
DANO MORAL, ASSÉDIO 
SEXUAL e ASSÉDIO MORAL  

Profa . Adriana Calvo  - Doutora em Direito 
do Trabalho pela PUC/SP e Professora 

Convidada da FGV Direito- RJ



EMENTA DO CURSO – PARTE I

Anatomia do Dano Moral. Da evolução história do
instituto do dano moral. Do conceito de dano
moral. Diferença entre dano moral e dano material.
Dano moral direto e indireto. Fases de ocorrência
do dano moral: pré-contratual, contratual e pós-
contratual. Dano moral da pessoa jurídica. Dano
moral coletivo. Jurisprudência trabalhista sobre
dano moral no Brasil: leading cases.



EMENTA DO CURSO – PARTE II

Direitos fundamentais e direitos de personalidade
do trabalhador. Anatomia do Assédio. Modalidades
de assédio: sexual, moral e processual. Conceito de
assédio sexual. Assédio sexual por chantagem.
Assédio sexual por intimidação. Crime de assédio
sexual. Conceito de assédio moral. Modalidades:
interpessoal e institucional. Assédio interpessoal:
vertical descendente, vertical ascendente e
horizontal. Assédio moral institucional ou
corporativo ou organizacional. Jurisprudência sobre
assédio no Brasil: leading cases.



PARTE I – DANO MORAL

Subtópicos: Anatomia do Dano Moral. Da
evolução história do instituto do dano
moral. Do conceito de dano moral. Diferença
entre dano moral e dano material. Dano moral
direto e indireto.



CASO PRÁTICO

Um empregada foi demitida por justa causa

(indisciplina) porque engordou 20 kg. Contratada
em janeiro de 1992 para exercer a função de
orientadora da Vigilantes do Peso, a empregada
foi demitida em novembro de 2006 (depois de
14 anos de tempo de serviço), com 59 anos,
porque havia engordado de 74 para 93,8 quilos.
A empregada pleiteia a reversão da justa causa e
condenação em danos morais pelo sofrimento
advindo de tal situação.



A empresa, ao contestar o pedido alegou que seus
empregados que atuam como orientadores apresentam
como requisito essencial perder peso com o programa
de emagrecimento do Vigilantes do Peso, a fim de
motivar o público.

Na admissão, foi celebrado contrato de trabalho que
previa cláusula no sentido de havia exigência da perda
de peso da orientadora, no período compreendido
entre as reuniões com os associados. Caso não
conseguisse atingir a meta, ela teria um mês para
reduzir o peso. Ao final de 60 dias, se não houvesse
redução de peso, seria demitida.



O que é Dano Moral? Como foi sua evolução histórica?

Qual é a diferença entre Dano Moral e Material?

1

2

3

Quais os tipos de Dano Moral?

REFLEXÕES INICIAIS



Conceito

Dano

Dano = DAMNUM (latim)

Dano = Estrago = Prejuízo

Dano = Violação ao
Patrimônio Jurídico do
indivíduo, ou seja, do conjunto
de bens do indivíduo, sejam
eles de caráter material ou
moral.



Dano Moral- conceito jurídico

Sílvio Venosa: “Dano moral é o prejuízo que

afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da

vítima. Sua atuação é dentro dos direitos de

personalidade”

Yussef Said Cahali: “Tudo aquilo que molesta

gravemente a alma humana, ferindo-lhe os

valores fundamentais inerentes à personalidade

ou reconhecidos pela sociedade em que está

integrado.”



DANO MORAL TRABALHISTA

Explica Gustavo Garcia que:

Por DANO MORAL TRABALHISTA entende-se aquele
ocorrido no âmbito do contrato de trabalho, no seu
bojo e em razão da sua existência, envolvendo os dois
polos desta relação jurídica (de emprego), ou seja, o
empregador e o empregado.
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DANO MORAL TRABALHISTA

Completa João Orestes Dalazen que o Dano Moral

trabalhista é aquele:

“Agravo ou constrangimento moral infligido quer ao

empregado, quer ao empregador, mediante violação a

direitos ínsitos à personalidade, como consequência da

relação de emprego’.
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DANO MORAL NO BRASIL

Assim, em princípio, o Brasil aplicava a corrente
negativista do dano moral.

A jurisprudência evoluiu e passou a aceitar
algumas hipóteses restritivas de dano moral
(corrente limitativa).

