
 

 

Valter Rodrigues Nogueira Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP 2013 

 

 

 

 



 

 

Valter Rodrigues Nogueira Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo apresentado no Curso de 

Especialização em Direito do Trabalho, da Cogeae - 

Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão da PUC. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP 2013 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

        _________________________ 

        _________________________

        _________________________ 

        _________________________

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho a minha 

mãe, exemplo de 

perseverança e maturidade 

que, com o passar dos anos, 

não se endureceu, mas 

adquiriu a virtude da 

mudança à medida que o 

tempo passa.  

Especialmente a Nathalia por 

sua amável colaboração, 

paciência e boa vontade com 

que se prestou a ajudar-me.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradeço ao Professor e 

Orientador Demis Roberto 

pelo apoio e encorajamento 

contínuos na pesquisa, aos 

demais mestres da casa 

pelos conhecimentos 

transmitidos e, a Diretoria do 

curso de Pós Graduação 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, pelo 

apoio institucional e pelas 

facilidades oferecidas. 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho demonstra os preceitos fundamentais e 

características essenciais do assédio moral, presente nas relações de 

trabalho. 

O indivíduo exposto a violência moral de longa duração, interfere 

na vida do trabalhador, de modo direto, comprometendo sua identidade, 

dignidade e relações afetivas e sociais. 

A pesquisa aborda a intensificação, gravidade, amplitude e 

banalização do fenômeno que é tão antigo quanto a própria organização do 

trabalho. 
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afetivas, relações sociais. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work demonstrates the fundamental and essential 

characteristics of bullying, present in labor relations. 

The exposed individual moral violence long lasting impact on the 

lives of workers, so direct, compromising their identity, dignity and social and 

emotional relationships. 

The research addresses the intensification, severity, extent and 

trivializing the phenomenon that is as old as the organization of work itself. 

 

 

Keyword: Bullying, labor relations, gravity, work organization, 

moral violence, identity, dignity, relationships, social relationships. 
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1- INTRODUÇÃO: 

 

Embora seja tão antigo quanto à própria organização do trabalho, somente a 

poucas décadas o assédio moral vem se tornando assunto relevante dentro da 

pauta empresarial, isto porque se tornou necessário discuti-lo em vista do atual 

tempo em que vivemos, onde a prestação laborativa encontra-se bem diversa da 

existente na fase industrial, quando a maioria da massa trabalhadora necessitava 

tão somente de músculos fortes e pouco treinamento, tendo como sinônimo de 

maior proveituosidade a maior disponibilidade de horas do empregado, sem 

qualquer preocupação do ambiente que o circundava. 

Por outro lado, outro fator decisivo para maior percepção do assunto deu-se 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, onde se fortaleceu 

enormemente os direitos humanos e as garantias individuais, inclusive com previsão 

específica quanto à reparação ao dano moral (art. 5°, LV). 

Destarte, seja porque atualmente o assédio moral passou a ser sinônimo de 

insucesso, ou porque a sociedade e as instituições se modificaram ao longo do 

tempo, valorizando os direitos e garantias individuais, evidenciando-se a 

necessidade da discussão sobre o assunto em todas as áreas, seja no mundo 

empresarial, do serviço público, nas Casas Legislativas e pelo Poder Judiciário. 

Nesse aspecto a presente pesquisa foi elaborada, visando contribuir com o 

momento em que vivemos, onde as diversas relações de trabalho e seus respectivos 

contratos estão em pleno fervor de discussão, seja pela manutenção, ampliação e 

atualização dos direitos e deveres do empregado e empregador, sendo que o 

descortinamento de assuntos como o presente, tem por objeto que enfim o labor e a 

satisfação pessoal possam caminhar juntos. 
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2- BREVE HISTÓRICO: 

 

 

A problemática da qual trata o presente trabalho não é percussora das 

últimas décadas, advém desde a organização do trabalho, o momento da revolução 

industrial, passando pelos modelos fordista e toyotista, tornando-se conduta natural 

no mundo coorporativo, arraigado dentro das empresas, que incentivam sua 

existência com intuito de seus empregados travarem disputas conspiratórias a fim de 

serem notados, percebidos, tendo por principal objeto a exposição individual. 

Com isso, criou-se o estereótipo do trabalhador perfeito, onde as condutas 

são milimétricamente controladas, sem possibilidade de observar diferenças 

inerentes a cada ser humano, sendo que a manutenção desse padrão gera um custo 

aos empregados, já que todos os dias são pressionados, cobrados ao extremo, o 

que por vezes origina o assédio moral corporativo. 

Salienta-se que de acordo com as pesquisas realizadas pela professora 

HIRIGOYEN (2002, pg. 22), evidenciou-se que os estudos sobre o tema iniciaram 

apenas com o trabalho do médico sueco Paul Heinemann que em 1972 utilizou o 

termo mobbing para descrever o comportamento hostil entre as crianças nas 

escolas, concluindo que, o termo mobbing decorre do verbo to mob, ou seja, 

maltratar, atacar, perseguir, sitiar. 

Seguindo os estudos da aludida professora, constatou-se que o mobbing no 

ambiente do trabalho foi identificado pelo psicólogo alemão Hans Leymann nas 

organizações coorporativas nos idos dos anos 80, sendo que este define como: 

"...consiste em manobras hostis frequentes e repetidas no local de trabalho, visando 

sistematicamente a mesma pessoa1".  

Ressalta-se que estas conclusões foram publicadas em 1993, sendo que 

diante dos primeiros resultados o tema recebeu importância na França, onde surgiu 

a primeira legislação específica tratando do assunto. 

Na Inglaterra, paralelamente, a mesma atenção é dispensada ao bulling. 

Inicialmente, a atitude grosseira e tirânica também descrevia as agressões das 

                                                           
1 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral – A violência perversa do cotidiano. Rio de 

Janeiro. Bertrand Brasil. 2002. 
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crianças nas escolas. Contudo, o termo bulling é mais amplo do que o termo 

mobbing, já que compreende condutas que vai de chacotas e isolamento até 

condutas abusivas de conotação sexual ou agressões físicas. Refere-se mais a 

ofensas ou violência individual do que a violência organizacional. Em estudo 

comparativo entre mobbing e bulling. 

Nos Estados Unidos, o tema também repercutiu passando a utilizar do termo 

harassment com mesmo sentido do mobbing, ou seja, ataques reiterados e 

intencionais de um agente sobre o outro. 

Em outro berço do capitalismo o tema também ganhou suma importância, 

sendo o fenómeno chamado de ijime no Japão. Na realidade, durante muito tempo 

os professores consideraram o ijime como um "rito de iniciação necessário à 

estruturação psíquica dos adolescentes2" somente a partir de 1990, com o suicídio 

de crianças e a evasão escolar, o Japão constatou que o rito era na realidade um 

sério problema social. Em virtude da denúncia dos fatos aos meios de comunicação, 

o ijime nas escolas tem alcançado maior atenção, apesar de persistir por fazer parte 

da cultura nacional. 

Já no Brasil o estudo deste fenômeno é recente, tendo ganhado maior 

visibilidade após a pesquisa realizada pela Dra. MARGARIDA BARRETO3, divulgada 

pela colunista Monica Bérgamo sob a forma de artigo no Jornal Estadão e Revista 

Veja. Desde então o assunto vem sendo amplamente discutido pela sociedade 

brasileira, em especial pelos movimentos sindicais, casas legislativas e pelo Poder 

Judiciário de todo o país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Id. Ibid. 
3 BARRETO, Margarida. Uma jornada de humilhações .Dissertação de Mestrado em 

Psicologia Social na faculdade PUC/SP.São Paulo 2000. 
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3- CONCEITO: 

 

 

O melhor conceito encontrado para definir o que vem a ser o assédio moral 

é àquele que não se relaciona com qualquer área em específico, mas sim com 

todas, tendo em vista sua incidência em todas as áreas, seja no círculo familiar, 

social ou político, seja nas ciências biológicas, exatas ou humanas. 

É um assunto global, condição da existência humana, existente da face 

maléfica de cada ser e, certamente, que mais necessita de proteção jurídica em sua 

aparição. 

Trata-se do comportamento interpessoal em que o agressor sob o manto de 

relação hierárquica ou de forte influência sobre a vítima, passa a persegui-la de 

modo a transtorná-la, constrangê-la, arrasá-la perante a sociedade e a si mesmo, 

causando-lhe sérios prejuízos a saúde mental e física, levando à doenças 

psicológicas e fisiológicas e em última instância à morte. 

Denota-se que a agressão é incorpórea, invisível, imperceptível fisicamente, 

exceto quando já se encontra em estágio muito avançado, eis que inicialmente fica 

implicitamente guardado pela vítima, contribuindo para condescendência das 

testemunhas que presenciam a agressão. 

