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RESUMO 
 

A sociedade desenvolve-se por meio de mudanças culturais, sociais, econômicas e 
legislativas aos longos dos anos. Neste sentido, o assédio moral é um fenômeno do 
ordenamento jurídico que surgiu com a evolução da sociedade e a intensificação 
sociológica nas relações de trabalho. Com o passar dos anos, diante da 
modernização entre os povos, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a reparação 
ao dano moral e a responsabilidade civil diante da prática do assédio moral. Ante 
este cenário, foram criadas formas e propostas de prevenção para o assédio moral 
no sistema jurídico brasileiro. Houve a criação e a evolução dos direitos e garantias 
fundamentais constitucionais, podendo ser observados na Constituição Federal de 
1988 e no Código Civil de 2002. O assédio moral pode ser caracterizado e resumido 
como humilhação. Esse fenômeno não é algo novo, é um tipo de violência que vem 
ocorrendo no decorrer das décadas, e por mais silencioso que seja, gera graves 
consequências para a saúde da vítima. Essa modalidade de violência, muitas vezes 
não vista pela sociedade, pode ser sentido pela vítima de forma impetuosa através 
de condutas abusivas por comportamentos, gestos, atos e palavras que possam 
trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma 
pessoa, caracterizado assim, o assédio moral. Tal ato pode interferir na vida da 
vítima de modo direto ocasionando graves danos à saúde física e mental do 
individuo, podendo evoluir para incapacidade laborativa, desemprego e até a morte. 
Vale ressaltar que por mais dolorosa e impactante que seja para a vida da vítima, as 
consequências da prática do assédio moral recaem sobre ambas as partes de 
formas distintas. 
 
Palavras-chave: Assédio moral. Dano Moral. Responsabilidade civil. Prevenção.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
Society develops through cultural, social, economic and legislative changes over the 
years. In this sense, moral harassment is a phenomenon of the legal order that arose 
with the evolution of society and the sociological intensification in labor relations. 
Over the years, in the face of modernization among peoples, the Brazilian legal 
system adopted indemnification for moral damages and civil liability in the face of the 
practice of moral harassment. Taking into account this scenario, forms and proposals 
of prevention of moral harassment in the Brazilian legal system were created. 
Fundamental constitutional rights have evolved and have been created and can be 
observed in the Federal Constitution of 1988 and in the Civil Code of 2002. Moral 
harassment can be characterized and summarized as humiliation. This phenomenon 
is not something new, it is a type of violence that has been occurring over the 
decades, and no matter how quiet, it has serious consequences for the victim’s 
health. This type of violence, often not seen by society, can be felt by the victim in an 
impetuous way through abusive behaviors, gestures, acts and words that may harm 
the personality, dignity or physical and mental integrity of a person , thus 
characterized, moral harassment. Such an act can directly interfere in the victim's life, 
causing serious damage to the individual's physical and mental health, and can lead 
to incapacity for work, unemployment and even death. It is worth noting that however 
painful and shocking it may be for the victim’s life, the consequences of the practice 
of moral harassment fall on both sides in different ways. 
 
Keywords:  Moral harassment. Moral damage. Civil liability. Prevention 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por temática o assédio moral nas relações de 

trabalho de forma vertical descendente, ou seja, caracterizado quando o agressor é 

o superior hierárquico. O tema a ser debatido é de grande interesse social por se 

tratar de um problema ocorrido diariamente e trazer consequências no ambiente de 

trabalho. Pois muitas vezes essa violência revela-se de forma grave, sendo 

ignorada.  

Pode-se dizer que o assédio moral é mais velho que o próprio trabalho. A 

prática dessa violência sempre esteve presente nas relações de trabalho entre 

empregado e empregador e mesmo que muitas vezes ocorra de forma silenciosa, 

traz graves consequências para os envolvidos, principalmente para a vítima. 

Tem como objetivo principal abordar as consequências do assédio moral no 

ambiente de trabalho, analisando os impactos que esse fenômeno causa na vida 

dos envolvidos.  

A pesquisa tem por problemática como se dá a responsabilização civil do 

“assediante” pela prática de tal ato, bem como identificar os possíveis meios de 

prevenção contra essa violência. 

Diante disso, o trabalho desenvolvido está dividido em três capítulos. No 

primeiro momento será definido o conceito de assédio moral, como se configura 

essa violência e as espécies existentes e mais comuns de assédio moral nas 

relações de emprego. 

Para o desenvolvimento do segundo capítulo, será analisado o dano moral 

sob o conceito de doutrinadores e jurisprudências, a evolução histórica dessa prática 

passando por diversos povos, relatando como se configurava o dano moral até o 

presente, tendo sua aceitação na legislação brasileira nos dias atuais. 

Para a elaboração do terceiro capítulo e para findar a presente pesquisa, 

que tem como um de seus principais objetivos analisar as consequências do assédio 

moral decorrente da relação empregatícia foi relatado os danos que essa violência 

causa tanto para o empregado, como também para o empregador e para sua 

empresa, visto que, ambas as partes podem vir a sofrer com o impacto desse 

fenômeno, abordando ainda as possíveis formas de prevenção para se evitar a 

prática desse ato, e por fim, delimitar a responsabilidade civil objetiva e subjetiva.   



 

 

 

Em suma, o presente trabalho busca evidenciar a prática do assédio moral 

no ambiente de trabalho, visto que, na maioria dos casos ocorre de forma silenciosa, 

sendo ignorada pela sociedade.  

Para organização e contextualização do objetivo, este trabalho está pautado 

na pesquisa exploratória, buscando explorar um problema para fornecer informações 

para uma investigação mais precisa, visando assim, uma maior aproximação com o 

tema. Desta forma, para a elaboração deste trabalho foram utilizadas 

jurisprudências, doutrinas, artigos científicos e leis.  



 

 

 

 

2. O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O assédio moral se caracteriza pelo constrangimento psicológico constante 

e prolongado causado a uma pessoa, capaz de gerar ofensa à sua personalidade, 

dignidade ou integridade psíquica.  

A Lei Estadual nº 12.250 de 09 de fevereiro de 2006 do estado de São 

Paulo, Projeto de lei nº 422, de 2001, do Deputado Antonio Mentor, em seu artigo 2º 

conceitua o assédio moral como todo comportamento abusivo, gesto palavra e 

atitude, que ameaça por sua repetição, a integridade física ou psíquica de uma 

pessoa, degradando o ambiente de trabalho. 

Considera-se ainda, nos termos de lei, conforme paragrafo único do referido 

artigo:  

 
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 físicos ou mentais adversos, em 
prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

Marluci Marques Mendes (2015) em seu artigo ''O assédio moral no 

ambiente de trabalho'' descreve que o assédio moral no ambiente de trabalho vem 

se tornando uma matéria cada vez mais preocupante à sociedade, devido aos 

inúmeros desgastes que provoca a quem sofre, pois causa profundos abalos à 

saúde e ao bem estar da vítima. 

As exposições dos empregados a certas situações humilhantes e 

constrangedoras, que vem a se repetir diversas vezes durante a jornada de trabalho, 

predominam condutas negativas, desestabilizando a vítima de seu ambiente de 

trabalho.  

A humilhação e as situações constrangedoras de longe duração na vida de 

um trabalhador, compromete sua dignidade e as relações afetivas e sociais, o que 

vem a gerar graves problemas à saúde física e mental que podem evoluir para a 

incapacidade laborativa. 
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Ellen Pinkos Cobb (2012, p. 2) ressalta em seu artigo, que os termos usados 

para assédio moral são diferentes em cada país: 

 
Termos diferentes são usados por diferentes países para o comportamento 
hostil, muitas vezes referido como bullying. Os termos incluem assédio 
moral ou assédio, violência psicológica e mobbing. Mobbing é um termo de 
origem europeia que corresponde aos termos de incivilidade ou assédio no 
local de trabalho. Termos adicionais incluem: abuso de trabalho ou de 
funcionários, maus tratos, abuso emocional, bossing, vitimização, 
intimidação, terrorismo psicológico, Harcèlement Moral, Harcèlement 
Psychologique, assédio no local de trabalho, Acoso Moral, assédio moral, 
maltrato psicológico. 

 
Para Márcia Novaes Guedes, juíza substituta da Bahia (2003, p.2): 

 
"Mobbing", assédio moral ou terror psicológico é uma perseguição 
continuada, cruel, humilhante e desencadeada, normalmente, por um 
sujeito perverso, destinada a afastar a vítima do trabalho com graves 
danos para a sua saúde física e mental. Esse fenômeno não é recente, 
pois existe desde que a humanidade começou a se organizar em 
sociedade; a novidade está nos estudos médicos e jurídicos. A partir da 
década de oitenta é que foram publicados os resultados das investigações 
científicas relacionando o "mobbing" a doenças no trabalho, cabendo a 
primazia desses estudos ao médico psiquiatra alemão, radicado na 
Suécia, Heinz Leymann, que denominou o fenômeno de psicoterror. 

 
No Brasil, a expressão certamente mais usada para o fenômeno é "assédio 

moral", sendo utilizados os termos "terrorismo psicológico" ou "psicoterror". 

Dentro da relação de emprego, a subordinação é requisito indispensável 

para o trabalhador ser considerado empregado, daí vem à ideia que o empregado 

deve seguir as ordens impostas pelos seus superiores hierárquicos.  