Foi somente com a CF de 1988 que passamos a
defender a corrente positivista.
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Dano Moral na CF de 1988 
O direito a reparação do DANO MORAL é assegurado no artigo
5º, incisos V e X, da Constituição Federal

Artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal:

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, assegurado o
direito à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.”



Corrente Negativa –(Antigo Código Civil)
Duração passageira do dano moral

Incerteza da violação do direito

Indeterminação do número de pessoas lesadas

Impossibilidade de mensuração da dor

Imoralidade de reparar a dor com dinheiro
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Dificuldade de prova do dano moral

Risco do arbítrio do juiz
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Corrente Limitativa – (Antes da CF de 1988)

Somente nas hipóteses de delitos criminais

Somente se houver previsão legal do direito a ser protegido
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Só admite a reparação em caso de dano material; ou seja limita-se a proteger

os danos morais impuros



Corrente Positiva – Após a CF de 1988

Admite os danos morais puros e impuros

Arbitramento de compensação financeira pelo juiz 
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Proteção ampla, não limitada as hipótese legais



Tipos de Dano Moral

Assédio sexual

Assédio moral

Discriminação

Outros tipos 
específicos de 
dano moral



Dano Moral e Material

Dano MATERIAL Dano MORAL

 Aquele suscetível de avaliação
pecuniária, podendo ser reparado por
reposição em dinheiro, denominador
comum da indenização.

 É o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima. Sua
atuação é dentro dos direitos da
personalidade.

O dano é subdividido em DANO MORAL E DANO MATERIAL



O dano moral pode ser classificado em:

DANO MORAL PURO OU DIRETO = LESÃO A BENS DE NATUREZA

EXTRAPATRIMONIAL QUE ATINGE OS DIREITOS DE

PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO.

DANO MORAL IMPURO OU INDIRETO = LESÃO A BENS DE

NATUREZA PATRIMONIAL QUE ATINGE OS DIREITOS DE

PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO.
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Exemplo de Dano Moral e Material

 Empregado perde um dedo na
operação de uma máquina

Acidente do Trabalho na Fábrica

 A dor sofrida no acidente

Dano

 Perda de um membro do corpo

Dano Material

 Sofrimento e vergonha pela deficiência
adquirida

Dano Moral



Cumulação de danos morais e materiais

É possível cumular pedido de Dano Material e Dano 
Moral ou deve-se optar pelo pedido de somente um? 

SÚMULA  37 DO STJ

“são cumuláveis as indenizações por dano moral e dano 
material oriundos do mesmo fato”;

Teoria da reparação plena = o lesante deve assumir os 
danos que ocasionou em sua totalidade.



Cumulação de danos morais e estéticos

É possível cumular pedido de Dano Moral e 
Dano Estético ou deve-se optar pelo pedido 

de somente um? 

SÚMULA 387 DO STJ: “É possível a acumulação

das indenizações de dano estético e moral.”

* Dano estético: qualquer deformidade física

aparente causada pelo acidente/doença do

trabalho.



DANO ESTÉTICO

Segundo Gustavo Garcia, o dano estético é:

“Entende-se que o dano estético é abrangido pelo
conceito de dano moral, embora mereça, conforme
entendimento majoritário da jurisprudência
(inclusive do TST), uma indenização diferenciada e
separada (a ser cumulada com a indenização pelo
dano moral em si), em razão do direito de
personalidade especificamente violado, como
quando são verificadas sequelas, mutilações ou
deformações físicas (...).
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Art. 949, CC/02 – indenização do dano
estético

“No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o
ofensor indenizará o ofendido das despesas do
tratamento (dano emergente) e dos lucros

cessantes até ao fim da convalescença, além de
algum outro prejuízo que o ofendido prove
haver sofrido”.
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PARTE I – DANO MORAL

Subtópicos: Fases de ocorrência do dano
moral: pré-contratual, contratual e pós-
contratual. Dano moral da pessoa jurídica.
Dano moral coletivo. Jurisprudência trabalhista
sobre dano moral no Brasil: leading cases.



