambiente de trabalho. 2. ed. São Paulo: Ltr, 2006. 

 

ANDERSON, Jean. Relatório final n. 2A5-283/2001 sobre o assédio no local de 

trabalho da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. Estrasburgo, França. 

Parlamento Europeu, 2001. 

 

ANTUNES. Rosângela Morais. Eu ... vítima de assédio moral. Minas Gerais: Literato, 

2006. 

 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Posfácio de 

Celso Lafer. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993. 

 

__________. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: 

Companhia das letras, 1989. 

 

ASSE, Vilja Marques.  Um fenômeno chamado psicoterrorismo. Porto Alegre. 

Revista Justiça do Trabalho. HS ed., ano 21, n. 247, pp. 33-48, Jul. de 2004. 

 

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO. Chega de humilhação. Disponível em 

<http://www.assediomoral.org>. Acesso em: 31 de mar. 2006.  

 

BARBOSA, Heloisa Helena. Responsabilidade civil médica no Brasil. Rio de Janeiro. 

Revista Trimestral de Direito Civil- RTDC, , ano 5, n. 19, pp. 49-64, 2004.  

 

BARBOSA, Rui. Oração aos Moços, Rio de Janeiro: popular anotada. Fundação 

Casa de Rui Barbosa, 1980. 

 

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais – O 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

 



 178

BARRETO, Margarida M. S. Violência, saúde e trabalho: uma jornada de 

humilhações. São Paulo: EDUC, 2003.  

 

BARROSO, Luis Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito 

constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). A nova 

interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas.  

Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de 

Janeiro: Campus, 1992. 

 

BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Disponível em:<http://www.presidencia.gov.br/legislacao>. Acesso em: 31.01.2007. 

 

__________. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Estabelece o Código 

Penal. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/ legislacao>. Acesso em: 

31.01.2007. 

 

__________. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Estabelece a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/ 

legislacao>. Acesso em: 31.01.2007.  

 

__________. Lei n. 5.859, de 11 de dezembro de 1972. Dispõe sobre a profissão de 

empregado doméstico e dá outras providências. Disponível em: http://www. 

presidencia.gov.br/legislacao. Acesso em: 31.01.2007. 

 

__________. Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao. Acesso em: 31.01.2007. 

 

__________. Lei n. 9.029, de 13 de abril de 1995.   Proíbe a exigência de atestados 

de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos 

admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.senado.gov.br. Acesso em: 31.01.2007. 



 179

__________. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Disponível em: http://www. presidencia.gov.br/legislacao. Acesso em: 31.01.2007. 

 

CANARIS, Claus-Wilhelm. A influência dos direito fundamentais sobre o direito 

privado na Alemanha, in Ingo Wolfgang Sarlet (org.). Constituição, direitos 

fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 

 

__________. O Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 

Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996. 

 

CANNOTILHO, Joaquim José Gomes.  Dogmática de direitos fundamentais e direito 

privado, in Ingo Wolfgang Sarlet (org.), Constituição de direito fundamentais e direito 

privado. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003. 

 

CASTELLS. Manuel. A revolução da tecnologia da informação. A sociedade em rede 

– A era da informação: economia, sociedade e cultura, Vol. 1. São Paulo: Paz e 

Terra, 1999. 

 

CORRÊA, Alessandra Horta et alli. O assédio moral degradando as relações de 

trabalho: um estudo de caso no Poder Judiciário. Rio de Janeiro. Revista da 

Administração Pública. Rio de Janeiro, vol. 38, n. 6, pp. 1065-1083, nov./dez. 2004. 

 

COPOLA, Gina. O direito ambiental do trabalho e a figura do assédio moral. Rio de 

Janeiro. Revista trimestral do direito trabalhista – RTD, ano 11, n. 1, pp. 9-13, jan. 

2005. 

 

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO DO PARANÁ. Ministério do trabalho e 

emprego. Pesquisa. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/DRT/RegiaoSul/PR/ 

Noticias/8921.asp>. Acesso em: 31 out. 2006.  