Os poderes atribuídos ao empregador são limitados, partindo dessa ideia, o 

empregado não é obrigado a cumprir ordens a ele impostas, que são consideradas 

ilegais. Esse poder diretivo se divide em poder de organização, poder de controlar e 

poder de disciplinar o trabalho. 

O poder diretivo acontece de forma limitada, como forma de proteção ao 

trabalhador dos excessos cometidos pelo empregador. Todo e qualquer abuso de 

direito por parte do empregador deverá ser contido sob pena do mesmo cometer 

falta grave e possível indenização por danos morais.  
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2.1 CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL 
 

O assédio moral está diretamente vinculado à nossa estrutura emocional-

sentimental, conhecida popularmente como caráter. (BARROS, 2010, p. 927) 

O assédio moral não é um fenômeno novo, trata-se de uma modalidade de 

violência que causa humilhação e constrangimento a vítima.  

A palavra “assédio” significa “insistência importuna, junto de alguém, com 

perguntas, propostas, pretensões etc.” (dicionário Novo Aurélio) ou “insistência 

impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a 

alguém” (Dicionário Houaiss). Trata-se, pois, de um comportamento ou conjunto de 

comportamentos em relação a alguém. (FIORELLI J., FIORELLI M., MALHADAS 

JUNIOR, p. 10) 

Sônia A. C. Mascaro Nascimento, em seu artigo ''O Assédio Moral no 

Ambiente de Trabalho'' (2004, p. 2), escreve:  

 
O assédio moral (mobbing, bullying, harcèlement moral ou, ainda, 
manipulação perversa, terrorismo psicológico) caracteriza-se por ser uma 
conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade 
psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o trabalhador a 
situações humilhantes e constrangedoras. 

 
Essas situações são capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade 

ou à integridade psíquica. 

A psiquiatra e psicanalista francesa Mari-France Hirigoyen, (2006, p. 17), 

define o assédio moral como qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, 

comportamento, atitude...) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a 

dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu 

emprego ou degradando o clima de trabalho. 

Rosemari Pedrotti de Avila (2015, p.21 apud Leymann, 2000) escreve e 

qualifica o mobbing como terror psicológico ou psicoterror, no qual a vítima é 

submetida a um processo de invasão sistemática de seus direitos, conduzindo-a à 

exclusão do mercado de trabalho, pois torna a vítima incapaz de encontrar um 

emprego em razão dos desgastes psicológicos suportados no ambiente de trabalho 

anterior. 

De acordo com Mauricio Godinho Delgado (2013, p. 650) define-se o 

assédio moral como a conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de 

desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, 
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gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da 

autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves. 

Nas palavras da doutrinadora Alice Monteiro de Barros (2010, p. 927): 

 
O termo "assédio moral" foi utilizado pela primeira vez pelos psicólogos, e 
não faz muito tempo que entrou para o mundo jurídico. O que se denomina 
assédio moral, também conhecido como mobbing (Itália, Alemanha e 
Escandinávia), harcèlement moral (França), acoso moral (Espanha), terror 
psicológico ou assédio moral entre nós, além de outras denominações, são, 
a rigor, atentados contra a dignidade humana, que se manifeste, de inicio, 
na família e na escola, quando se confrontam, respectivamente, filhos e 
alunos com predileções ostensivas. Ora, a exibição de valores, o relato do 
brilho e da glória de uns e do ostracismo de outros geram ciúmes, inveja e 
rivalidades. 

 

Conclui-se assim, que o assédio moral é uma forma de violência de natureza 

psicológica, contra a dignidade psíquica do indivíduo, por meio de ações, podendo 

ser gestos ou palavras que degradam e atingem reiteradamente a vítima. 

 

2.1.1 Configuração do Assédio Moral 
 

Marcia Kazenoh Bruginski em seu artigo ''Assédio moral no trabalho - 

conceito, espécies e requisitos caracterizadores'' (2013, p. 29) comenta que várias 

são as formas de se praticar assédio moral, como desprezar o empregado, 

deixando-o isolado no ambiente laboral, determinar o cumprimento de metas 

impossíveis de serem realizadas, levando-o ao descrédito pessoal, a determinação 

de cumprimento de tarefas alheias à sua função, como limpar sanitários, a 

“inatividade forçada”, a exposição a situações vexatórias, etc. 

Pode-se citar a análise do judiciário em casos concretos, quanto aos 

requisitos e a configuração do assédio moral: 

 

ASSÉDIO MORAL. CONFIGURAÇÃO. O assédio moral consiste em atos e 
comportamentos praticados por empregador, superior hierárquico ou 
colegas de trabalho, que se traduzem necessariamente em atitude de 
contínua e ostensiva perseguição e que acarretem danos relevantes às 
condições físicas, psíquicas e morais da vítima. Se não comprovada a 
prática de atos desta espécie, não há que se falar em assédio moral. (TRT-5 
- RecOrd: 00010392420135050192 BA 0001039-24.2013.5.05.0192, Rel. 
Léa Nunes, 3ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 07/11/2014.) 

 
ASSÉDIO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. O 
assédio moral consiste na prática de atos e comportamentos pelo 
empregador, superior hierárquico ou colegas de trabalho, que se traduzem 
necessariamente em atitude de contínua e ostensiva perseguição e que 
acarretem danos relevantes às condições físicas, psíquicas e morais da 
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vítima. Comprovado o assédio, devida é a indenização por dano moral, mas 
esta deverá ser fixada de forma a não acarretar enriquecimento ilícito do 
empregado. (TRT-5 - RecOrd: 00014939020125050013 BA 0001493-
90.2012.5.05.0013, Rel. Léa Nunes, 3ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 
19/12/2014.) 

 
Pode-se afirmar que em ambas as decisões supracitadas são claras quanto 

aos requisitos e as formas de configuração do assédio moral, requisitos esses, 

indispensáveis para a configuração do crime.  

Rodolfo Pamplona Filho (2003, p. 37) afirma que o assédio moral possui 

quatro elementos, sendo eles: a conduta abusiva; a natureza psicológica do 

atentado à dignidade psíquica do indivíduo; a reiteração da conduta; e a finalidade 

de exclusão.  

Outro aspecto essencial para a qualificação do assédio moral é a finalidade 

de quem pratica. Assim, é preciso ter a intenção de discriminação ou isolamento, 

para que então a vítima do assédio desista do cargo ou do emprego.  

Contudo, cabível o alerta dos Tribunais de que o assédio moral nem sempre 

visa à demissão do empregado, podendo objetivar apenas manter o empregado sob 

alguma ''tortura psicológica''. É o que se vê do posicionamento jurisprudencial de 

relatoria da Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leita, do TRT da 17ª Região, que 

evidencia também a dificuldade probatória da figura: 

 
ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. DISCRIMINAÇÃO. 
REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. A prática do assédio moral não 
é de fácil comprovação, pois, na maioria das vezes, ocorre de forma velada, 
registrando-se que o assédio moral no ambiente de trabalho não visa 
apenas à demissão do emprego, apesar de configurar o objetivo mais 
freqüente. Pode apenas revelar a intenção de constranger, humilhar, isolar 
o empregado, ou seja, apenas manter o subordinado sob tortura 
psicológica. Assim, comprovada a existência de indícios suficientes para 
demonstrar a sua prática, devida a reparação civil por danos morais. (TRT 
17ª R.; RO 141800- 50.2010.5.17.0007; Relª Desª Wanda Lúcia Costa Leite 
França Decuzzi; DOES 14/03/2012; Pág. 114) (sem grifos no original) 

 
Alice Monteiro de Barros (2010, p. 929) cita alguns comportamentos que 

constituem as técnicas destinadas a desestabilizar a vítima: 

 
1) Há as chamadas ''técnicas de relacionamento''. O assediador não dirige o 
olhar nem a palavra a vitima, nem sequer para um bom dia; comunica-se 
com ela por bilhetes, impedindo-a de se expressar. A vitima é interrompida, 
frequentemente, pelo superior hierárquico ou por colegas, muitas vezes com 
gritos e recriminações; não a encaram, ignoram sua presença, dirigindo-se, 
exclusivamente, a outros. É comum também aproveitarem uma saída rápida 
da vitima para deixarem uma tarefa em sua mesa, sem solicitar-lhe 
pessoalmente a execução do trabalho; 2) são adotadas, ainda, ''técnicas de 
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isolamento'', ou seja, são atribuídas à vitima funções que a isolam ou 
deixam-na sem qualquer atividade, exatamente para evitar que mantenha 
contato com colegas de trabalho e obtenha deles a solidariedade ou 
manifestação de apoio. 3) existem as chamas ''técnicas de ataque'', que se 
traduzem por atos que visam a desacreditar e/ou a desqualificar a vítima 
diante dos colegas ou clientes da empresa. Essa técnica de assédio moral 
implica, por exemplo, conferir à vítima tarefas de grande complexibilidade 
para serem executadas em curto lapso de tempo, com o fim de demonstrar 
a sua incompetência ou exigir-lhe tarefas absolutamente incompatíveis com 
a sua qualificação funcional e fora das atribuições de seu cargo; 4) há 
também as ''técnicas punitivas'', que colocam a vítima sob pressão, como, 
por exemplo, por um simples erro cometido, elabora-se um relatório contra 
ela. 

 

Marie-France Hirigoyen assevera que é muito comum o assediador utilizar-

se de provocações e de indiretas. Quando a vítima se mostra irritada com a situação 

e reage, o perseguidor vale-se de justificativas como: ''Ah, nada disso me espanta, 

essa pessoa é louca, é desequilibrada, é temperamental, é hipersensível, é 

agressiva, é desajustada''. E em seguida acrescenta: ''Imagina, eu estava brincando! 