Destaca-se que o fato da vítima aceitar veladamente a agressão, não 

significa ausência de coragem para repreender a conduta, eis que a passividade 

significa que a vítima já está tão afetada com que não consegue mais reagir, pensa 

que a origem da agressão possa vir a ser verdade, acredita na culpabilidade, crê 

naquilo em que o perímetro da agressão demonstra, realmente acredita ser 

merecedor de toda aquela penitência. Nesse aspecto destaca-se o conceito abaixo 

arrolado: 

É um sentimento de ser ofendido(a), menosprezado(a), 
rebaixado(a), inferiorizado(a), submetido(a), constrangido(a) e 
ultrajado(a) pelo outro(a). É sentir-se um ninguém, sem valor, inútil. 
Magoado(a), revoltado(a), perturbado(a), mortificado(a), traído(a), 
envergonhado(a), indignad(a) e com raiva. A humilhação causa dor, 
tristeza e sofrimento4. 

 

                                                           
4 ASSÉDIO Moral no Trabalho, Chega de humilhação. Disponível em 

<www.assediomoral.org.br> Acesso em: nov./2012. 
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Quanto ao assédio moral nas relações do trabalho, matéria dessa pesquisa, 

não se difere do conceito apresentado acima, com exceção feita ao ambiente de sua 

incidência, senão vejamos do conceito do sítio aludido acima: 

...a exposição dos trabalhadores e trabalhadores a situações 
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a 
jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais 
comuns em relação hierárquicas autoritárias, onde predominam 
condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa 
duração, de um ou mais chefes dirigidas a um subordinado, 
desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a 
organização5. 

Destaca-se que o assédio moral é a exposição dos trabalhadores em geral a 

situações desconfortáveis, com fito de humilhar, constranger, de modo prolongado e 

repetitivo até que o agressor, quando movido por algum objetivo, conquiste-o, ou até 

que a vítima após uma redução em sua produtividade seja dispensada ou adoeça. 

Nesse sentido, destacam-se as pesquisas do grande precursor sobre o tema, 

LEYMANN (1990) que assim asseverou: 

"Este tipo de agressão continuada e silenciosa está acabando com a saúde 

física e psíquica de centenas de milhares de trabalhadores do mundo6." 

Em relação aos pesquisadores pátrios não podemos deixar de citar o 

conceito instituído pela Dra. BARRETO (2000, pg.15) senão vejamos: 

Uma conduta abusiva de gestos, palavras, comportamentos, 
atitudes que atende, por sua repetição ou sistematização, contra a 
dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, pondo 
em perigo sua posição de trabalho ou deteriorando o ambiente de 
trabalho7. 

Corroborando com a idéia em questão, verificam-se os ensinamentos da 

Dra. GUEDES (2003, pg 15): 

Mobbing significa todos atos e comportamentos provindos 
do patrão, gerente ou superior hierárquico ou dos colegas, que 
traduzem uma atitude de contínua e extensiva perseguição que 
possa acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas e 
morais da vítima.8 

Nesse sentido também pronunciou a advogada PIOVESAN (2006): 

                                                           
5 Id.lbid. 
 
6 LEYMAN, Heinz. Mobbing and psychological terror ar workplaces violence and victims. 

European Journal. 5. 1990. 
7 ld.lbid. 
8 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico do Trabalho.1a Edição. São Paulo. LTr- 

2003. 
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Assédio moral é todo comportamento abusivo (gesto, 
palavra e atitude) que ameaça, por sua repetição, a integridade fisica 
ou psíquica de uma pessoa. São microagressões, pouco graves se 
tomadas isoladamente, mas que, por serem sistemáticas, tornam-se 
destrutiva9. 

Nesta linha de raciocínio, define SILVA (2003, pg 12): 

... o assédio moral vem a ser a submissão do trabalhador a 
situações humilhantes, vexaminosas e constrangedoras, de maneira 
reiterada e prolongada, durante a jornada de trabalho ou mesmo fora 
dela, mas sempre em razão das funções exercidas pela vítima10 

Partindo para o estudo etimológico11, tem-se que a expressão assédio 

significa perseguição, insistência, impertinência, tratando-se de atitude que se 

prolonga no espaço. Já a qualificadora moral significa o conjunto de sentimentos e 

sensações implícitos à pessoa humana, a qual revela sua dignidade, honra e 

personalidade. 

Dessa forma, conclui-se que qualquer conduta que tente violar a moral do 

trabalhador visará propriamente a destruição de sua dignidade, honra e 

personalidade, tornando a vítima imprestável ao labor, provocando graves 

consequências em sua vida particular, isolando-o numa ilha de medo, tendo em vista 

a possibilidade de extensão do dano. 

Nesse aspecto entenderam os legisladores paulistanos no momento em que 

aprovaram o projeto de Lei apresentado pelo vereador Arselino Tatto que prevê 

punições administrativas aos servidores municipais que praticarem o assédio moral, 

senão vejamos da transcrição parcial do texto da Lei 13.288/2002: 

Artigo 1° (...) - Parágrafo Único - Para fins do disposto nesta 
lei considera-se assédio moral todo tipo de ação, gesto ou palavra 
que atinja, pela repetição, a auto-estima e a segurança de um 
indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando 
em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da carreira profissional 
ou à estabilidade do vínculo empregatício do funcionário, tais como: 
marcar tarefas com prazos impossíveis; passar alguém de uma área 
de responsabilidade para funções triviais; tomar crédito de ideias de 
outros; ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através 

                                                           
9 PIOVESAN,  Patrícia.Artigo: Assédio moral no trabalho. Disponível em 

<www.direitoweb.com.br> acesso em: dez./2012 
 

10 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo.Ed. Malheiros. São Paulo. 

2003. 

 
11 AURÉLIO. Dicionário da Língua Portuguesa. 
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de terceiros; sonegar informações de forma insistente; espalhar 
rumores maliciosos; criticar com persistência; subestimar esforços.12 

Nesse mesmo sentido, também asseveraram os Deputados Estaduais da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, que consideraram o assédio moral ato ilícito, 

conforme infere-se da transcrição parcial da Lei 12.250/2006: 

Artigo 2 - Considera-se assédio moral para os fins da 
presente lei, toda ação, gesto ou palavra, praticada de forma 
repetitiva por agente, servidor, empregado, ou qualquer pessoa que, 
abusando da autoridade que lhe confere suas funções, tenha por 
objetivo ou efeito atingir a auto-estima e a autodeterminação do 
servidor, com danos ao ambiente de trabalho, ao serviço prestado ao 
público e ao próprio usuário, bem como à evolução, à carreira e à 
estabilidade funcionais do servidor, especialmente: 

I - determinando o cumprimento de atribuições estranhas ou 
de atividades incompatíveis com o cargo que ocupa, ou em 
condições e prazos inexequíveis; 

II - designando para o exercício de funções triviais o exercite 
de funções técnicas, especializadas, ou aquelas para as quais, de 
qualquer forma, exijam treinamento e conhecimento específicos; 

III - apropriando-se do crédito de ideias, propostas, projetos 
ou de qualquer trabalho de outrem. 

Parágrafo único - Considera-se também assédio moral as 
ações, gestos e palavras que impliquem: 

1  - em desprezo, ignorância ou humilhação ao servidor, que 
o isolem de contatos   com   seus   superiores   hierárquicos   e   com   
outros   servidores, sujeitando-o a receber informações, atribuições, 
tarefas e outras atividades somente através de terceiros; 

2  - na sonegação de informações que sejam necessárias ao 
desempenho de suas funções ou úteis a sua vida funcional; 

3 - na divulgação de rumores e comentários maliciosos, bem 
como na prática de críticas reiteradas ou na de subestimação de 
esforços, que atinjam a dignidade do servidor; 

4 - na exposição do servidor a efeitos fisicos ou mentais 
adversos, em prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e 
profissional13 

Contudo, não é apenas no Poder Legislativo que vem se travando debates 

sobre o presente tema, havendo-o também no Poder Judiciário através das diversas 

Instâncias que enriqueceram as discussões, conforme infere-se de alguns julgados 

parcialmente transcritos: 

                                                           
12  LEI Ordinária Municipal n.° 13.288. Promulgada em 10 /01/2002. Relator Vereador 

Arselino 
Tatto/PT 

 

13 LEI Ordinária do Estado de São Paulo. n° 12.250.Promulgada em 09/02/2006. Relator 

Deputado António Mentor/PT 
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EMENTA: ASSÉDIO MORAL. "ROUPAGEM". O assédio moral, ou, ainda, 

manipulação perversa, terrorismo psicológico, caracteriza-se por ser uma conduta 

abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica do 

trabalhador, expondo-o a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de 

causar-lhe ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica. O assédio 

moral é concebido como uma forma de "terror psicológico" que pode ser praticado 

pela empresa ou pelos próprios colegas. A necessidade de obtenção de lucro não se 

sobrepõe à honra, imagem, intimidade e dignidade da pessoa humana,princípios 

constitucionais que norteiam a nossa sociedade e cujo zelo compete a todos os 

cidadãos brasileiros. No caso em tela o "assédio" restou configurado na "roupagem", 

de exclusão da "posição da empregada no emprego", deteriorando seu ambiente de 

trabalho. Portanto, sempre que o trabalhador, em razão do contrato de trabalho, por 

ação ou omissão do empregador, sofrer lesão à sua dignidade, honra, ou ofensa que 

lhe cause um mal ou dor (sentimental ou física) causando-lhe abalo na 

personalidade ou psiquismo, terá o direito de exigir a reparação por danos morais e 

materiais decorrentes da conduta impertinente. Nesse sentido dispõem os artigos 

186 e 927 do Código Civil de 200214. 