 

DUARTE, André. Modernidade, biopolítica e violência: a crítica arendtiana ao 

presente. A banalização da violência: atualidade do pensamento de Hannah Arendt. 

Orgs. André Duarte, Christina Lopreato, Marion Brepohl de Magalhães. Rio de 

Janeiro: Relume Duará, 2004. 



 180

ENGISH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. 7 ed. Lisboa: Calouste 

Gulbenkian, 1996 

 

FACHIN, Luis Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. 

 

FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues. Dano Moral: múltiplos aspectos 

na relação de trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 2006. 

 

FREUD. Sigmund Freud. Pensamento vivo. São Paulo: Martin Claret, 1985. 

 

FUNDAÇÃO EUROPÉIA DE MELHORIA DE VIDA E CONDIÇÕES DE TRABALHO. 

Dublin, Irlanda. Violência no Trabalho. Disponível em: < http:// www.ilo.org/ public/ 

english/ protection/ safework/ violence/eusurvey/eusurvey.htm >. Acesso em: 27 nov. 

2006. 

 

GUEDES, Márcia Novaes. Assédio moral e responsabilidade das organizações com 

os direitos fundamentais dos trabalhadores. São Paulo: Revista da Amatra II, pp. 34-

50, 2003. 

 

GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA. Código de Trabalho Português, Lei 

99/2003. Disponível em: < http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/>. Acesso em: 26 

nov. 2006. 

 

HAROCHE, Claudine. Reflexões sobre a personalidade não totalitária. A banalização 

da violência: atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Orgs. André Duarte, 

Christina Lopreato, Marion Brepohl de Magalhães. Rio de Janeiro: Relume Duará, 

2004. 

 

HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral - a violência perversa no cotidiano. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2006. 

 

__________. Mal-estar no trabalho – redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: 

Bertand Brasil, 2002. 



 181

IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Trad. de Richard Paul Neto. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Editora Rio, 1983.  

 

JACKOBS, Günther, CANCIO MELIÁ, Manuel. Direito Penal do Inimigo. Trad. 

CALLEGARI, André Luis, GIACOMOLLI, Nereu José. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2005. 

 

JORNAL OFICIAL DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. 2.12.2000. L 303/16 PT. 

Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um 

quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional. 

 

KHOURY, Karim. Assédio moral no trabalho: prevenção e combate. São Paulo: 

Revista Vencer, ed. 85, ano VIII, pp. 44-51, out. 2006. 

 

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1983. 

 

LEYMANN, Heinz. The Mobbing Encyclopaedia. Disponível em: 

<http://www.leymann.se>. Acesso em: 01 nov. 2006. 

 

__________. Universidad de Umea (Suecia). Contenido y Desarrollo del Acoso 

Grupal/moral (“Mobbing”) en el Trabajo. Trad. Francisco Fuertes. European Journal 

of Work and Organizational Psychology. Philadelphia, USA: Psychology Press, 1996, 

5(2), pp. 165-184. 

 

LIPPMANN, Ernesto. Assédio sexual nas relações de trabalho. 2. ed. São Paulo: 

LTr, 2004. 

 

MENEZES, Cláudio Armando Couce de. Assédio moral e seus efeitos jurídicos. 

Porto Alegre. Síntese Trabalhista, ano XV, n. 169, pp. 140-150, jul. 2003.  

 

________________. Assédio moral e seus efeitos jurídicos. Porto Alegre. Revista 

Justiça do Trabalho. HS ed. ano 21, n. 242, pp. 7-21, fev. 2004. 

 



 182

MONATERI, Giuseppe Pier et alli. O mobbing como legal framework: a nova 

abordagem italiana ao assédio moral. Trad. Rafaella de Filippis Quental. Rio de 

Janeiro. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC, ano 2, v. 7, pp. 127-151, 2004. 

 

MORAES. Maria Celina Bodin de. Dano à pessoa humana. Uma leitura civil-

constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar. 2003.  