Palestra_27/2004 / 2074711/-//ACC/18-03-
2004 18:36:59
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Fases de ocorrência do dano moral:

1) pré-contratual;

2) contratual e 

3)pós-contratual.
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FASE PRÉ-CONTRATUAL

“EMENTA: PROCESSO DE SELEÇÃO FASE DE TREINAMENTO
RELAÇÃO DE EMPREGO INEXISTÊNCIA. O edital do processo de
seleção para admissão de pessoal efetivo, faz lei entre as partes e
deve ser fielmente observado. Constando do edital que o certame
englobaria três etapas: eliminatória, classificatória e de treinamento
e que nesta última fase o candidato que não obtivesse rendimento
satisfatório nas avaliações periódicas seria desligado, este período de
treinamento, integrante do processo de seleção, como condição para
aprovação no concurso público, não gera vínculo empregatício e
danos morais. Improcedência da ação, que fica mantida. DJMG
DATA: 11-02-2000 PG: 09PARTES RECORRENTE: Solange

Magalhães RECORRIDO: Associação das Pioneiras Sociais.”
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“Ementa. Carteiro demitido deve ser indenizado por danos
morais. A (ECT) foi condenada a pagar R$ 9 mil por danos morais
para um carteiro demitido. Ele foi dispensado por inaptidão física
após dois meses e meio de prestação de serviços. O motivo
alegado para a dispensa foi a inaptidão física para o
desempenho da função, constatada em exame feito por médico
do trabalho da ECT, que indicou problema na coluna cervical a ser
agravado com a atividade de entrega de correspondências. O
autor afirmou que "teve sua moral abalada perante colegas de
trabalho e familiares, visto que, ao ser declarado inapto para a
função que não lhe exigiria muito esforço físico, foi considerado
como uma pessoa sem serventia, sem condições de garantir seu
sustento e o de sua família“. O juiz reconheceu o dano moral e
fixou em R$ 9 mil o valor da condenação.
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DICAS PARA PREVENÇÃO:

•Cuidados nos critérios de desclassificação;

•Cuidados nas dinâmicas de grupo;

•Não divulgação de testes psicológicos, entrevistas e
laudos;

•Evitar a suspensão de contratação após comunicar o
candidato de sua aprovação.
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DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO

“EMENTA. DANO MORAL – Revista diária de bolsas no
local de trabalho. Se a revista diária a que está submetida
a empregada consiste na abertura de bolsa à frente de
vigilante ou passagem por detector de metais, revestindo-se
do caráter de generalidade e impessoalidade à medida que a
ela todos os empregados estão submetidos, insere-se no
âmbito do poder diretivo do empregador que pode e deve,
como qualquer outro cidadão, zelar pela segurança de sua
propriedade, bem como pela de seus empregados. Não cabe
pagamento danos morais. (TRT 3 – RO 8851/02 – 2ª T. –
Rel. Juiz Antônio Guimarães – DJMG
04.09.200209.04.2002).”
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“EMENTA. DANO MORAL – REVISTA VEXATÓRIA –
Cabe acolher pleito de indenização por danos morais
quando, por excessiva fiscalização empresária, exorbitando
do exercício regular do poder disciplinar, submete-se o
obreiro ao constrangimento de despir-se diante de
encarregados da empresa com a finalidade de revista.
(TRT 3ª R. – RO 3275/97 – 3ª T. – Rel. Juiz Mauricio J.
Godinho Delgado – DJMG 14.10.199710.14.1997).
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DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Concede-se a indenização por
danos morais, uma vez que inexistiam banheiros químicos suficientes
no local de trabalho do autor e tais circunstâncias imprimiram ofensa
aos direitos fundamentais do reclamante, eis que violados em sua
intimidade e comodidade mínima no atendimento de suas
necessidades fisiológicas, afrontando, assim, as garantias
constitucionais insculpidas no art. 5º, incisos V e X. (TRT-7 - RO:
00015041720175070037, Relator: JEFFERSON QUESADO JUNIOR,
Data de Julgamento: 10/12/2018, Data de Publicação: 12/12/2018).

"...que no local de trabalho existiam banheiros químicos, mas nem
sempre dava para usar, porque era muito sujo, abria a porta e não
dava para usar e tinham que ir para o mato... que na frente onde
depoente e reclamante trabalhavam existiam 250 a 300
trabalhadores, aproximadamente..."
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“Ementa. DANO MORAL – Constrangimento de
empregada ao uso de sanitário comum masculino.
Cabimento. É devida a compensação por dano moral à
empregada motorista de caminhão que, sendo a única do
sexo feminino a exercer tal função, é obrigada a dividir com
os outros motoristas o único sanitário a eles reservado,
ficando impedida de fazer uso de outro sanitário feminino
existente nas dependências da re
clamada. (TRT 15ª R. – Proc. 34860/01 – (6124/02) – 1ª T.
– Rel. Juiz Luiz Roberto Nunes – DOESP
27.06.200206.27.2002)