EMENTA: Assédio Moral. O assédio moral é uma atitude que está intrínseca 

à natureza humana, uma vez que é utilizado em geral pelo mais forte - seja em 

termos econômicos ou psicológicos - para subjugar o mais fraco. No ordenamento 

jurídico brasileiro, embora ainda não exista norma específica sobre a matéria, 

existem normas protetivas que podem ser utilizadas pelas vítimas do assédio moral, 

tanto nas áreas trabalhista e cível, quanto na área criminal. O art. 1º, incisos III e IV, 

da CR/88 estabelece como fundamentos da República Federativa do Brasil, 

enquanto Estado Democrático de Direito, dentre outros, a dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais do trabalho. Configurado o assédio moral, cabe à ré o 

dever de reparar15. 

EMENTA: DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REVISTA ÍNTIMA E ABUSIVA. 

Hipótese em que restou abalada a imagem da trabalhadora em decorrência de 

conduta protagonizada pelo preposto da segunda ré, a qual, diante dos fatos e 
                                                           
14 PROCESSO Nº: 02331002120095020048 – TRT 2ª Região ACÓRDÃO Nº: 20120933661 

– 4ª Turma – Ano 2012 - RELATOR(A): IVANI CONTINI BRAMANTE 
15 PROCESSO Nº: 0000368-40.2010.5.03.0134 – TRT 3ª Região – relator Maria Lucia 

Cardoso Magalhaes 
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provas expostos, foi abusiva, consoante entendimento já apurado no primeiro grau, 

do qual se compartilha. Agressão aos direitos fundamentais à intimidade e à 

privacidade, previstos no art. 5º, X, da Constituição da República. Configurada 

revista íntima e abusiva, em total desrespeito ao disposto no art. 373-A da CLT. 

Apelo não provido16. 

EMENTA:RECURSO ORDINÁRIO. REBAIXAMENTO DE CARGO COM O 

PROPÓSITO DE COMPELIR O EMPREGADO A PEDIR DEMISSÃO. ASSÉDIO 

MORAL CONFIGURADO. O assédio moral é uma violência psicológica reiterada por 

meio de atos diretos ou indiretos em que o agressor investe contra as esferas física, 

psíquica, moral ou social da vítima, mantendo-a acossada a fim de forçá-la a agir 

segundo os seus interesses. O rebaixamento de função com o propósito de 

constranger o empregado, compelindo-o a pedir demissão excede os limites do 

poder diretivo do empregador. A manutenção do empregado nessa situação 

configura assédio moral. O abuso do poder organizacional configura ato ilícito e, 

conseqüentemente, gera o direito a justa reparação pelos prejuízos sofridos pelo 

empregado (art. 187 do Código Civil)17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16 PROCESSO Nº 0000466-48.2011.5.04.0009 RO – TRT 4ª REGIÃO – Relator     

DESEMBARGADOR ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ – 2ª turma 

17 PROCESSO Nº: 01111006420085020012 – TRT 2ª região - RELATOR(A): MARCELO 

FREIRE GONÇALVES – 12ª turma 
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4- ELEMENTOS DE EXISTÊNCIA: 

 

 

Enquanto o homem e a mulher não se reconhecerem como 
semelhantes, enquanto não se respeitarem como pessoas em que, 
do ponto de vista social, política e económico, não há a menor 
diferença, os seres humanos estarão condenados a não verem o que 
têm de melhor: a sua liberdade18. 

Para explicitação dos elementos de existência do assédio moral destaca-se 

a fórmula adotada pela Dra. Sônia A C. Mascaro Nascimento19 que estabelece como 

elementos essenciais para existência do assédio moral a conduta repetitiva, 

prolongada e ofensiva ou humilhante, a finalidade da conduta e a necessidade do 

dano psíquico-emocional. 

 

4.1- CONDUTA REPETITIVA, PROLONGADA E OFENSIVA OU HUMILHANTE: 

É fato que um os elementos essenciais para caracterização do assédio é a 

conduta realizada de forma prolongada, repetitiva e ofensiva ou humilhante, eis que 

deve ser ato, agressão, não pode ser de forma esporádica capaz de trazer lesões 

psíquicas, ou até mesmo físicas em estágio avançado. 

Ou seja, o lapso temporal deve ser suficientemente longo para causar 

impacto na vítima, de fornia que esta se sinta perseguida e perturbada, lhe 

causando danos psicológicos. 

Assim, não se confunde o assédio moral com o dano moral ou mesmo com a 

lesão à imagem e integridade da pessoa humana, já que este tipo de lesão tem 

haver com a conduta solitária, com o simples momento em que a vítima sofreu o 

dano. 

Por isso, atualmente a doutrina não estipula lapso temporal certo e 

determinado para configuração do assédio moral, não se fala em dias ou meses em 

que a conduta deve ser prolongada, mas depende do tempo em que o dano leva a 

se instalar. 

                                                           
18 BEAUVOIR, Simone de . Disponível em <www.simonebeauvior.kit.net.> acesso em: 

dez./2012 
  
19 NASCIMENTO, Sônia A C. Mascaro. Assédio Moral no Ambiente do Trabalho. Artigo 

Disponível <www.ius.com.br/doutrina/texto.aspid=5433-> acesso em: dez./2012. 
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4.2- FINALIDADE: 

Conforme descrito acima, o objeto central do assédio moral é a deterioração 

da vítima, a sua exclusão do quadro de funcionários, impor à vítima a conduta, até 

que esta haja da forma desejada pelo assediador, ou mesmo rescinda 

unilateralmente o contrato de trabalho, isentado a empresa do pagamento de 

algumas verbas rescisórias, ou obtenha licença para o tratamento de saúde ou até 

mesmo se aposente precocemente. 

Nesse sentido, a pergunta que se faz é quanto à existência do mobbing no 

chamado PDV - Plano de demissão Voluntária - já que em uma pesquisa realizada 

pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo20 verificou-se que 90% dos 

trabalhadores que aderiram ao plano posteriormente se arrependeram, pois a 

maioria o fez em virtude da pressão psicológica, do temor da demissão, da 

transferência para outras cidades, registrando vários casos de depressões, 

separações e até suicídios entre os pedevistas. 

Nesse diapasão, registra-se que situações como as descritas acima, medo 

de demissão, transferência, cobrança exacerbada, geralmente não são medidas 

realizadas propositalmente pela empresa, já que decorrem da expectativa e algumas 

frustrações inerentes ao mundo in banisses, do capitalismo, ressalta-se que este tipo 

de ameaça, pressão, estresse é inerente a qualquer funcionário que labora em 

empresas que estão passando por crise, seja na iminência de falir por diversas 

dívidas ou de transferir para outra cidade, ou seja, são pressões coorporativas 

repassadas aos funcionários que até pode gerar um dano psicológico, mas em sua 

maioria não se trata de caso de assédio. 

 

4.3- NECESSIDADE DO DANO: 

Ressalta-se que o presente tópico gera divergência na doutrina, tendo 

aqueles doutrinadores que entendem que a configuração do assédio não poderia 

depender da confirmação do dano na vítima, já que nesses casos o direito estaria 

desprotegendo as pessoas de estrutura psicológica mais forte, que embora não 

tenham sido afetadas sofreram a ação, o que legalizaria a conduta do agressor. 
                                                           
20 MORAL,  Assédio.   Informativo  do  Sindicato  dos  Empregados  em  Transportes  

Rodoviários. Publicado em mar/2005. 
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De outra parte, a doutrina dominante entende que o fato de exigir a 

confirmação do dano psicológico não se confunde com inimputabilidade do agressor, 

mas pelo contrário, já que nesses casos se estaria diferenciando a lesão do assédio. 