Aliás, eu nem estava falando de você!'' (BARROS, 2010, p. 929) 

Entende-se assim que três são os requisitos necessários para a 

configuração do assédio moral, a conduta abusiva, a repetição dos ataques à vítima 

e o dano causado.  

 

2.2.1 Espécies de Assédio Moral  
 

Quanto às espécies, o assédio moral se classifica em: vertical descendente 

(parte do superior em relação aos seus subordinados); horizontal simples ou coletivo 

(parte de um ou mais trabalhadores em relação ao colega de serviço); vertical 

ascendente (de um ou mais assalariados em relação ao superior hierárquico). 

(ALKIMIN, 2005, p. 61) 

O assédio moral pode ser caracterizado na forma vertical descendente, isso 

quer dizer que ocorre quando é praticado pelo empregador, que adotam medidas 

autoritárias e arrogantes, aproveitando-se do cargo elevado para abusar desse 

poder. Existindo também o assédio horizontal, que é cometido pelos próprios 

colegas de trabalho entre si, não existindo a subordinação, pois as condutas 

abusivas são praticadas por pessoas que estão no mesmo patamar hierárquico, e de 

forma vertical ascendente, que é a pratica do assédio diretamente do subordinado 

contra o superior hierárquico. 



17 

 

 

 

Nas palavras da juíza substituta Dra. Márcia Novaes Guedes, (2003, p. 3)  

 
O terror psicológico no trabalho é uma violência multifacetada que, além da 
modalidade vertical (empregadores e chefes contra subordinados), pode se 
verificar na modalidade horizontal (colegas de trabalho do mesmo grau 
hierárquico), como também de modo ascendente - é o mobbing de baixo 
para cima (subordinados que se amotinam e aterrorizam um superior, 
normalmente utilizando atos de sabotagem do trabalho deste). Não obstante 
a raridade dessas modalidades, elas são tão cruéis quanto a vertical e 
produzem danos à integridade física, psíquica e moral das vítimas 
igualmente graves. 

 

2.2.2 Assédio Moral Vertical Descendente 
 

Maria Aparecida Alkimin (2005, p. 62), comenta que esse tipo de assédio é 

proveniente do empregador, compreendido na expressão o empregador 

propriamente dito, bem como qualquer outro superior hierárquico (diretor, gerente, 

assessor, chefe, supervisor etc.) que receba a delegação do poder de comando. 

Essa modalidade de assédio é praticada pelo empregador por questões 

hierárquicas, ou seja, o empregador tem uma posição hierarquicamente superior 

com relação ao empregado.  

A autora ainda menciona (2005, p. 63): 

 
O assédio moral cometido por superior hierárquico, em regra, tem por 
objetivo eliminar do ambiente de trabalho o empregado que por alguma 
característica represente uma ameaça ao superior, no que tange ao seu 
cargo ou desempenho do mesmo, também o empregado que não se 
adapta, por qualquer fator, à organização produtiva, ou que esteja doente 
ou debilitado. Como exemplo, temos o caso da mulher: a gravidez pode se 
tornar um fator de incomodo para alguns. Outrossim, o assédio moral pode 
ser praticado com o objetivo de eliminar custos e forçar o pedido de 
demissão.  

 

Marcia Kazenoh Bruginski (2013, p. 4) comenta que o empregador, ao usar 

de sua superioridade hierárquica para constranger um subordinado, pratica o 

assédio vertical ou descendente. No ensinamento primoroso de Sônia Mascaro do 

Nascimento, “o que se verifica no assédio vertical é a utilização do poder de chefia 

para fins de verdadeiro abuso de direito do poder diretivo e disciplinar, bem como, 

para esquivar-se das consequências trabalhistas”. 

Ainda nas palavras de Maria Aparecida Alkimin, (2005, p. 63):  

 
Superada essa questão doutrinária, deveremos admitir que o assédio 
cometido pelo empregador é o mais corriqueiro, justamente devido à 
moderna organização do trabalho, pois, sob a influência do neoliberalismo, 
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cresceu a Corrida pela Competitividade e lucratividade a baixo Custo, 
exigindo-se da força de trabalho humano uma parcela de responsabilidade 
pelos prejuízos e manutenção do emprego, devendo o moderno trabalhador 
se ajustar às políticas de reestruturação e flexibilização além de ter uma 
performance polivante para se ajustar ao mercado globalização e de 
escassez de emprego.  

 
Pode-se argumentar que muitas vezes o assédio moral nesta posição 

hierárquica passa a ser como uma forma de estratégia para melhorias da empresa, 

para que o empregado aumente sua produtividade para benefício do empregador.  

Contudo, é válido ressaltar que esse tipo de assédio muitas vezes, é 

realizado de forma perversa, onde é praticado com o objetivo de desvalorização do 

assediado, forçando a prática do pedido de demissão por parte da vitima.  

 

2.2.3 Assédio Moral Horizontal 
 

Maria Aparecida Alkimin (2005, p. 65) conceitua essa modalidade de 

assédio: 

 
Trata-se de assédio moral cometido por colega de serviço; manifesta-se 
através de brincadeiras maldosas, gracejo, piadas, grosserias, gestos 
obscenos, menosprezo, isolamento etc., podendo ser resultante dos 
seguintes fatores: a) conflitos interpessoais que provocam dificuldades de 
convivência por qualquer motivo pessoal (atributos pessoais, profissionais, 
capacidade, dificuldade de relacionamento, falta de cooperação, destaque 
junto à chefia, discriminação sexual etc.); b) competitividade/rivalidade para 
alcançar destaque, manter-se no cargo ou disputar cargo, ou para obter 
promoção.  

 
Nesse tipo de assédio não existe uma subordinação entre empregado e 

empregador, acontece entre os que se encontram hierarquicamente no mesmo nível, 

ou seja, que ocupam cargos iguais ou semelhantes.  

Nas palavras de Maria Aparecida Alkimin (2005, p. 65), sem dúvida o 

assédio moral cometido nessas condições agride os direitos de personalidade e 

dignidade do empregado assediado, retirando da empresa o espaço de 

sociabilidade, afeto, solidariedade e companheirismo. 

Para Marcia Kazenoh Bruginski (2013, p. 4): 

 
Outro tipo de assédio é o horizontal, praticado por um grupo de empregados 
do mesmo nível. O fenômeno pode, inclusive, decorrer de ato patronal, 
consistente no estímulo à rivalidade entre seus empregados. Ou seja, o 
empregador estimula conflitos internos com o fito de “se livrar de alguém 
incômodo, jogando uma pessoa contra a outra, com intuito de pressioná-la a 
pedir demissão”  
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Diversos são os fatores que levam o agressor a praticar o assédio, tendo 

como um deles o medo de ser ultrapassado pelos colegas de trabalho, criando certo 

receio do individuo a se sentir inferior aos demais. 

 

2.2.4 Assédio Moral Vertical Ascendente 
 

Apesar de ser o menos comum, o assédio moral vertical ascendente ocorre 

através do empregado quando assedia o empregador.  

Nas palavras de Maria Aparecida Alkimin (2005, p. 66), é o típico caso de 

assédio moral que parte de um ou vários subordinados contra o superior hierárquico.  

Trata-se da violência psicológica praticada por um ou vários subordinados 

contra o superior hierárquico.  

Marcia Kazenoh Bruginski (2013, p. 4) comenta que esse tipo de assédio é 

praticado pelos subordinados contra o chefe, que, assim como nas demais 

modalidades, pretende tornar insuportável o ambiente de trabalho, obrigando o 

superior hierárquico a tomar a iniciativa, por qualquer meio, de deixar o cargo 

ocupado ou, até mesmo, da dissolução do contrato de trabalho.  

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

se excede nos poderes de mando e que adota posturas autoritárias e arrogantes, no 

intuito de estimular a competitividade e rivalidade, ou até mesmo por cometer atos 

de ingerência pelo uso abusivo do poder de mando. (ALKIMIN, 2005, p. 66) 

Por mais rara que seja essa modalidade de violência, ela ocorre muitas 

vezes de forma cruel, com isso, Maria Aparecida Alkimin (2005, p. 66) comenta: 

 
Os motivos pelo qual ocorre, que pode ser ainda que, por insegurança ou 
inexperiência, o superior hierárquico não consiga manter domínio sobre o(s) 
trabalhador(es), sendo pressionado ou tendo suas ordens desrespeitadas 
ou deturpadas, implicando o fortalecimento do(s) assediador(es) para se 
livrar do superior hierárquico indesejado.  

 

Nas três modalidades descritas, as condutas são abusivas, pois são 

praticadas direta ou indiretamente que afetam o estado psicológico da vítima, 

causando-lhe dano à personalidade, à dignidade, à integridade física ou psíquica, 

colocando em perigo o emprego ou desmoralizando o ambiente de trabalho. 
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Diante disso, verifica-se que o assédio moral tem envolvimento claro com o 

dano moral, pois quando o agressor comete assédio contra a vítima, ofende seus 

direitos personalíssimos, honra, liberdade, dignidade, ou seja, sua moral.  



 

 

 

 

3. DANO MORAL 

 

O dano pode ser tanto moral como patrimonial. O primeiro atinge os bens 

personalíssimos, ou seja, o direito à vida, à integridade e a imagem, já o dano 

patrimonial consiste na lesão aos bens e direitos que podem ser apreciados 

economicamente.  

O dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação dos bens de ordem 

moral de uma pessoa, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à 

sua saúde, seja mental ou física e à sua imagem. O dano moral não atinge 

diretamente o patrimônio do indivíduo, mas sim o seu íntimo, atinge os direitos da 

personalidade, e por consequência ocasiona vexame, humilhação.  

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da 

vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo 

transita pelo imponderável, daí porque aumentam as dificuldades de se estabelecer 

a justa recompensa pelo dano. (VENOSA, 2013, p. 47)  

Assim ensinam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 55): 

 
O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, 
nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos 
afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da 
pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua 
intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 
constitucionalmente. 

 
Para Sérgio Cavalieri Filho (2012, p.90): 

 
Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e 
sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos - os 
complexos de ordem ética -, razão pela qual podemos defini-lo, de forma 
abrangente, como sendo uma agressão a um bem ou atributo da 
personalidade. Em razão de sua natureza imaterial, o dano moral é 
insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser compensado 
com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais 
uma satisfação do que uma indenização. 

 

O dano moral vem a ser a lesão de interesse não patrimoniais de pessoa 

natural ou jurídica (CC, art.52; Súmula 227 do STJ), provocada pelo fato lesivo. 

(DINIZ, 2010, p. 90). 

O dano moral prescinde de prova concreta em juízo, pois ocorre no interior 

da personalidade do individuo e existe in re ipsa, ou seja, quando o dano moral é 
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presumido. O TRT da 15ª Região, em um dos seus julgados apontou seu 

entendimento sobre dano moral:  

 
DANO MORAL. PROVA DA OFENSA SOFRIDA. DESNECESSIDADE DA 
PROVA DA DOR SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. Segundo Yussef Said 
Cahali, dano moral é “tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 
ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado” 
(“Dano Moral”, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 1998, p. 20). Ou seja, o dano 
moral, para ser configurado, deve ocasionar lesão na esfera personalíssima 
do titular, violando sua intimidade, vida privada, honra e imagem - bens 
jurídicos tutelados constitucionalmente e cuja violação implica indenização 
compensatória ao ofendido (art. 5º, incisos V e X, CF). Para sua 
caracterização não é necessário que o sofrimento ou o constrangimento do 
ofendido sejam exteriorizados, bastando apenas ficar demonstrada a 
potencialidade lesiva da conduta praticada pelo ofensor. Portanto, uma vez 
comprovada a ofensa sofrida, demonstrado está o dano moral através de 
uma presunção natural, decorrente das regras de experiência comum. Vale 
assinalar que, o poder de direção que o empregador possui deve ser 
exercido sempre respeitando a dignidade do trabalhador, bem como 
considerando o valor social do trabalho, fundamentos da República 
Federativa do Brasil, insculpidos nos incisos III e IV, do art. 1º da 
Constituição Federal, o que não lhe permite destratar ou desrespeitar seus 
empregados ao dirigir a prestação de serviços. Não é razoável admitir o 
empregado ser tratado pelo superior hierárquico “aos gritos”, tampouco que 
este dispense tratamento vexatório ao trabalhador, como restou 
comprovado nos autos, em ofensa à dignidade da pessoa, além de causar-
lhe enorme constrangimento, porque proferidos na presença dos demais 
colegas de trabalho. Dessa forma, estando devidamente provado que a 
reclamante sofreu constrangimento por parte de seu superior hierárquico, 
em ofensa à sua dignidade, esta faz jus à indenização por dano moral, 
conforme decidido na origem. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 
(TRT-15 - RO: 68826 SP 068826/2010, Relator: LORIVAL FERREIRA DOS 
SANTOS, Data de Publicação: 19/11/2010) (grifou-se)  

 

Conforme o julgado supracitado não é necessário à exteriorização da dor 

para que se configure o dano moral, basta que haja potencialidade lesiva, isso 

porque, muitas vezes, o sofrimento se quer transparece.  

Enquanto a indenização por dano material possui um equivalente em 

pecúnia, onde a extensão do dano é de fácil percepção, a indenização por dano 

moral tem por objetivo reparar o patrimônio do ofendido, mas sim realizar certa 

compensação financeira, a fim de minimizar os efeitos negativos da lesão sofrida 

pela vítima.  

O dano é requisito essencial para configuração da responsabilidade civil, 

junto com o ato ilícito e o nexo causal. 
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A reparabilidade do dano moral é amplamente aceita entre doutrinadores, 

juristas e operadores do direito, mas como será visto ao longo desse capítulo, esse 

nem sempre foi o pensamento dominante. 

 

3.1 ORIGEM HISTÓRICA 

 

Para poder entender o dano moral, se faz necessário citar às sociedades 

antigas, pois partindo deste ponto identificamos o momento histórico em que surge a 

reparação do dano moral ao indivíduo e a sua necessidade.  

Com o desenvolvimento das sociedades mais antigas, os conflitos entre os 

indivíduos eram uma consequência. Desta maneira, se nada fosse feito para sanar e 

equilibrar as desigualdades entre os povos, a ordem social seria comprometida.  

Nas palavras de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p 56):  

 
Embora a aceitação da ampla reparabilidade dos danos morais seja tese 
que só há pouco tempo se tornou razoavelmente pacífica na maioria das 
legislações contemporâneas, a história das nações nos demonstra, de 
forma clara, que semrpre houve preceitos normativos que amparavam 
algumas dessas pretensões.  

 

Em todas as sociedades é possível detectar que a integridade física e moral 

dos seus povos tinham proteção, desta forma fica claro, que quem ofendesse 

alguém tinha a obrigação de repará-lo, seja com uma pena física ou pecuniária.  

 

3.1.1 Precedentes Históricos sobre o Dano Moral  

 

3.1.1.1 Código de Hamurabi e as Leis de Manu  

 

A ideia de responsabilidade encontra-se presente desde os primórdios da 

civilização. A preocupação fundamental dos monarcas era a de reprimir os atos 

ofensivos e lesivos a outrem, de forma a manter o equilíbrio social perturbado pelas 

ações ilícitas de terceiros. (REIS, 2010 p. 21) 

A abordagem ao tema dano moral, com efeito, já se fazia presente no 

Código de Hamurabi, na Babilônia, quase 2.000 anos antes de Cristo, onde ao lado 

da vingança (''olho por olho, dente por dente''), se admitia, também, a reparatória do 
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dano moral, conquanto antiga, sofreu muitas contestações e evoluiu lentamente, até 

chegar ao termos da concepção atual. (THEODORO JUNIOR, 2016) 

O Código de Hamurabi foi um conjunto de leis baseada na lei de Talião ''olho 

por olho, dente por dente''. Nesse sentido, Clayton Reis (2010, p. 23) comenta sobre 

referida lei, onde as ofensas pessoais eram reparadas na mesma classe social, à 

custa de ofensas idênticas.  

As leis apresentam punições caso não sejam cumpridas as regras 

estabelecidas. Cada ato ilícito cometido haveria punição, que deveria ser 

proporcional ao crime cometido.  

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 57) comentam que seu 

princípio geral era a ideia de que ''o forte não prejudicará o fraco'', pelo que sua 

interpretação nos demonstra que havia uma preocupação constante de conferir ao 

lesado uma reparação equivalente, o que ficou mais conhecido através do seu 

célebre axioma primitivo ''olho por olho, dente por dente'' (a lei de Talião).  

Com o Código de Hamurabi tem-se um dos primeiros registros do dano 

moral. Com isso, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 58) citam (trazido 

do §127 do código): “§127: Se um homem livre estendeu o dedo contra uma 

sacerdotisa, ou contra a esposa de um outro e não comprovou, arrastarão ele diante 

do juiz e raspar-lhe-ão a metade do seu cabelo”.  

Diante disso, é possível perceber que naquela época a compensação do 

dano se dava através de um padrão já estabelecido.  

Guardando certa semelhança com o Código de Hamurabi, o Código de 

Manu também previa uma espécie de reparação de dano quando ocorriam lesões. 

(REIS, 2010, p. 25) 

As Leis de Manu pregavam que a reparação para as vítimas de danos 

morais tinham um caráter pecuniário, o que claramente difere o mesmo do Código 

de Hamurabi. Nesse sentido, Clayton Reis (2010, p. 25) comenta que o aspecto 

diferenciativo entre o Código de Hamurabi e o de Manu consiste no fato de que, 

enquanto, no primeiro, a vitima ressarcia-se à custa de outra lesão levada a efeito 

sobre o lesionador, no de Manu, o ressarcimento se operava as expensas de um 

determinado valor pecuniário, arbitrado pelo legislador. 
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No Código de Manu (Índia), havia pena pecuniária para certos danos 

extrapatrimoniais, como, por exemplo, a condenação penal injusta. (THEODORO 

JUNIOR, 2016) 

Os idealizadores desse código julgavam que a coação e o castigo eram 

essenciais para se evitar o caos produzido na sociedade. Quanto maior fosse à 

condição social da pessoa, maior seria o seu quinhão e vice-versa.  

Nas palavras de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 59): 

 
Confrontando-o com o Código de Hamurabi, não há como negar que, do 
ponto de vista da civilização moderna, o código de Manu significou um 
avanço, eis que, enquanto no primeiro, a prioridade era o ressarcimento da 
vítima através de uma outra lesão ao lesionador original (dano que deveria 
ser da mesma natureza), o segundo determinava a sanção através do 
pagamento de um certo valor pecuniário.  