 

________________. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e 

conteúdo normativo, in Ingo Wolfgang Sarlet (org.), Constituição de direito 

fundamental e direito privado. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003. 

 

________________.  O princípio da solidariedade, in Manoel Messias Peixinho(org.) 

et alli, Os princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002. 

 

NASCIMENTO. Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. História e teoria geral 

do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 19 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004 

 

NAVARRETE, Cristobal Molina. "Violencia moral" en el trabajo: conducta prohibida y 

formas de tutela en los derechos europeos. Formación de seguridad laboral n 68, 

mar./abr. 2003. Disponível em: <http://www.bdntraining.com/web/noticias/repo89. 

asp>. Acesso em: 01 jan. 2007. 

 

NETO. Francisco Amaral. Direito Civil Brasileiro: Introdução. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. 

 

NICOLAU. Rodrigo Borges. Assédio moral e a reforma na legislação trabalhista. 

Porto Alegre. Síntese Trabalhista, ano XV, n. 179, pp. 49-52, maio 2004. 

 

NOGUEIRA, Alberto. Jurisdição das liberdades públicas. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003. 

 

OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Ação Civil Pública: enfoques trabalhistas: doutrina 

– jurisprudência – legislação. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003.  



 183

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Direito civil. Alguns aspectos da sua evolução. 

Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

 

PARLAMENTO EUROPEU. Resolução n. 2339/2001 sobre assédio moral no local 

de trabalho, aprovada em 20 de novembro de 2001. Disponível em < 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20010620/439425PT.pdf>

. Acesso em: 25 abril 2007. 

 

PARLAMENTO PORTUGUÊS. Projetos de lei projeto Lei n.º 252/VIII sobre assédio 

moral e legislações correlatas. Disponível em  <http://www.parlamento.pt>. Acesso 

em: 25 nov. 2006. 

 

PERLINGIERE, Pietro. Perfis do direito civil. Introdução ao Direito Civil 

Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

 

POZZO, Juan D. Derecho del trabajo. Tomo 1. Buenos Aires: Ediar Soc. Anón. 

Editores, 1948. 

 

RODOTÁ, Stefano. Transformações do corpo. Trad. Maria Celina Bodin de Moraes. 

Rio de Janeiro.  Revista Trimestral de Direito Civil - RTDC, n. 19, pp. 91-107, 2004. 

 

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas, Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2004. 

 

SILVA, Jorge Luiz de Oliveira da. Assédio moral no ambiente de trabalho. Rio de 

Janeiro: Jurídica do Rio de Janeiro, 2005. 

 

SILVA, Marco Aurélio Lopes Ferreira da. Responsabilidade pelo risco de 

desenvolvimento. Rio de Janeiro. Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano 

VII, n. 8, pp. 379-397, Jun. 2006. 

 



 184

SOUZA, Leonardo Barros. Constituição, flexibilização e outras questões pertinentes 

ao debate. São Paulo, Revista de direito do Trabalho, ano 29, n. 112, p. 131, 

out./dez. 2003. 

 

SOUZA, Zoraide Amaral. A Associação Sindical no Sistema das Liberdades 

Públicas. Autonomia Coletiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996.  

 

SUSSEKIND, Arnaldo; LACERDA, Dorval de; VIANA, J. DE SEGADAS. Direito 

Brasileiro do Trabalho. Rio de Janeiro: Livraria Jacinto, 1943. 

 

TEPEDINO, Tepedino. Crise das fontes normativas e técnica legislativa na parte 

geral do código civil de 2002, in G. Tepedino-coord A parte geral do código civil: 

Estudo na perspectiva Civil-Constitucional, 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

 

______________. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito 

civil.  Temas de direito civil, Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

 

UBILOS, Juan Maria Bilbao Ubillos. En qué medida vinculan a los particulares los 

derechos fundamentales?, in Ingo Wolfgang Sarlet(org.). Constituição, direitos 

fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 

 

 