Seguindo este raciocínio, salienta-se que não se pode admitir a 

banalização do assédio, o que certamente prejudicaria e muito a reparação a vítima, 

já que haveria uma uniformização das decisões judiciais, que veria o dano e o 

assédio da mesma forma, negando a extensão da conduta em cada ser humano, 

desprotegendo as vítimas mais afetadas. 
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5- O TERROR - SENTIMENTO DA VÍTIMA: 

 
 
O primeiro passo é vencer o medo, romper com a 

visão individualista das corporações e lutar solidariamente, para 
impedir que o ambiente de trabalho se torne uma arena, onde o 
autoritarismo e a insensibilidade humana e social destruam os 
sonhos, esmaguem as esperanças, levando vidas ao desespero, ao 
desemprego, às drogas e mesmo à morte21. 

Conforme dito acima, a existência do assédio moral depende do 

subjetivismo de cada ser humano, inexistindo regras espojadas em cartilhas para 

configuração do assédio, eis que se faz mister o retorno do ofendido, tem que 

ofender em seu íntimo, ruí-lo por dentro, afetar sua integridade, sua moral, ocultar 

suas virtudes e maximizar seus defeitos perante si, colegas de trabalho e a própria 

corporação. 

Não pode se tratar de algo transitório ou único, mas sim de conduta 

permanente, com sentido de incomodar a todo instante, seja na vida profissional ou 

particular, é tão danoso que a agressão transcende o horário de trabalho, de modo a 

invadir o equilíbrio mental, danificar as relações exteriores ao trabalho. 

Nesse sentido, salienta-se que uma das características do assédio 

moral é o efeito cascata, já que a vítima em um estágio de enorme estresse acaba 

por repassar a outrem toda sua revolta e insatisfação com toda aquela situação, 

passando a ser um transmissor, já que sua tristeza e nervosismo é repassado para 

as demais pessoas, sendo primeiramente àquelas que detém certa autoridade 

profissional ou familiar e após em estágio ulterior repassado ao meio social. 

Ou seja, não é incomum verificar empresas empestadas pela 

incidência do mobbing em efeito cascata, começando pela estrutura do mercado de 

trabalho que aterroriza os empresários em face de eventual insucesso, a qual é 

repassado aos diretores e estes sentindo-se amedrontados em perder a confiança 

disposta repassa a ansiedade e pressão para seus supervisores ou encarregados de 

setores, que são em sua grande maioria empregados de muitos anos de corporação, 

pessoas que foram reconhecidas com muito esforço e não querem perder o status, 

são aqueles que vivem mencionando nos corredores da empresa "no meu tempo 

não tinha essa moleza que eu dou a vocês ". 

                                                           
21 Id. Ibid.  
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Ou seja, a pressão e o medo do desemprego são tão grandes que a 

irracionalidade determina a conduta e os subordinados que são os alicerces da 

pirâmide, o chão da hierarquia, como não tem pra quem repassar acaba levando 

esse estresse para a casa ou para seu convívio social, tornando-se invisivelmente 

de vítima em agressor, sendo intitulado em seu convívio como ranzinza, gerando o 

afastamento e o isolamento. 

Nesse sentido é perceptível em nossa sociedade centenas de milhares 

de pessoas irremediavelmente atingidas pelo assédio moral, pessoas infelizes, 

tristes, desmotivados com o trabalho, incólumes para suas famílias e amigos, 

gerando uma enorme crise social. 

No mais, a figura do empresário, do diretor, do supervisor, do 

subordinado não são alienígenas do nosso mundo in bussiness, pelo contrário são 

pessoas comuns, facilmente encontradas em nosso meio profissional, ou até em nós 

mesmos. Ou seja, não se trata de pessoas de bondade ou maldade, de ser ruim ou 

bom, mas somente de participantes desse estereotipo nefasto que circunde o mundo 

empresarial. 

Nessa esteira, ressalta-se o ensinamento do professor SILVA: 

Nas empresas que a pressão de produção, qualidade 
e quantidade se estabelecem de forma praticamente desumana, o 
estresse atinge praticamente todos os empregados. Este contexto 
facilita o surgimento do assédio moral diante da competitividade 
muitas vezes estimulada pela empresa22. 

A questão da ofensa à moral conflagra um subjetivismo oriundo da 

própria condição de cada indivíduo. Não se sente menos constrangido o trabalhador 

que escolhe adotar uma postura conciliadora, preferindo não detonar uma crise no 

ambiente de trabalho que fatalmente o prejudicará, pois a questão aqui transcende a 

figura do ofendido, projetando as consequências pela supressão do seu posto de 

trabalho a quem dele eventualmente dependa economicamente.  

O fantasma do desemprego assusta, pois ao contrário da figura 

indefinida e evanescente que povoa o imaginário popular, este pesadelo é real. E o 

receio de perder o emprego que alimenta a tirania de alguns maus empregadores, 

deixando marcas profundas e às vezes indeléveis nos trabalhadores que sofrem o 

assédio moral. Exposta a desumanidade da conduta do empregador, que de forma 

                                                           
22 SILVA, Jorge Luiz de Oliveira da.Assedio moral no ambiente do trabalho .Ed. EJ .1a 

edição .Rio de Janeiro. 
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aética, criou para o trabalhador situações vexatórias e constrangedoras deforma 

continuada através das agressões verbais sofridas, incutindo na psique do 

recorrente pensamentos derrotistas originados de uma suposta incapacidade 

profissional.  
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6- PERSONAGENS: 

 

 

Para o melhor entendimento da incidência do assédio moral bem como 

seu efeito mister se faz a analisar a atuação individual de se seus atores, seus 

personagens, a fim de possibilitar a caracterização do papel exercido por cada um, 

observar sua conduta e objetivo. 

 

6.1- AGRESSOR: 

O agressor é o chamado vilão da história, é quem assedia o colega de 

trabalho a fim de prejudicá-lo, humilhá-lo. Trata-se de sujeito comum, podendo ser 

qualquer pessoa desde que premedite, elabore os métodos para atingir sua vítima. 

Geralmente o agressor é provocado através de sentimentos como de inveja, ciúmes, 

preconceito, racismo ou até mesmo por simples arrogância. 

Sabe-se que a conduta do agressor é classificada como perversa 

tamanha a maldade empregada. Nesse sentido, a vitimologia (ciência que estuda as 

consequências da agressão na vítima) salienta-se que a agressão imposta é 

originária de um dado momento de crise que todos nós passamos, alguns com mais 

ou menos intensidade, o agressor se utiliza desses recursos como sistema de 

defesa daquilo que acha ser fundamental para sua sobrevivência. A grande 

diferença entre os perversos e as demais pessoas implica no fato de que na 

perversidade não há a menor culpabilidade, instituindo como regra de vida a 

destruição da vida alheia. 

Ressalta-se o entendimento da Dra. HIRIGOYEN (2002, pg 142)23 que 

explica que não há correlação entre a perversidade e a paranóia, visto que na 

paranóia o individuo não detém capacidade lúdica de entender ou obedecer as 

regras de convívio social, existindo para esses espaços reservados. Já na 

perversidade, o agressor sabe exatamente a quais leis estão transgredindo, detém 

consciência que tal conduta está interferindo na via alheia, todavia, necessita dessa 

                                                           
23 Id. Ibid. 
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sensação de transgredir, burlar as normas, sente-se satisfeito em causar danos a 

outrem. 

De outra parte, segundo o entendimento da autora, foi constatado em 

estudo sobre o perfil psicológico do assediador que os comportamentos praticados 

pelo agressões são resultantes de sua personalidade narcisista, entendendo que a 

vítima deve-lhe obediência e servidão e suas condutas nada apenas refletem o 

exercício de direitos que detém sobre a vítima, conforme descreve os cinco 

comportamentos geralmente praticados: 

- o sujeito tem um senso grandioso da própria importância; 

- é absorvido por fantasias de sucesso ilimitado, de poder; 

- acredita ser "especial" e singular; 

- pensa que tudo lhe é devido; 

- explora o outro nas relações interpessoais; 

- não tem a menor empatia; 

- inveja muitas vezes os outros; 

- dá provas de atitudes e comportamentos arrogantes. 

 

6.2- VÍTIMA: 

A vítima pode ser qualquer pessoa desde que se sinta 

psicologicamente ofendida com as ações promovidas pelo agressor. Geralmente a 

vítima detém relação hierárquica inferior ao agressor, motivo pelo qual acaba por 

aceitar tais condutas. Para configuração da vítima se faz necessário que o conjunto 

de sentimentos implícitos a moral, dignidade, honra, forem efetivamente afetados 

pelo agressor, de modo a transtorná-la, constrangê-la e humilhá-la. 

Salienta-se que ao contrário do pensamento comum, a vítima quase 

sempre não se trata de empregados desidiosos, lentos ou descompromissados, 

geralmente são funcionários líderes, responsáveis, aplicados e que estão tendo 

algum reconhecimento na empresa, sendo certo que pelo fato da vítima ter esse 

algo mais acaba se conflitando com o agressor, que por se sentir amedrontado com 

a possível concorrência se determina a destruir o sucesso da vítima. 
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Nesse sentido destaca-se o ensinamento da Dra GUEDES (2000, pg. 