 

 

Nota-se assim, a evolução entre esses dois sistemas, o primeiro, consistente 

na reparação de uma ofensa por outra, e no segundo, a reparação de um ato lesivo 

pelo pagamento de certo valor pecuniário.  

 

3.1.1.2 Alcorão e Bíblia Sagrada 

 

Maxweel Sulívan Durigon Meneghini em seu artigo ''Dano moral no tempo, 

no espaço e sua reparação no Brasil'' escreve que o Alcorão é o livro sagrado da 

religião islâmica composto por 114 suratas e 286 versículos. Nestas suratas estão às 

leis do povo muçulmano, muitas dessas leis são suaves e com penas leves, outras 

são cruéis e pregam o castigo corporal. 

A princípio, o Alcorão adotou em parte a pena de Talião. Pablo Stolze e 

Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 59) apontam que vê-se, também, que há 

preceitos, no Alcorão, explicitamente inspirados no Código de Hamurabi, como, por 

exemplo, o versículo 127 do capítulo XVI, que reza: ''Se nos vingardes, que a vossa 

vingança não ultrapasse a afronta recebida. Porém, aqueles que sofrerem com 

paciência farão uma ação mais meritória''.  

No livro sagrado dos cristãos, mais precisamente em seu Antigo 

Testamento, encontramos algumas passagens que tratam, sem sombra de dúvida, 

da reparação de danos morais. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2006, p. 59). 
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O Antigo Testamento da Bíblia já aplicava a reparação dos danos morais em 

diversas passagens. No capítulo XXII - vers. 13 a 20 do Deuteronômio tem-se 

nitidamente o exemplo de dano moral e sua reparação: 

 
Se um homem casar com uma mulher e depois lhe ganhar aversão, e 
procurar pretextos para a repudiar, acusando-a de péssima reputação, e 
disser: eu recebi esta mulher e, aproximando-se dela, não a achei virgem, 
seu pai e sua mãe a tomarão, e levarão consigo as provas de sua 
virgindade aos anciãos da cidade que estão à porta, e o pai dirá: eu dei 
minha filha por mulher e a este homem, e porque ele lhe tem aversão, e 
procura pretextos para a repudiar acusando-a de péssima reputação, 
chegando a dizer: não achei virgem à tua filha e, contudo, e às provas da 
virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da 
cidade; e os anciãos daquela cidade pegarão naquele homem e fá-lo-ão 
açoitar, condenando-o, além disso, a cem siclos de prata, que ele dará ao 
pai da donzela, porque espalhou uma péssima reputação contra uma 
virgem de Israel, e a terá por mulher, e não poderá repudia-la durante todo 
o tempo da sua vida.  

 

Neste trecho do antigo testamento da Bíblia, tem-se a figura nítida do dano 

moral presente na Bíblia Sagrada, pois se um homem viesse a denegrir a imagem 

de sua esposa e caso fosse comprovado que estava mentindo, seria obrigado a 

reparar a família da moça, bem como, permanecer casado com ela. 

 

3.1.1.3 Grécia Antiga, Direito Romano e Direito Canônico 

 

Nas palavras de Clayton Reis (2010, p. 29) a civilização grega foi, sem 

contestação, a mais marcante e expressiva de que se tem conhecimento na historia 

do homem na face da Terra. O sistema jurídico grego atingiu pontos culminantes 

com seus vigorosos pensadores. Pela primeira vez, na história da civilização, fala-se 

em Democracia. A noção de reparação do dano era pecuniária, de acordo com as 

normas instituídas pelo Estado.  

As leis gregas outorgavam ao cidadão e aos seus respectivos bens a 

necessária proteção jurídica, além de fixarem que a reparação dos danos a eles 

causados assumiria sempre um caráter pecuniário, afastando a vingança física e 

pessoal como forma de satisfação ao lesado. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2006, p. 60). 

A principal contribuição dos gregos para a cultura jurídica deve-se aos seus 

trabalhos sobre o governo ideal da cidade, pois foi nessa época que surgiu a ciência 

política e o governo da polis.  
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Tendo como seus principais escritores e idealizadores Platão, Heródoto e 

Aristóteles, grandes filósofos reconhecidos até os dias de hoje.  

O dano moral também se apresentava no direito romano. A Lei das XII 

Tábuas foi à primeira legislação escrita daquela época e em seus artigos já se 

observava a possibilidade de reparação por dano moral. Diante disso Humberto 

Theodoro Junior (2016) comenta que em Roma se admitia a reparação por danos à 

honra, mas, a exemplo dos Códigos de Hamurabi e Manu, a sanção era aplicada a 

certos fatos, e não genericamente. 

Os romanos possuíam exata noção de reparação pecuniária do dano, 

embora não tivessem desenvolvido um sistema de responsabilidade civil. Desse 

modo, todo ato considerado lesivo ao patrimônio ou à honra de alguém implicava 

consequente reparação. (REIS, 2010, p. 29) 

O Império Romano era dividido em classes sociais e havia uma distância 

muito grande de uma classe para a outra. Naquela época os patrícios tinham direitos 

civis, religiosos e políticos, contudo os plebeus, não tinham esses direitos.  

Nas palavras de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 61) 

superada a época da vingança privada, a noção de reparação pecuniária de danos 

era algo extremamente presente entre os romanos, pelo que todo ato considerado 

lesivo ao patrimônio ou à honra de alguém deveria implicar uma consequente 

reparação.  

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 63) explicam que no antigo 

Direito Canônico há diversas passagens em que se constatam regras típicas de 

tutela da honra. Nota-se, inclusive, que havia preocupação específica de se 

determinar reparação pelos danos morais e materiais, consignando dispositivos que 

as legislações seculares, sob a influência constante da Igreja Católica, acabaram 

adotando.   

O Direito Canônico está diretamente ligado à figura da Igreja e ao 

cristianismo.  

 

3.1.2 Evolução histórico-legislativa no Brasil 

 

Com isso, verifica-se que desde que o direito passou a ser codificado a 

ressarcibilidade por danos morais sempre esteve presente, ainda que 
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indiretamente, com o passar das décadas acabou sendo positivado no direito 

brasileiro. 

O dano moral tem suas raízes em diversas civilizações, o que influenciou ao 

legislador implantar a possibilidade da reparação não apenas ao dano patrimonial, 

mas também ao dano extrapatrimonial.  

O Código Civil de 1916 não abordou o tema da reparação de danos morais 

de forma ampla, apenas apresentou previsões esparsas ao longo de seus artigos, 

como no artigo 1547, que dizia que a indenização por injúria ou calúnia consistirá na 

reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Contudo, essa previsão não era 

diretamente ao dano moral, podendo se ter uma interpretação mais extensiva. 

Observa-se que o Código Civil de 1916 trouxe a ideia da reparação do dano 

moral, mesmo que de forma indireta e aberto à interpretação, chegando até a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 que previu expressamente em seu 

artigo 5º, incisos V e X, a possibilidade da reparabilidade do dano moral, conforme 

se transcreve: 

 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
[...] 
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente da sua violação; 

 
Ensina Maria Celina Bodin de Moraes (2003, p. 147): 

 
O que antes era tido como inconcebível passou a ser aceitável, e, de 
aceitável, passou a evidente. Se era difícil dimensionar o dano, em questão 
de poucos anos tornou-se impossível ignorá-lo. Se era imoral receber 
alguma remuneração pela dor sofrida, não era a dor que estava sendo 
paga, mas sim a vítima, lesada em sua esfera extrapatrimonial, quem 
merecia ser (re)compensada pecuniariamente, para assim desfrutar de 
alegrias e outros estados de bem-estar psicofísico, contrabalançando 
(rectius, abrandando) os efeitos que o dano causara em seu espírito. 

 

Em primeiro momento, havia entre juristas e doutrinadores a negação ao 

cabimento de dano moral. Influenciados pelo pensamento do Código Napoleão, no 

qual o ser humano era visto apenas como produtor de riquezas, em que se 

priorizava o "ter" ao "ser", prosperava o pensamento de que não se poderia reparar 

prejuízo não auferível economicamente. Gustavo Tepedino (2001, p. 2) esclarece tal 

pensamento à época: 
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O Código Civil, bem se sabe, é fruto das doutrinas individualista e 
voluntarista que, consagradas pelo Código de Napoleão e incorporadas 
pelas codificações do século XIX, inspiraram o legislador brasileiro quando, 
na virada do século, redigiu o nosso Código Civil de 1916. Àquela altura, o 
valor fundamental era o indivíduo. O direito privado tratava de regular, do 
ponto de vista formal, a atuação dos sujeitos de direito, notadamente o 
contratante e o proprietário, os quais, por sua vez, a nada aspiravam senão 
ao aniquilamento de todos os privilégios feudais: poder contratar, fazer 
circular as riquezas, adquirir bens como expansão da própria inteligência e 
personalidade, sem restrições ou entraves legais. Eis aí a filosofia do século 
XIX, que marcou a elaboração do tecido normativo consubstanciado no 
Código Civil. 

 

Naquela época sustentava-se que um dano extrapatrimonial não poderia ser 

reparado em pecúnia, visto que, não se poderia quantificar uma ofensa ou lesão que 

não apresentasse características nitidamente econômicas.  

Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga, Netto e Nelson Rosenvald 

(2014, p. 329), se manifestam citando o Recurso Extraordinário nº 11.786, de 

Relatoria do Ministro Mahnemann Guimarães do Supremo Tribunal Federal: 

 
Em relação ao dano moral, o STF, até meados dos anos sessenta, dizia, de 

modo peremptório, que “não é admissível que os sofrimentos morais deem 

lugar à reparação pecuniária, se deles não decorre nenhum dano material”. 