167)24: 

A vítima do terror psicológico no trabalho não é o 
empregado desidioso, negligente. Ao contrário, os pesquisadores 
encontraram como vítimas justamente os empregados com um senso 
de responsabilidade quase patológico, é ingénuo no sentido de que 
acreditam nos outros e naquilo que fazem, são geralmente pessoas 
bem-educadas e possuidoras de valiosas qualidades profissionais e 
morais. De um modo geral, a vítima é escolhida justamente por ter 
algo mais. E é esse algo mais que o perverso busca roubar. As 
manobras perversas reduzem a auto-estima, confundem e levam a 
vítima a desacreditar de si mesma e a se culpar. Fragilizada 
emocionalmente, acaba por adotar comportamentos induzidos pelo 
agressor. Seduzido e fascinado pelo perverso o grupo não crê na 
inocência da vítima e acredita que ela haja consentido e, consciente 
ou inconscientemente, seja cúmplice da própria agressão. 

Outro ponto de vista bastante equivocado, embora seja comum, é o 

fato de se achar que a vítima em face da negativa de reação compatível com a 

violência sofrida está satisfeita com a agressão. Ocorre que a vítima quando não 

demonstra reação a ação do perverso, indica grande sinal de preocupação, já que 

esse estágio indica que a vítima não possui mais poder de defesa, tamanha a 

extensão do dano em sua psique. Observa-se que quando chega nesse ponto a 

vítima necessita de ajuda profissional a fim de recuperar sua auto-estima, que se 

encontra tão subestimada que acaba por acreditar nas ofensas deferidas, 

absorvendo com grande êxito as agressões. 

 

6.3- AGENTES TRANSMISSORES: 

Os agentes transmissores assemelham-se aos agressores no que se 

refere a forma de atuação, eis que utilizam-se das mesmas prerrogativas, da mesma 

arrogância e agressividade, entretanto, o que difere os dois agentes supra citados 

está no fato de que o primeiro atua sob influência de conduta anterior sofrida pelo 

segundo. 

Ou seja, significa dizer que o agente transmissor em razão de um 

quadro endémico estabelecido pelo psicoterror sofrido acaba repassando toda essa 

violência em efeito cascata, a agressividade recebida é distribuída a terceiros, 

geralmente no esteio familiar ou no círculo de amigos. 

                                                           
24 Id. Ibid.  
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Conclui-se, assim, que o agente transmissor nada mais é do que uma 

vítima do assédio moral e por motivos de revolta, injustiça, rebeldia, transmite todas 

as agressões sofridas, mesmo que isso seja realizado de forma inconsciente, muito 

embora se utilize o mesmo meio praticado pelo agressor, o agente transmissor 

geralmente não deseja mal a sua vítima, não há a premeditação em sua conduta, 

visto ser realizada em razão do ódio das ações que foram praticadas contra si, 

todavia, os resultados nas pessoas que se aproxima do transmissor se assemelham 

ao do mobbing, eis que as vítimas são coagidas, agredidas e perseguidas por longo 

período. 

Salienta-se que embora a "agressão originária" tenha ocorrido no 

ambiente de trabalho é bastante comum que o agente transmita fora desse 

ambiente, repassando para as pessoas mais ligadas e que se preocupam com seu 

bem estar, gerando um grave problema de relacionamento, isolando-o ainda mais 

até que sinta pena de si mesmo, sentimento existente naqueles que estão com baixa 

auto-estima. 

Destarte, observa-se nesse caso a importância de identificar em seu 

início a incidência do assédio moral, eis que se trata de endemia contagiosa, 

podendo transformar a vítima em agentes transmissores, tendo em vista a extensão 

do dano em seu organismo, transformando um problema individual de fácil resolução 

em um problema social de muito difícil intervenção. 

 

6.4- TESTEMUNHAS: 

As testemunhas são aquelas que circundem o perímetro da agressão 

sofrida pela vítima, são geralmente os colegas de trabalho, os confidentes do dia-

dia, são estas que presenciam cada momento e acompanham diariamente a tortura 

psicológica estabelecida pelo agressor. 

Salienta-se que segundo o entendimento do Dr. TEIXEIRA FILHO 

(1996, pg. 96)25 existe três tipos de testemunhas, aquelas que acompanham as 

condutas efetuadas pelo agressor, entretanto entendem que não é problema seu e 

nem se incomoda com a situação, já há outras que embora se identifique e 

testemunhe as violências diárias sofridas nada fazem por medo de retaliações.  
                                                           
25 TEIXEIRA FILHO, João de Lima. O dano moral no direito do trabalho. Ed. LTr. São Paulo. 
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Existe, ainda, uma terceira classe que são aquelas que não aceitam as 

ações promovidas contra seu colega de trabalho, revoltando contra o agressor, 

despindo-lhe palavras raivosas ou até mesma violência física. 

Salienta-se que em demandas judiciais tornou-se condição sine qua 

non desse tipo de ação a presença das testemunhas, tendo em vista a dificuldade 

de comprovação de outros métodos que confirmem as atitudes desempenhadas 

pelo agressor em face da vítima. 
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7- TIPOS DO ASSÉDIO MORAL: 

 

 

Tendo em vista a vastidade do presente tema, já que atinge tantas 

outras áreas, em suas diversas formas de sua incidência, mister se faz estudar com 

ênfase as possibilidades mais comuns de existência do mobbing, que pode se 

manifestar pelo relacionamento inter-pessoal, movido por uma pessoa contra outra 

pessoa, ou até mesmo institucional, quando advém própria corporação. 

 

7.1 -DESCENDENTE: 

É a forma mais comum de assédio moral, é a forma de violência 

utilizada pelo superior hierárquico em face do subordinado. Ocorre sempre quando o 

"chefe" amedrontado em perder o cargo, ou mesmo por inveja do empregado 

eminente, utiliza-se da estrutura hierárquica para atingi-lo. 

Corroborando com esta análise, destaca-se o entendimento do Dr. 

MOREIRA (2005) que assim menciona: 

"Esse tipo tem consequências muito mais graves que os demais pois a 

vítima se sente mais isolada e tem mais dificuldade para achar a solução do 

problema26. " 

Apesar de ser a mais frequente forma de incidência é também em 

alguns casos a mais difícil para ser comprovado, já que se manifesta de forma muito 

sutil, podendo se utilizar um simples olhar ou gesto, até mesmo pela omissão de 

algum ato frequente, pelo desinteresse ou descaso pelos resultados apresentados, 

ou ainda por privilegiar visivelmente outro funcionário que desempenha a mesma 

função. 

 

 

                                                           
26 MOREIRA,     Bernardo     Leite     Artigo    Assédio     Moral     .Disponível     em 

<www.golrh.com.br> acesso em: dez/2012. 
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7.2 - ASCENDENTE: 

Esse tipo de mobbing é bem menos comum que o tipo aludido acima, 

eis que trata-se de manifestações promovidas pelo(s) subordinado(s) em face do 

superior hierárquico. Sua incidência é mais perceptível no âmbito do funcionalismo 

público, onde a demissão/exoneração é muito restrita. É observado, por exemplo, 

em caso de nomeação de nova diretoria, ou quando um funcionário vai até a 

repartição a fim de instalar novos procedimentos. 

Já na iniciativa privada a incidência deste tipo de mobbing é menos 

comum, eis que o medo de ser demitido emperra esse tipo de ação. Geralmente, 

quando existe esse tipo de agressão advém de uma motivação muito forte, 

transformado as atitudes tomadas em reações a atos realizados anteriormente pelo 

superior hierárquico, onde a gravidade foi tão contumaz que o subordinado promova 

o revide. 

 

7.3- HORIZONTAL: 

É a iniciativa de funcionário do mesmo nível hierárquico da vitima, ou 

seja, é a provocação manifestada pelo paradigma da vítima que imbuído de 

sentimentos de inveja e rivalidade busca deteriorá-la. Observa-se, contudo, que 

esse tipo de conduta poderá ser desempenhado individualmente ou coletivamente. 

Nota-se que o mobbing horizontal ocorre frequentemente em casos de 

fusões ou incorporações de empresas. Nesses casos, os funcionários são tomados 

pela insegurança e o pavor do desemprego, já que inevitável a diminuição do quadro 

de funcionários, sendo certo que os empregados mantidos pela empresa sucedida 

ou incorporada poderão ser alvos de assédio por parte dos funcionários da empresa 

sucessora ou incorporadora, como se os empregados fossem responsáveis pelo 

insucesso. 