Ou seja, não se compensavam, no Brasil, os danos morais, apenas os 

danos patrimoniais seriam indenizáveis. 

 

Em segundo momento começa-se a aceitar a reparação do dano moral. As 

influências para a mudança se deram a partir da Segunda Guerra Mundial, diante 

das atrocidades cometidas.  

A Constituição Federal de 1988 proporcionou significativa mudança no 

Ordenamento Jurídico brasileiro. Atualmente é praticamente inquestionável a 

possibilidade de recorrer ao poder judiciário para pleitear reparação de danos com 

fundamento exclusivo em ocorrência de dano moral. 

O Código Civil, que entrou em vigor em 2002, trouxe em sua redação o 

artigo 186 que deixa explicita a obrigação da reparação ao dano imaterial: 

 
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. 

  
Nos dias de hoje a aceitação doutrinária e jurisprudencial é clara, porém 

nem sempre foi assim, percebe-se certa evolução e amadurecimento jurídico nesta 

modalidade.  
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É nítido que o dano moral no ordenamento jurídico teve seu 

desenvolvimento e aceitação ao longo de diversas leis, que aos poucos, foram 

reconhecendo a figura da reparação ao dano imaterial.  

O desenvolvimento social trouxe consigo os conflitos entre os indivíduos, 

que extrapolavam da esfera patrimonial, chegando a ofender direitos pessoais, tais 

como dignidade, honra, intimidade, e os demais direitos de personalidade. 

Diante das ofensas imateriais, o legislador passou a valorar tal situação, 

desta forma, para amparar as vítimas dos danos morais, as legislações começaram 

a introduzir a reparação não mais restrita ao dano patrimonial, mais também ao dano 

extrapatrimonial. 

Com a presença e aceitação do dano moral no ordenamento jurídico 

brasileiro, tem-se a presença das consequências do assédio moral na vida da vítima, 

bem como para o assediador, as formas de prevenção dessa violência e a 

responsabilidade civil que recai ao agente causador desses danos. 



 

 

 

 

4. ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DE FORMA VERTICAL 

DESCENDENTE 

 

4.1 CONSEQUÊNCIAS DO ASSÉDIO MORAL  
 

Assim como existem consequências para a vítima do assédio, também há 

consequências para aqueles que praticam o assédio, nesse caso, podendo ser 

caracterizado como assediador. 

Diante disso, Maria Ester de Freitas, Roberto Heloani e Margarida Barreto 

(2008, p. 42) classificam as consequências do assédio moral no nível individual e no 

nível organizacional: 

 
No nível individual é a vida psicossocial do sujeito, que, acometido por esse 
fenômeno, tem atingidas a sua personalidade, a sua identidade e a sua 
autoestima. Diversos estudos demonstram que o assédio gera desordens 
na vida psíquica, social, profissional, familiar e afetiva do individuo, 
provocando muitos problemas de saúde que podem desestabilizar a sua 
vida. Essas desordens reduzem a capacidade de concentração do 
individuo, induzem-no ao erro e colocam em risco tanto o seu emprego 
como a sua vida. No nível organizacional são vários os efeitos nocivos, 
entre eles: o afastamento de pessoal por doenças e acidentes de trabalho, a 
elevação de absenteísmo e o turn-over (rotatividade) com custos de 
reposição, a perda de equipamentos pela desconcentração, a queda de 
produtividade diante do moral do grupo e a qualidade do clima de trabalho, 
os custos judiciais quando das indenizações, o reforço ao comportamento 
negativo dos indivíduos diante da impunidade, os custos de imagem tanto 
para os clientes internos quanto externos expostos pela mídia, à 
desmotivação interna por contagio e enfraquecimento da adesão ao projeto 
organizacional, a redução da atratividade de talentos no mercado em virtude 
da exposição negativa do nome da organização e mesmo a eventual 
redução do valor da marca. 

 
O assédio moral gera consequências sobre a organização do trabalho, 

afetando diretamente a pessoa do empregado, seja no aspecto pessoal, seja no 

profissional, bem como prejudica economicamente o próprio empregador em razão 

da queda da produtividade, do alto índice de absenteísmo e pagamento de 

indenizações, além de prejuízos para a coletividade, haja vista que o Estado acaba 

custeando o tratamento de saúde da vítima do assédio, como também o pagamento 

de seguro-desemprego e até mesmo de aposentadorias precoces. (ALKIMIN, 2005, 

p. 83) 

Nesse sentido, Mônica Chiapetti Falkembach (2007) em seu artigo ''Assédio 

moral - diagnosticando as consequências'', relata que o assédio moral além de gerar 

efeitos maléficos sobre a personalidade e a saúde do empregado, projeta seus  
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efeitos sobre a sociedade, pois conduz ao desemprego. Nesse caso, a 

vítima do assédio moral pode se tornar um encargo para o Estado, pois gozará de 

benefícios previdenciários; e, ainda, engendra prejuízos à própria organização do 

trabalho, posto que o empregado assediado tem queda na produtividade. 

O assédio moral afeta tanto a vítima, como também os custos da empresa, 

visto que, essa violência pode gerar a baixa produtividade, levando-se em 

consideração a falta de concentração e motivação para a realização do trabalho. 

 

4.1.1 Consequências para o empregado 
 

Diante da gravidade do assédio moral, os danos apresentados para a saúde 

da vítima, podem ser divididos em cinco tipos de dano, o dano moral, patrimonial, 

físico, psíquico e funcional. 

Os danos moral, patrimonial e físico possuem conceitos próprios de 

avaliação e quantificação. Aos danos psíquico e funcional podem ser atribuídos 

níveis de gravidade (leve, moderado e grave) e essa classificação é relevante para 

se atribuir a gravidade do assédio moral. (FIORELLI J., FIORELLI M., MALHADAS 

JUNIOR, 2015, p. 156)  

Maria Aparecida Alkimin (2005, p. 85) esclarece sobre as consequências 

para a vítima do assédio moral: 

 
A vítima injustamente atingida em sua dignidade e personalidade de homem 
e trabalhador suporta significativas perdas, passando a viver no ambiente 
de trabalho tenso e hostil, em constante estado de incômodo psicofísico, 
capaz de gerar distúrbios psicossomáticos, refletindo em 
desmotivação, stress, isolamento e prejuízos emocionais de toda ordem, 
comprometendo sua vida pessoal, profissional, familiar e social. 

 

O assédio moral no trabalho é um fator de risco psicossocial capaz de 

provocar danos à saúde da vítima, podendo ser considerado como doença do 

trabalho, equiparada a acidade do trabalho, na forma do art. 20 da Lei n. 8.213, de 

1991. (DELGADO, 2013, p. 935) 

Se o processo de assédio moral resultar em um impedimento ou prejuízo 

para a atuação do individuo, em qualquer esfera (profissional, familiar), isso poderá́ 

lhe trazer danos decorrentes da queda de rendimentos pela deterioração do seu 

funcionamento dos pontos de vista social e econômico. Cabe, pois, a indenização 
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referente aos danos patrimoniais diretos, verificáveis com certa facilidade, e ao dano 

moral. (FIORELLI J., FIORELLI M., MALHADAS JUNIOR 2015, p. 125) 

Marcus Marques em seu artigo (2017) ''O que é assédio moral? Quais as 

consequências para a empresa que cometer?'', explica que para o trabalhador o 

assédio moral pode gerar doenças como depressão e ansiedade são as mais 

comuns entre trabalhadores que sofrem assédio moral. Além disso, é possível 

observar também dores generalizadas, palpitações, dores de cabeça, pressão alta, 

distúrbios do sono, irritação, crises de choro, isolamento social, problemas nas 

relações familiares, sociais, íntimas, síndrome do pânico, estresse e inúmeras outras 

consequências. Muitas vezes, a dor, o sofrimento e a sensação de impotência diante 

da situação chegam a ser tamanhas, que muitos indivíduos chegam ao extremo de 

cometer suicídio, por não conseguirem lidar com o acontecimento.  

Maria Aparecida Alkimin (2005, p. 85) aponta as condutas que levam a 

vítima se sentir ameaçada: 

 
Os atos, gestos, palavras, enfim, qualquer conduta ou atitude dirigida 
sistematicamente contra o empregado invade a esfera de sua vida íntima e 
profissional, maculando seus direitos de personalidade, com graves 
consequências à sua integridade físico-psíquica, afetando sua autoestima e 
produtividade, levando à degradação do ambiente de trabalho e 
desqualificando a qualidade de vida no trabalho, podendo, inclusive, refletir-
se na esfera patrimonial; isto porque poderá reduzir à situação de 
desemprego e escassez de recursos não apenas para sobrevivência, como 
também para tratamento das sequelas à saúde causadas pela conduta 
assediante.  

 
Marie-France Hirigoyen (2006, p. 159) no III capítulo de sua obra ''Mal-estar 

no Trabalho, redefinindo o assédio moral'' subdivide as principais consequências do 

assédio moral, como sendo consequências específicas físicas o estresse, a 

ansiedade, a depressão e os distúrbios psicossomáticos, em consequências do 

traumatismo o estresse pós-traumático, a desilusão e reativação das feridas e em 

consequências específicas do assédio moral a vergonha e a humilhação, a perda do 

sentido, modificações psíquicas e defesa pela psicose.  

José Osmir Fiorelli, Maria Rosa Fiorelli e Marcos Julio Olivé Malhadas Júnior 

(2015, p. 126) comentam sobre as consequências: 

 
O dano moral engendra danos psíquicos e estes provocam prejuízos à 
funcionalidade, o que, por sua vez, pode ampliar os danos moral e 
patrimonial. O nexo causal nem sempre é de apuração simples; os danos 
psíquicos geram danos físicos, os quais, por sua vez, também se refletem 
em danos funcionais, que igualmente agravam os danos moral e 
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patrimonial; o agravamento dos danos moral e patrimonial reforça o circulo 
vicioso e surge uma espiral ascendente de todos os danos, reforçando-se 
mutuamente até o rompimento – momento em que alguma solução radical 
dará́ fim a essa escalada de sofrimentos, seja pela declaração do conflito, 
seja pela exclusão de um ou mais participantes.  

 
Segundo Maria Aparecida Alkimim (2005, p. 11), o assédio moral sob a ótica 

jurídica viola os princípios da boa-fé, respeito, não discriminação, ferindo a 

personalidade e dignidade do empregado, além de lhe gerar problemas de saúde, 

desemprego e até o suicídio. 

Quando existe a prática desta modalidade, a mesma gera doenças para as 

vítimas, consequentemente desenvolve a invalidez psíquica do indivíduo. 

 

 

4.1.2 Consequências para o empregador 
 

O assédio moral afeta também os custos operacionais da empresa, pois 

pode levar a baixa produtividade, absenteísmo, falta de motivação e de 

concentração, que aumentam os erros no serviço (DELGADO, 2013, p. 935) 

Marcus Marques (2017) explica que para a empresa o assédio moral além 

de gerar um clima organizacional completamente insalubre, em que se torna 

praticamente impossível exercer as funções esperadas de cada colaborador, o 

assédio moral no ambiente de trabalho gera: medo; desmotivação; baixo rendimento 

e produtividade, por parte não só daqueles que são assediados, mas também dos 

que não o são. Outra grande consequência que o empreendedor que não fiscaliza e 

permite que esta prática aconteça entre seus funcionários, é o sofrimento de 

sanções penais, ou seja, o colaborador vítima de assédio moral, mediante provas 

contundentes, pode entrar com uma ação judicial contra a empresa e solicitar que 

todos os danos que lhes foram causados, sejam eles físicos, psicológicos ou 

emocionais, sejam indenizados financeiramente. 

Com isso, tem-se nitidamente o dano prejudicial ao departamento financeiro 

da empresa, visto que uma vez que houve a pratica do dano moral com um de seus 

empregados, comprovado o mesmo, deverá ressarci-lo em valor pecuniário. 

Quando se fala em assédio moral, logo se tem a figura do dano somente ao 

empregado, porém, não é apenas a produtividade do subordinado que tende a cair 
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quando vítima dessa violência tende a prejudicar também o ambiente de trabalho, a 

produtividade e a imagem empresa, bem como, do empregador.  

Neste sentido, Maria Aparecida Alkimin (2005, p. 88) relata que logicamente, 

se no ambiente de trabalho houver pressão ou perseguição psicológica, não haverá 

condições para o trabalhador exercitar sua potencialidade e produzir em quantidade 

e com qualidade, sem contar com a queda da produtividade em razão dos 

constantes afastamentos por motivo de saúde ou até mesmo por motivo de acidente 

de trabalho. 

Diante disso, pode-se afirmar que não somente o empregado sofre impacto 

quando o assunto é assédio moral, mas a empresa a qual ele está subordinado 

também. 

 

4.2 PROPOSTAS DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL 
 

Primeiramente, é válido ressaltar que o dia 02 de maio é o Dia Nacional de 

Combate ao Assédio Moral, diante disso, o Tribunal Superior do Trabalho e o 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançam propagandas da prevenção dessa 

violência. O título deste material é ''Pare e repare - por um ambiente de trabalho 

mais positivo''. 

Conforme texto retirado do site do TST, escrito pelo ministro Brito Pereira, “a 

Justiça do Trabalho atua na solução de conflitos, mas é necessário falar sobre a 

prevenção desse mal que se verificou no ambiente de trabalho e que adoece 

grandemente as vítimas. É preciso orientar todos sobre a necessidade de trabalhar 

em ambiente de respeito mútuo e tratamento cordial". 

Como já é de conhecimento notório, a Justiça do Trabalho é o ramo do 

Poder Judiciário a que as pessoas recorrem quando têm seus direitos trabalhistas 

violados.  

Na maioria das vezes o que se busca nessas ações é a reparação dos 

danos decorrentes da exposição dos trabalhadores a situações vexatórias ocorridas 

no ambiente de trabalho. O artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, trata sobre 

a competência da Justiça do Trabalho as ações de indenização por dano moral ou 

patrimonial: 

 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
[...] 
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VI. as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho;  

 
Kátia Alessandra Pastori Terrin e Lourival José de Oliveira (2007) em seu 

artigo ''Assédio moral no ambiente de trabalho: propostas de prevenção'', citam que 

o assédio moral envolve uma questão de ordem constitucional, uma vez que viola 

princípios e garantias estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Envolvem 

ainda, direitos e liberdades há muito conquistados pelos trabalhadores, expressos 

tanto na CLT como em leis esparsas. 

Pode-se afirmar ainda que a Carta Magna de 1988 atribuiu à dignidade 

humana a categoria de princípio fundamental, uma vez que protege os atributos 

inerentes à pessoa humana, tais como a vida, a liberdade, igualdade, intimidade, 

privacidade, trabalho, saúde, meio ambiente protegido, educação, dentre outros 

(ALKIMIM, 2005, p. 17). 

As políticas relacionadas ao bem-estar do pessoal, à mediação de conflitos e 

ao zelo pelo clima organizacional podem não apenas reparar erros atuais, mas 

também auxiliar na construção de um ambiente mais saudável, de forma que se 

possa falar em qualidade de vida no trabalho sem nenhuma ambiguidade ou 

dubiedade. (FREITAS, HELOANI, BARRETO, 2008, p. 108) 

Pode-se dizer que essas medidas conjunturais podem não ser suficientes e 

em alguns casos restarem totalmente infrutíferas.  

Maria Ester de Freitas, José Roberto Heloani e Margarida Barreto (2008, p. 

109), comentam sobre as propostas de prevenção da violência do assédio moral da 

Organização Internacional do Trabalho: 

 
A OIT sugere que as respostas organizacionais tenham enfoque nas causas 
dos problemas e não apenas em seus efeitos; que levem em consideração 
que nem toda violência pode ser resolvida da mesma maneira; que é 
necessário desenvolver abordagens especificas para cada caso; que é 
importante e eficaz combinarem-se diferentes tipos de respostas, ou seja, 
deve-se atuar simultaneamente em varias frentes; que a demora na tomada 
de decisões causa sérios prejuízos devido ao contagio e à reprodução de 
determina- da pratica; que é importante o envolvimento de todos (direta ou 
indiretamente afetados) e a conscientização de que a violência tem efeitos 
perversos que se espalham de forma mais profunda quanto mais longa for a 
sua duração. 

 
A Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho que tem como 

objetivo tornar os locais de trabalho europeus mais seguros, saudáveis e produtivos, 

propõe ações preventivas que estimulem as pessoas a escolher a forma de realizar 
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o seu trabalho, a redução na quantidade de tarefas monótonas e repetitivas, 

aumento de informações sobre os objetivos organizacionais e o desenvolvimento de 

um novo estilo de liderança empresarial e de uma nova cultura organizacional.  

 
 
4.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ASSÉDIO MORAL 
  

Nas palavras de Rui Carvalho Piva (2012, p. 179) a responsabilidade civil é 

a teoria que tem por objeto o estudo do fundamento e do alcance da obrigação de 

indenizar, representada por uma reparação pecuniária. Em outras palavras, 

responsabilidade civil é a obrigação imposta a quem deixa de cumprir uma 

obrigação.  

O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual alguma 

pessoa, natural ou jurídica, deva arcar com as consequências de um ato, fato, ou 

negócio danoso. (VENOSA, 2009, p. 01)  

Para Paulo Nader (2016):  

 
A responsabilidade civil, como já assentado, decorre do descumprimento de 
um dever jurídico básico definido e imposto em lei ou em convenção. Assim, 
ao violar o dever jurídico o agente pratica ilícito extracontratual ou 
contratual. Haverá a responsabilidade, ou seja, dever de reparação, em 
caso de dano ou conforme condições previstas em ato negocial. 

 
Carlos Roberto Gonçalves (2018, p.14) comenta que a responsabilidade 

tradicionalmente, baseia-se na ideia de culpa. O legislador pátrio, contornando a 

discussão sobre o vocábulo faute no direito francês, preferiu valer-se da noção de 

ato ilícito, como causa da responsabilidade civil.  

Em direito civil, a responsabilidade é ainda definida em seu sentido clássico, 

como ''obrigação de reparar danos que infringimos por nossa culpa e em certos 

casos determinados pela lei. (ROSENVALD, 2017, p.29) 

Vários doutrinadores trazem o conceito da responsabilidade civil diante do 

assédio moral de formas distintas, porém, mantém a essência da reparação dos 

danos ou prejuízos causados a alguém. 

A responsabilidade civil incide daquele que causar dano ou prejuízo a 

outrem fica obrigado à reparação, tanto pelos danos morais quanto pelos danos 

materiais que este vier a sofrer. 