Outros casos senão os relacionados são raros de ocorrer, com 

exceção feita ao assédio horizontal por razões discriminatórias ou de racismo, que 

segundo assevera a Dra.GUEDES (2002, pg. 89) importa a nossa maior atenção: 

Relevante destacar, no caso brasileiro, que a ausência 
de políticas públicas capazes de gerar um desenvolvimento calcado 
em justiça social, nas regiões do Norte e Nordeste, obriga a 
população a emigrar para o Sul e Sudeste do país, em busca de 
emprego, o que torna frequentes os casos de humilhações e assédio 
moral por conta do racismo e da xenofobia. Reflexos disso colhemos 
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no fato de que, em São Paulo, entre os assalariados, quase todo 
nordestino é designado de "baiano", e qualquer lapso ou gafe no 
ambiente de trabalho é designada como "baianada27. 

 

 

7.4- CORPORATIVO: 

Refere-se esse tipo de assédio ao fato der ser originário, incentivado, 

pela própria estrutura da corporação. Geralmente as empresas que possuem essa 

estrutura são aquelas que se utilizam os métodos e políticas ultrapassados, utilizam 

mão-de-obra em linha de produção, privilegiando o tempo de trabalho, esquecendo-

se da reflexão, tem visão essencialmente presentualística e puramente técnica, sem 

maiores considerações ao material humano. 

Nestes casos o material humano deve coadunar com o sistema, quase 

como robôs, deverão exercer dia após dia, ano após ano, a função que lhe foi 

outorgada, sem hesitação, sempre com metas mais ambiciosas, sem que lhe fosse 

dado uma razão para aquele trabalho, mas simplesmente como forma de obter 

renda. 

Melhor oportunidade não sobra para destacar as palavras da autora 

HIRIGOYEN (2002, pg 122), conforme segue: 

As próprias empresas (...) tem dificuldade em suportar 
funcionários diferentes ou atípicos. A atitudes de assédio visam antes 
de tudo "queimar " ou se livrar de indivíduos que não estão em 
sintonia com o sistema. Na hora da globalização, procura-se fabricar 
o idêntico, clones, robôs interculturais e intercambiáveis. Para que o 
grupo seja homogéneo, esmaga-se aquele que não está no ponto, 
aniquila-se qualquer especificidade, seja de caráter, comportamento, 
sexo, raça...Formatar os indivíduos é uma maneira de controlá-los. 
Eles devem se submeter para melhorar os desempenhos e a 
rentabilidade28. 

Nesse aspecto, ressalta-se o julgamento ímpar do Tribunal Regional do 

trabalho da 21a Região29, onde em decisão ao recurso ordinário interposto pela 

Ambev contra o Ministério Público foi mantida a condenação de 1a instância que 

compeliu a empresa a pagar R$ 1.000.000,00, revertidos ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, em razão das seguintes punições aplicadas pelos gerentes e 

supervisores: 

                                                           
27 Id. Ibid. Pg. 13 
28 Id. Ibid. Pg. 9 
29 ACÓRDÃO n.° 224/2005. TRT/21. Relator: Juíza Joseane Dantas dos Santos 
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1. Dançar a música "na boquinha da garrafa"; 

2. Fazer flexões de braço; 

3. Assistir as reuniões em pé, sem direito de sentar-se; 

4. Usar roupas de estilo militar, sendo que nas camisetas eram 

colocados apelidos impressos: "boca de cavalo", "caixapreta", "saci", "cabo eu de 

liga", "filó" (destinado especificamente às mulheres). Os trabalhadores punidos 

tinham que já vir, de casa, vestidos.  

Posteriormente os empregados passavam a ser identificados por esses 

apelidos; 

5. As comissões só eram pagas se fossem atingidas 70% das metas no 

mínimo - caso contrário o crédito era zerado e o empregado recebia apenas o 

salário fixo. 

Ressalta-se que esse tipo de “punições” eram aplicadas na empresa 

AMBEV em todas filiais, demonstrando o quadro endémico praticado pela empresa, 

a qual era incentivado pelos gerentes e executivos. 

Destaca-se também, o julgamento proferido pelo EgrégioTribunal 

Regional do Trabalho da 15ª Região30 contra a mesma empresa em outra 

localidade, que descreveu o vendedor Ronaldo Nunes Carvalho por receber 

reparação em pecúnia de R$ 21.600,00 já que foi exposto a "corredor polonês" e ter 

que vestir saia feminina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 ACÓRDÃO n.  00887/2003. TRT/15 .Relator: Juiz Fabricio Fernandes Mota.  
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8- CONDUTAS CONFIGURADORAS: 

 

 

Tendo em vista a dificuldade encontrada em comprovar a existência do 

assédio moral, eis que se trata de conduta extremamente sutil e finalística, visto 

depender do resultado que é intrínseco a vítima, a pesquisa se socorreu novamente 

da classificação da Dra. HIRIGIYEN (2002, pg. 186) em sua aludida obra que 

separou a incidência do mobbing em quatro categorias: 

1) Deterioração Proposital das Condições de trabalho: Retirar a 

autonomia da vítima; 

Não lhe transmitir mais as informações úteis para a realização de 

tarefas; Contestar sistematicamente todas as decisões; Criticar seu trabalho de 

forma injusta ou exagerada; Privá-la do acesso aos instrumentos de trabalho: 

telefone, fax, computador; Dar-lhe permanentemente novas tarefas; Atribuir-lhe 

proposital e sistematicamente tarefas inferiores às suas competências; Pressioná-la 

para que não faça valer seus direitos (férias, horários, prémios); Agir de modo a 

impedir que obtenha promoção; Atribuir à vítima, tarefas incompatíveis com sua 

saúde; Causar danos em seu local de trabalho; Dar-lhe deliberadamente instruções 

impossíveis de executar; Não levar em conta recomendações de ordem média 

indicada pelo médico do trabalho; Induzir a vítima a erro. 

2) Isolamento e recusa de comunicação: 

A vítima é interrompida constantemente; Superiores hierárquicos ou 

colegas não dialogam com a vítima; A comunicação com ela é unicamente por 

escrito; Recusam todo o contato com ela, mesmo visual; É posta separada dos 

outros; Ignoram a presença, dirigindo-se apenas aos outros; Proíbem os colegas de 

falar com ela; Não a deixam falar com ninguém; A direção recusa qualquer pedido 

de entrevista. 

3) Atentado contra a dignidade: 

Utilizam insinuações desdenhosas para qualificá-la; Fazem gestos de 

desprezo diante dela (suspiros, olhares desdenhosos, levantar os ombros etc); É 

desacreditada diante dos colegas, superiores ou subordinados; Espalham rumores 

ao seu respeito; Atribuem-lhe problemas psicológicos (dizem que é doente mental); 

Zombam de suas deficiências físicas ou de seu aspecto físico, é imitada e 

caricaturada; Zombam de suas origens ou de sua nacionalidade; Implicam com suas 



34 

 

crenças religiosas ou convicções políticas; Atribuem-lhe tarefas humilhantes; É 

injuriada com termos obscenos ou degradantes; 

4) Violência verbal, física ou sexual:  

Ameaça de violência física; Agridem-na fisicamente, mesmo que de 

leve; é empurrada fecham-lhe as portas na cara; Falam com ela aos gritos; Invadem 

sua vida privada com ligações telefónicas ou cartas; Seguem-na na rua, é espionada 

diante do domicílio; Fazem estragos em seu automóvel; É assediada ou agredida 

sexualmente (gestos e propostas); Não levam em conta seus problemas de saúde31. 

Com a classificação acima podemos identificar com maior facilidade a 

incidência do assédio moral, todavia, salienta-se que o fato de alguma conduta 

declinada ocorrer no ambiente do trabalho não significará necessariamente a 

existência do mobbing. Ou seja, não é porque houve por parte de alguém, alguma 

das condutas acima é que estará configurado o assédio, eis que não atingidos os 

requisitos declinados no capítulo 3 (Elementos de Existência). 

Nesse mesmo sentido, destaca-se também a classificação da Dra. 

BARROS (2006), que em cuidadosa pesquisa sintetizou as técnicas utilizadas pelo 

agressor, quais sejam: 

a) de relacionamento:   tratar o assediado por meios que sublinham 

sua inferioridade; 

b) de isolamento: segregar o assediado da comunidade em que 

estiver inserido; 

c) de ataque: submeter o assediado a medidas que o desacreditem 

no seu círculo de convivência; 

d) de punição: pressionar o assediado com infundadas 

admoestações ao seu comportamento; 

e) de dissimulação: humilhar o assediado com indiretas, gracejos e 

zombarias depreciativos32. 

                                                           
31 Op. Cit. Dra. Guedes, pg. 13 
 
32 BARROS,      Renato      da      Costa      Líno     de      Góes.Artigo      Disponível 

<www.jus2.uol.com.br/doutrina> Acesso em: dez./2012 
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É preciso diferenciar o conflito natural do dia a dia, existente dentro do 

ambiente de trabalho que até pode resultar num dano à moral, mas que não 

necessariamente venha se transformar em assédio. 

Desta feita, faz-se mister muito zelo na configuração do assédio moral, 

eis que se trata de afronta aos direitos fundamentais da pessoa humana, garantidos 

na Constituição Federal, onde a classificação e discurso dependerão o tamanho da 

reparação e eventual indenização. 
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9- DIFERENÇAS ENTRE O ASSÉDIO MORAL, ASSÉDIO SEXUAL E 

DANO MORAL: 

 

 

São figuras afins do assédio moral, o assédio sexual e o dano moral ou 

a lesão à imagem e a dignidade. A relação entre elas termina exatamente na 

afinidade, não chegando à identidade, em face da perceptível distinção de fins, 

objetivos.  

Afora isso, aproximam-se tanto que chegam a se misturar e até se 

suceder na configuração da opressão transgressora de valores humanos 

fundamentais, jurídica e constitucionalmente representados pelas garantias 

fundamentais cidadãos (artigo 5° da Constituição Federal). 

Observa-se que todas as ações referidas podem ocorrer dentro do 

ambiente de Trabalho, podendo ser inclusive acumuláveis umas com as outras, seja 

pelo mesmo agressor ou por agressores diferentes. 

No que tange as divergências entre o assédio moral e o assédio sexual 

destaca-se, essencialmente, o objeto da agressão, seu aspecto finalístico. Enquanto 

o primeiro visa danificar o psicológico da vítima, o segundo tem por escopo a 

realização de favores sexuais.  

Nesse aspecto assevera o entendimento de PAMPLONA FILHO (2006) 

conceituando o assédio sexual, tratando-se de “conduta indesejada que, embora 

repelida pelo destinatário, é continuadamente reiterada, cerceando-lhe a liberdade 

sexual33”. 

Outra diferença acentuada refere-se ao fato da classificação das 

ações, enquanto a primeira pode ser realizada por diversos agressores, seja no 

mesmo nível hierárquico (horizontal), superior (descendente) e inferior (ascendente), 

o segundo ocorre somente com a atitude realizada pelo superior hierárquico. 

Ou seja, embora o assédio moral e sexual se utilizem dos mesmos 

métodos de coação, a qual se aproximam as condutas e por vezes confundem o 

público em geral, denota-se que não há correlação entre as ações, eis que existe 

                                                           
33 PAMPLONA FILHO, Rodolfo .Artigo: Assédio Moral. Disponível em 

<www.jus2.uol.corn.br/doutrina> acesso em: dez./2012 
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destinação diversa entre as condutas, o fim desejado é eminentemente diverso, fato 

que diferencia os tipos de assédio. 

No que diz respeito às divergências havidas entre assédio moral e 

dano moral verificam-se o inverso das condutas acima declinadas, já que nesse 

caso as ações empregadas desejam o mesmo fim, qual seja, abalar, transtornar, 

danificar a dignidade, honra e imagem da vítima. 

Destarte, o que diferencia as condutas é justamente a forma de 

atuação, enquanto a primeira ocorre quando existe uma premeditação, perseguição, 

uma insistência que percorre dias, meses e anos, até que a vítima fique 

completamente indefesa e seja atingida, a segunda advém de um pequeno lapso, de 

uma conduta arbitrária que gerou alguns danos à vítima, não existe premeditação ao 

longo do tempo, decorre de situação inusitada que gerou o constrangimento, 

todavia, não existe a perseguição, o que ocorreu foi um ato infeliz praticado pelo 

agressor que terá que ressarcir a vítima. 

Ou seja, embora as condutas sejam assemelhadas, o seu objeto final 

se diferencia, eis que o mobbing demonstra-se mais destrutivo, já que é empregado 

de forma planejada, premeditada ao longo de vários momentos, enquanto o segundo 

ocorre em razão de ato determinado. 
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10- CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL: 

 

 

Neste tópico, esclarecemos que estamos abordando as conseqüências 

genéricas da ocorrência do assédio, tomando como base a idéia de ser um 

empregado assediado por um colega de trabalho, o que acarretará conseqüências 

também para a empresa empregadora. 

Os resultados do assédio moral, por conta das condutas 

discriminatórias que ao longo dos anos massacraram diversas vítimas, 

desencadeando resultados fisiológicos nefastos, provocando o surgimento de 

diversas doenças apresentando quadros de doenças, tais como: gastrite, úlcera, 

enxaqueca, depressão, fobias em geral, dores musculares, insónia, problemas 

cardíacos e até mesmo ao infarto ou o próprio suicídio. 

Sobre o tema não podemos deixar de trazer a baila os estudos da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que relatam que as perspectivas para os próximos vinte anos são muito 

pessimistas no que tange ao impacto psicológico nos trabalhadores das novas 

políticas de gestão na organização do trabalho vinculadas às políticas neoliberais. 

Seguindo os estudos, predominarão nas relações de trabalho as 

depressões, o estresse, angústias, desajustes familiares e outros danos psíquicos, 

detectando inclusive que atualmente cerca de 8% dos trabalhadores da União 

Europeia, aproximadamente 12 milhões de pessoas, sofrem com o assédio moral. 

No Brasil, a pesquisa pioneira da médica BARRETO (2000, pg 190) 

sobreleva enorme destaque, já que entrevistou 2.072 trabalhadores, sendo 1311 

homens e 761 mulheres, tendo como resultado as informações abaixo relacionadas: 

 
Queixas/Sintomas/Diagnóstico Mulheres 

% 
Homens 
% 

Irritação 90 70 

Dores generalizadas e 
esporádicas 

80 80 

Raiva 56 100 

Vontade de vingar-se 50 100 
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Alterações do sono 69,6 63,6 

Medo exagerado 100 23 

Sensação de piora de dores pré-
existentes 

89 32 

Manifestações depressivas 60 70 

Palpitações, tremores 80 40 

Tristeza 100 9,3 

Sensação de inutilidade 72 40 

Mágoas 100 2,4 

Vontade de chorar por tudo 100    - 

Sentimento de revolta 17 100 

Pensamentos de suicídio 16,2 100 

Vergonha dos filhos 10,7 100 

Pensamentos confusos 56 36 

Indignação 7 100 

Aumento da pressão arterial 40 51,6 

Desespero/preocupação 70 8,5 

Diminuição da libido 60 15 

Omissão da humilhação aos 
familiares 

2,2 90 

Cefaléia 40 33,2 

Desencadeamento da vontade de 
beber 

5 63 

Enjoos, distúrbios digestivos 40 15 

Sensação de que foi enganado e 
traído 

16,6 42 

Sensação de que foi desvalorizado 11,3 40 

Decepção, desânimo 13,6 35 

Vontade de ficar só 2,6 48 
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Insegurança 13,6 30 

Sentimento de desamparo 30 5,3 

Falta de ar (dispneia) 10 30 

Dores no pescoço 26,3 3,2 

Dores constantes 19,2 10 

Tonturas 22,3 3,2 

Falta de apetite 13,6 2,1 

Tentativa de suicídio           - 8,3 

Dores nos MMlls 14         - 

Dores no peito           - 9 

 
Depreende-se daí, que o homem sofre mais com o assédio moral, pois 

pensam e tentam o suicídio com mais frequência que as mulheres. O 

comportamento, sem dúvida, decorre do paradigma social que exige do homem 

mais resistência física e mental, enquanto à mulher é concedido o direito de chorar, 

o que por si só funciona como válvula de escape para a mágoa. 

Isto posto, resta-se evidente a relevância do presente tema em seu 

aspecto social, já que tais condutas tornam a vítima improdutiva ao labor, atingindo 

sua vida familiar e social, desencadeando uma crise existencial e crise financeira, 

retirando toda sua dignidade, honra e respeito próprio. Nesse aspecto destaca-se o 

relato Dr. GLOCKNER (2004, pg. 96) que assim asseverou: 

Sabemos que o trabalho é a principal fonte de 
reconhecimento social e realização pessoal. O homem se identifica 
pelo trabalho. Na medida em que a vítima sente que está perdendo 
sua papel e da identificação social, que está perdendo sua 
capacidade de projetar-se no futuro, verifica-se um queda da auto-
estima e surge o sentimento de culpa; a vítima é tomada por grave 
crise existencial. A crise de relacionamento ocorre tanto na família 
quanto na esfera social, a relação familiar arruína-se na medida em 
que esta é a válvula de escape da vítima, que passa a descarregar 
sua frustração nos membros da família34. 