Esta norma encontra-se no artigo 927 do Código Civil, o qual dispõe: 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo”. 

 
Os artigos 186 e 187 do Código Civil mencionados definem ato ilícito: 

 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.  

 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 
Dessa forma, comete ato ilícito quem violar direito ou causar dano a outrem 

por meio de uma conduta culposa, seja omissiva ou comissiva, ou ainda cometer 

abuso de direito. 

Sob esse argumento, toda atividade humana, portanto, pode acarretar o 

dever de indenizar.  

O assédio moral no ambiente de trabalho viola os direitos à saúde e a 

dignidade do trabalhador, bem como alguns direitos e garantias fundamentais 

mencionados pelo artigo 1º, III e IV da CRFB, que possuem a seguinte redação: 

 
Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III. a dignidade da pessoa humana; 
IV. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

 
A responsabilidade civil do empregador está fundada no risco ou na culpa 

como causas determinantes do ressarcimento dos danos, podendo ocorres de duas 

formas, no campo da responsabilidade objetiva que se baseia no risco, e da 

responsabilidade subjetiva, baseada no dolo ou na culpa do agente. 

 

4.3.1 Responsabilidade Civil Subjetiva 
 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 13) apontam que 

a responsabilidade civil subjetiva é a decorrente de dano causado em função de ato 

doloso ou culposo. 

A responsabilidade subjetiva consiste na necessidade de se comprovar 

culpa para assim poder ser ressarcido, é fundada na ideia de dolo e culpa, ou seja, 

sempre estará presente o elemento vontade do agente. 
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Essa ideia da responsabilidade subjetiva ser baseada na teoria da culpa, 

também é reforçada por Carlos Roberto Gonçalves (2018, p.20) que comenta que a 

teoria clássica, também chamada de teoria da culpa ou subjetiva, pressupõe a culpa 

como fundamento da responsabilidade civil. Não havendo culpa, não há 

responsabilidade. Diz-se, pois, ser subjetiva a responsabilidade quando se esteira 

na ideia de culpa. A prova da (em sentido lato, abrangendo o dolo ou a culpa em 

sentido estrito) passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável.  

Jorge Neto e Cavalcante (2008, p. 802) asseveram que muito se combate 

essa ideia de culpa como fundamento da responsabilidade civil, porque, para os 

defensores da teoria subjetiva, o dever de reparar surge com a existência do dano 

concreto. 

Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 13): 

 
Esta culpa por ter natureza civil, se caracterizará quando o agente causador 
do dano atuar com negligência ou imprudência, conforme cediço 
doutrinariamente, através da interpretação da primeira parte do art. 159 do 
Código Civil de 1916 (''Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a 
outrem, fica obrigado a reparar o dano''), regra geral mantida, com 
aperfeiçoamentos, pelo art. 186 do Código Civil de 2002 (''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.”) 

 
Verificamos assim, que a obrigação de indenizar para reparar o dano, é a 

consequência juridicamente do ato ilícito.  

Pode-se assim afirmar que a responsabilidade civil subjetiva é aquela que 

tem por base a culpa do agente, que deve ser comprovada pela vítima para que haja 

o dever de reparação. Desta forma, não se pode responsabilizar alguém pelo dano 

sem que haja culpa, ou seja, deve-se provar o ato ilícito. 

 

4.3.2 Responsabilidade civil objetiva 
 

A responsabilidade objetiva foi expressamente apreciada pelo artigo 927, § 

único, do Código Civil de 2002, que inovou e previu que quando a atividade 

desenvolvida pelo autor do dano representar risco tem o dever de indenizá-lo. 

Tal artigo preceitua que haverá a obrigação de indenizar, 

independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade 
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desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem. 

Sendo assim, o Código Civil de 2002 afasta a teoria de culpa e adota a 

Teoria de Risco, chamada de objetiva, segundo a qual, aquele que em virtude de 

sua atividade cria um risco de danos à terceiro, fica obrigado a reparar.  

Na responsabilidade objetiva, como regra geral, leva-se em conta o dano, 

em detrimento do dolo ou da culpa. Desse modo, para o dever de indenizar, bastam 

o dano e o nexo causal, prescindindo-se da prova da culpa. (VENOSA, 2009, p. 16) 

A responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade, existente 

desde o direito romano: aquele que lucra, com uma situação deve responder pelo 

risco ou pelas desvantagens dela resultantes. Quem aufere os cômodos (ou lucros) 

deve suportar os incômodos (ou riscos). (GONÇALVES, 2018, p. 15) 

Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2006, p. 14) 

conceituam que segundo tal espécie de responsabilidade, o dolo ou a culpa na 

conduta do agente causador do dano é irrelevante juridicamente, haja vista que 

somente será necessária a existência do elo de causalidade entre o dano e a 

conduta do agente responsável para que surja o dever de indenizar.  

Segundo Flávio Tartuce (2018): 

 
A responsabilidade objetiva independente de culpa e é fundada na teoria do 
risco, em uma de suas modalidades, sendo as principais: Teoria do risco 
administrativo: adotada nos casos de responsabilidade objetiva do Estado 
(art. 37, § 6º, da CF/88); Teoria do risco criado: está presente nos casos em 
que o agente cria o risco, decorrente de outra pessoa ou de uma coisa. Cite-
se à previsão do artigo 938 do CC, que trata da responsabilidade do 
ocupante de prédio pelas coisas que dele caírem ou forem lançadas 
(defenestramento); Teoria do risco-proveito: é adotada nas situações em 
que o risco decorre de uma atividade lucrativa, ou seja, o agente retira um 
proveito do risco criado, como nos casos envolvendo os riscos de um 
produto, relacionados com a responsabilidade objetiva decorrente do 
Código de Defesa do Consumidor; Teoria do risco integral: nessa hipótese 
não há excludente de nexo de causalidade ou responsabilidade civil a ser 
alegada, como nos casos de danos ambientais, segundo autores 
ambientalistas (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81). 

 
A responsabilidade objetiva se sustenta na teoria do risco, pois tem a ideia 

de que todo aquele que desempenha uma atividade, cria risco de dano para 

terceiros, tendo assim, o dever de reparar o dano causado. 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No presente trabalho buscou-se analisar como se configura o assédio moral 

no ambiente de trabalho, bem como, as consequências desse fenômeno na vida das 

pessoas. Ao longo do trabalho nota-se que não somente as vítimas tendem a sofrer 

consequências do assédio, como também, o empregador e a sua empresa. Um 

ponto bastante delicado, pois quando se fala em consequência do assédio moral, 

logo se tem as consequências somente para a vítima. 

Tais consequências são para ambas as partes, visto que, o assédio moral tem 

altos custos para a vítima e para o empregador, porém, a oscilação financeira na 

produção, a imagem e o nome de uma empresa, não são comparáveis com o terror, 

a pressão, e o abalo emocional que o empregado tende a sofrer. Entretanto, é válido 

analisar os dois lados na prática do assédio moral, pois quando se fala em 

consequências, por mais divergente que seja todos os envolvidos tendem a sofrer 

de alguma forma. 

Com a alteração da competência para processar e julgar matérias referentes 

ao dano moral decorrentes da relação empregatícia, conforme se evidencia no inciso 

IV do art. 114 da Constituição Federal, os juízes passaram a julgar toda matéria 

pertinente ao ambiente de trabalho, visando principalmente o principio da proteção, 

principio este que protege a parte mais frágil na relação jurídica, onde o trabalhador 

merece o amparo e a proteção estatal. Contando ainda, com a caracterização da 

responsabilidade civil presentes nos arts. 186 187 e 927 do Código Civil.  

Por mais evidente e reconhecido que esteja no ordenamento jurídico atual, o 

assédio moral deveria ganhar amparo em lei própria, diante de todos os fatos 

ocorridos por consequência desse fenômeno que violam os direitos inerentes a 

pessoa humana. O que a lei traz para se caracterizar e responsabilizar essa 

violência ainda é vaga, visto que, em muitos processos o que se leva em 

consideração é o entendimento de cada tribunal. 

Como analisado durante todo o trabalho, o assédio moral não é algo novo e 

vem ocorrendo desde o inicio das relações entre empregado e empregador, e por 

mais silenciosa que possa ser essa violência, ela ocorre sim no cotidiano dos 

trabalhadores. Nesse sentido, deve ser levado em consideração pelas empresas 

para que busquem fazer adaptações e mudanças no seu ambiente de trabalho, para
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que não venham a responder por assédio moral. Dessa maneira podendo ser 

evitado e precavido a prática desse ato no cerne trabalhista, evitando problemas 

presentes e futuros.  

A prática do assédio moral deve ser de conhecimento de todos os envolvidos, 

principalmente pelo empregado, visto que, muitas vezes não levam em consideração 

que ao tolerar humilhações, constrangimentos e abuso de forma indireta do 

empregador ou do responsável, estão tolerando o assédio moral e acabam sendo 

vítimas dessa violência. 

Como resultado desse fenômeno, é evidente a ofensa aos direitos e garantias 

constitucionais previstos no ordenamento jurídico, ferindo assim, a intimidade, a 

honra, a imagem, conforme prevê o inciso X, do art. 5º da Constituição Federal, 

dessa forma, cabendo à reparação ao dano moral. 

A luta pela preservação dos direitos humanos, pela dignidade da pessoa 

humana, por um ambiente de trabalho saudável, nunca deve parar. As pessoas não 

devem aceitar a serem vítimas e se calarem diante de violências constantes que 

venham a prejudicar sua saúde física e mental.  
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