Ressalta-se que a crise existencial é tão fulminante que a pessoa 

sente-se deslocada do mundo em que vive, não conseguindo mais se relacionar 

                                                           
34 GLOCKNER, César Luis Pacheco. Assédio Moral no Trabalho. Thomson IOB. São Paulo. 
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com sua família e amigos, criando uma revolta no seu âmago, tornando-se amarga e 

ranzinsa com o mundo e com as pessoas que a cercam, até que por fim se isola 

numa ilha de solidão, gerando um estado grave de depressão, podendo levar a 

pessoa ao uso indiscriminado de drogas, ou a vícios como o alcoolismo ou até 

mesmo a alucinógenos ilícitos. Poderá ainda reagir de forma mais radical buscando 

o suicídio. 

De outra parte, tendo em vista sua amplitude social, o assédio moral 

geram enormes prejuízos os cofres públicos, já que as vitimas além de ficarem 

imprestável ao labor utilizam o serviço público de saúde e em alguns casos acabam 

sendo afastados ou se aposentando. Nesse sentido esclarece MOLON (2004): 

As consequências econômicas atingem também a 
sociedade como um todo, uma vez que mais pessoas estarão 
gozando de benefícios previdenciários temporários, ou mesmo 
permanentes, em virtude da incapacidade adquirida, 
sobrecarregando, assim, a Previdência Social35. 

Portanto, o assédio moral ultrapassa o âmbito individual e empresarial 

e passa ao social. Cabe também à sociedade e ao estado combater a prática uma 

vez que ambos são onerados financeiramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 MOLON, Rodrigo Cristiano, Artigo: assédio Moral no Ambiente do Trabalho. Disponível 

em <www. jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6173>. Acesso em dez./2012 
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11- MEIOS DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO: 

 

 

Tudo quanto já visto não permite duvidar de que o assédio moral é um 

ato ilícito civil ou trabalhista, dependendo sempre de onde foi aplicada e em qual 

ambiente. 

Entretanto, existe um elo que une o dano moral sofrido pelo assediado, 

atingindo seu patrimônio imaterial de que fazem parte os valores humanos 

essenciais e garantias fundamentais. Neste elo deve ser considerada a possibilidade 

de o ato ilícito ter causado, cumulativamente, dano ao património material. Assim 

nesse caso, deverá a reparação do dano moral, pelo responsável, cumulado com a 

indenização do dano material, se for o caso. 

Portanto, a natureza qualificada do ato ilícito (assédio moral) preside a 

mesma qualificação do dano, podendo gerar uma indenização decorrente do 

prejuízo do património material e cumulativamente a reparação em razão do prejuízo 

do património moral. 

É certo que o poder não pode ser usado contra a dignidade do 

trabalhador, o assédio moral é conduta ilícita e deve ser reparado e indenizado, 

dependendo do caso. A vítima desse tipo de agressão tem a possibilidade de 

requerer uma reparação e indenização pelo dano sofrido, fazendo com o que o 

trabalhador lesado em sua dignidade tenha uma compensação. 

Nesse sentido, adotar-se-á a regra da responsabilidade civil contida 

pelo artigo 927 do Código Civil, que faz remissão expressa aos artigos 186 e 187, 

senão vejamos: 

Artigo 927- Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) 
causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo Único - Haverá obrigação de reparar o 
dano, 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. 

"Artigo 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral comente ilícito." 

"Artigo 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exerce-lo, excede manifestadamente os limites impostos seu fim económico e social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes. " 
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Observa-se, contudo, que o fardo de implicar uma sanção pelo assédio 

moral não é matéria das mais fáceis, visto que na maioria dos casos o mobbing 

quase não se é perceptível fisicamente, dependendo de exame subjetivo do lesado, 

para mensuração da extensão do dano, o que torna a indenização bastante 

discutível. 

De outra parte salienta-se que a incidência do assédio moral infringe 

cabalmente os termos do contrato de trabalho, já que este detém natureza 

sinalagmática e comutativa, ou seja, depende da vontade de ambas as partes, 

respeitando a igualdade, o respeito pela pessoa humana e pelo profissional, em 

sentido contrário a suseriana, fundamentando-se no inciso X do artigo 5° da 

Constituição Federal, que tem por natureza a proteção aos preceitos da dignidade 

humana, à honra, à imagem e auto - estima. 

Ou seja, nesse sentido verifica-se a viabilidade jurídica da rescisão 

indireta por parte do trabalhador, de acordo com a alínea e do artigo 483 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que menciona o seguinte: 

Artigo 483. O emprego poderá considerar rescindido o 
contrato e pleitear a devida indenização quando: 

(...) 
e) praticar o empregador os seus prepostos, contra ele 

ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. 
Diante da interpretação da aludido artigo resta-se evidente que o 

trabalhador cerceado do assédio moral poderá considerar como rescindido 

unilateralmente o contrato de trabalho, tendo "jus" a todas as verbas rescisórias da 

demissão sem justa causa, ou seja, pelo fato do empregador incorrer nas infrações 

apontadas, poderá o trabalhador socorrer ao Judiciário para rescindir o contrato de 

trabalho. 

No mais, há que se destacar a responsabilidade civil do empregador 

por ato causado por empregado, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em 

razão dele, deixou de ser uma hipótese de responsabilidade civil subjetiva, com 

presunção de culpa (Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal), para se transformar 

em uma hipótese legal de responsabilidade civil objetiva. 

A ideia de culpa, na modalidade in eligendo, tornou-se legalmente 

irrelevante para se aferir a responsabilização civil do empregador, propugnando-se 

pela mais ampla ressarcibilidade da vítima, o que se mostra perfeitamente 

compatível com a vocação de que o empregador deve responder pelos riscos 

económicos da atividade exercida. 
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E essa responsabilidade é objetiva. independentemente de quem seja 

o sujeito vitimado pela conduta do empregado, pouco importando que seja um outro 

empregado ou um terceiro ao ambiente laboral (fornecedor, cliente etc).  

Conclui-se, portanto, que a vítima em razão de ter sofrido o assédio 

moral poderá requerer a rescisão unilateral do contrato de trabalho, na forma de 

rescisão indireta, requerendo ainda como obrigação do empregador a reparação do 

dano havido em seu património imaterial e cumulativamente pleitear indenização ao 

património material. 

Constitui justa causa para ruptura do liame 
empregatício por iniciativa do empregado a circunstância de ser 
submetido à constrangedora situação de ir trabalhar e ser privado 
pelo empregador do desempenho de suas atividades na intenção de 
forçar o obreiro a pedir a resilição do contrato, dando margem, 
inclusive, à tipiflcação da figura de assédio moral. 
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12. CONCLUSÃO: 

 
 
Embora seja tão antigo quanto à própria organização do trabalho e a 

revolução industrial, somente a poucos anos o assédio moral passou a ser visto 

como assunto relevante ao ambiente do trabalho, seja porque passou influenciar a 

capacidade laborativa e por corolário os resultados e lucros das empresas, ou 

porque após a promulgação da carta magna de 1988 os direitos e garantias 

individuais ganharam o reforço constitucional. 

Destarte, trata-se o mobbing de conduta que tem por escopo a 

exposição de forma repetitiva e prolongada do trabalhador a situações humilhantes e 

vexatórias que atentam contra a dignidade e integridade psíquica e física, causando 

enormes prejuízos à vítima, tornando-a improdutiva e doente, influenciando, 

inclusive, na ordem e paz social, tendo em vista o aspecto negativo gerado no 

círculo de convivência da vítima que geralmente acaba necessitando dos serviços 

de saúde pública e previdência social. 

Entrementes, é certo que esse tipo de agressão deve ser reparado 

e/ou indenizado, dependendo do bem lesionado, sendo que em caso de agressão 

ao património imaterial deverá ser reparado e indenizável em caso de agressão ao 

património material. Salienta-se que a responsabilidade civil recaí ao empregador 

em razão de sua responsabilidade objetiva - In vigilando, cabendo-lhe 

posteriormente ação regressiva contra ao real agressor. 

Portanto, o assédio moral é uma conduta arraigada dentro do mundo 

empresarial e que atualmente vem despendendo enormes esforços ao seu combate, 

eis que viola princípios sagrados da nossa carta magna, como a dignidade e 

integridade da pessoa humana, além de gerar enormes prejuízos aos cofres 

públicos. Retrato desse combate são as diversas Leis Municipais e Estaduais 

específicas sobre o tema, ou mesmo as recentes decisões do Poder Judiciário que 

vem sistematicamente repudiando agressões sofridas pelos trabalhadores. 

Contudo, salienta-se que a luta está apenas no início e será travado 

por anos, eis que tais condutas estão arraigadas no cerne do sistema empresarial 

imposto, advém da própria natureza do capitalismo, sendo que para minimizar a 

incidência do assédio a fim que os valores humanos sobrepujem o capital será 

necessária uma unificação de esforços de instituições e pessoas. 
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