Palestra_27/2004 / 2074711/-//ACC/18-03-
2004 18:36:59

34

“EMENTA: DANO MORAL - ATO OFENSIVO À HONRA - A ALCUNHA
"LOURA-BURRA" - Do ponto de vista objetivo, a inexistência, em tese,
de ofensa à reputação da empregada não afasta, por si só, a existência
do dano, pois tal lesão é de ordem moral, íntima e psicológica, não se
confundindo com o dano à imagem, que é de natureza objetiva. Do
ponto de vista da honra subjetiva, a alcunha "loura-burra" ultraja
iniludivelmente a dignidade da empregada. Tal alcunha, ainda que dita
a pretexto de brincadeira, é desrespeitosa e efetivamente tange a
intimidade moral da trabalhadora. Não se pode mais compactuar
com atitudes que venham a reproduzir preconceitos. O
aprimoramento da intangibilidade da sensibilidade moral do
cidadão constitui produto alvissareiro do desenvolvimento
gradativo dos direitos humanos. (DJMG DATA: 18-09-2001.
PARTES: Andreia Eloiza da Silva. RELATOR Juiz José Eduardo de
Resende Chaves Júnior).

....
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“Ementa. DANO MORAL – "Eleição" do "empregado
tartaruga". Ato patronal constrangedor e ofensivo à
dignidade da pessoa humana – exposição do empregado a
ridículo e a vexame. Reparação por dano moral. Afronta a
dignidade da pessoa humana a instituição, pela empresa, de
"eleição" mensal de "empregado tartaruga", para assim
designar pejorativamente aquele trabalhador que cometeu
atrasos no horário de entrada nos serviços, expondo o
empregado "eleito" ao ridículo, além de colocá-lo em
situação vexatória perante os demais colegas de trabalho ....
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“.......Louvável seria o empregador instituir
mecanismos para estimular ou incentivar os seus
empregados à assiduidade e à maior produtividade,
sem causar-lhes constrangimentos no ambiente de
trabalho. Dano moral que se acolhe. (TRT 15ª R. –
Proc. 29.389/01 – (11704/02) – 5ª T. – Rel. p/o Ac.
Juiz José Antonio Pancotti – DOESP
08.04.200204.08.2002).
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DICAS PARA PREVENÇÃO:

•Não exigir do trabalhador atos vexatórios, que exponham ao ridículo
perante colegas;

•Cuidados prévios para implantação da revista de controle;

•Evitar que os superiores tenham condutas ameaçadoras ou façam
repressões em público;

•Evitar atos discriminatórios em geral.
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PÓS -CONTRATUAL

DANO MORAL – Informação desabonadora
prestada por preposto da empresa. O empregador é
responsável pelos atos de seus prepostos,
independentemente da prova da culpa, conforme doutrina
e jurisprudência assentes (art. 1.521, III, do CC e Súm.
341 do STF). Comprovado que foi prestada informação
desabonadora da conduta do reclamante, que vem, em
função disto, encontrando percalços na busca de novo
emprego, configura-se o ato lesivo à sua reputação... (art.
5º, X, da CR/88). (TRT 3 – RO 9162/02 – 5ª T. – Rel. Juiz
Rogério Valle Ferreira – DJMG 06.09.200209.06.2002).
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“EMENTA. FGTS – RETENÇÃO INDEVIDA –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – A ré não
comprovou a ocorrência de nenhum motivo a ensejar a
retenção de quantia do saldo de conta vinculada,
tratando-se, portanto, de retenção indevida. Não resta
dúvida de que a expectativa de receber verba
alimentar, após acordo firmado em rescisão de
contrato de trabalho, frustrada por expedientes
escusos da ré, efetivamente causou no autor, homem
humilde, sofrimento intenso, a ensejar danos morais.
(TRF 2ª R. – AC 2001.51.07.000070-2 – RJ – 1ª T. –
Rel. Juiz Ney Fonseca – DJU 03.06.2003 – p. 132).
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“ANOTAÇÃO NA CTPS DE PROCESSO TRABALHISTA -
IMPLICAÇÕES PREJUDICIAIS AO EMPREGADO - DANO
MORAL - CONFIGURAÇÃO - Diante do consenso generalizado
entre os empregadores sobre a inconveniência de contratar
empregado que se socorre da Justiça do Trabalho, para fazer
valer os seus direitos, a anotação na CTPS do obreiro, denota
atitude dolosa no intuito de prejudicar o empregado,
dificultando-lhe a contratação por outra empresa. Evidente, no
caso, a intenção de discriminação, da qual decorre o dano moral
capaz de ensejar a condenação na indenização respectiva.
Provimento para condenar a reclamada a pagar ao reclamante
indenização por danos morais cujo valor fixou em R$1.500,00
(um mil e quinhentos reais). (TRIBUNAL: 3ª Região; DECISÃO: 07 08
2002; TIPO: RO NUM: 6753 ANO: 2002 - NÚMERO ÚNICO PROC: RO -
00274-2002-010-03-00 TURMA: Terceira Turma; FONTE; DJMG DATA:
24-08-2002 PG: 07).
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DICAS PARA PREVENÇÃO:

• Na despedida sem justa causa: preservar a intimidade do
trabalhador.

• Na despedida com justa causa: buscar correto
enquadramento nas hipóteses do art. 482, CLT.

• Não participar da elaboração de listas negras.

• Não divulgar informações negativas do ex-empregado.



DANO MORAL COLETIVO

A teoria do dano moral no Brasil, sempre foi
limitada e restrita às pessoas naturais e
individualmente consideradas.

A Constituição Federal de 1988 ao prever o
direito de ressarcimento por dano moral não fez
nenhuma distinção entre pessoa física e pessoa
jurídica.



Dano moral da pessoa jurídica

É possível  a empresa ajuizar ação por danos morais praticado por ex-
empregado?

Art. 52 do CC: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no 

que couber, os direitos de personalidade”.

Ex. Dano a sua imagem – atos que ofendam o seu 
nome comercial ou sua reputação no mercado.



Dano moral coletivo

• Dano coletivo próprio-. pressupõe uma atividade
antisocial que causa prejuízo, mas não há
possibilidade de imputar a conduta a um grupo
determinado. Responsabiliza-se os promotores
dos eventos ou Estado.

• Dano coletivo impróprio- não se consegue
individualizar o autor, mas se consegue
determinar os sujeitos integrantes do grupo.



Segundo André de Carvalho Ramos:

"com a aceitação da reparabilidade do dano moral em face de

entes diversos das pessoas físicas, verifica-se a possibilidade de

sua extensão ao campo dos denominados interesses difusos e

coletivos".

A súmula 277 do E. Superior Tribunal de Justiça já tinha pacificado

o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer

danos morais.



Segundo R. Limonge França: “o dano moral

coletivo é aquele que direta ou indiretamente, a

pessoa física ou jurídica, bem assim a

coletividade, sofre no aspecto não-econômico dos

seus bens jurídicos”.

* Artigo – Reparação do dano moral, 1998, LTR, SP, p.130.”.



Segundo Carlos Alberto Bittar Filho: “o dano

moral coletivo consiste na injusta lesão da esfera

moral de uma dada comunidade, ou seja, na

violação antijurídica de um determinado círculo

de valores coletivos”.

* Artigo – “Coletividade também pode ser vítima de dano

moral”.



Segundo o autor, quando se fala em dano moral

coletivo:

“há menção ao fato de que o patrimônio

valorativo de uma certa comunidade (maior ou

menor), idealmente considerado, foi agredido de

maneira absolutamente injustificável do ponto

de vista jurídico”.



Nas palavras do próprio autor:

“ SE O INDIVÍDUO PODE SER VÍTIMA DE DANO

MORAL, NÃO HÁ PORQUE NÃO O POSSA SER

DA COLETIVIDADE”.



Segundo o entendimento de Xisto Thiago de

Medeiros Neto: “na atualidade, o

reconhecimento e a efetiva reparação dos danos

morais coletivos Constituem umas das formas de

alicerçar o Estado Democrático de Direito” .

(*Xisto Thiago de Medeiros Neto, Dano Moral Coletivo, 2004, Ltr, SP).



MPT e o dano moral coletivo

Segundo o art. 129, inciso III, da CF de 1988, o

MPT tem legitimidade para propor o inquérito

civil e ação civil Pública para proteção do

patrimônio público e social, do meio ambiente e

de outros interesses difusos e coletivos.



Casos práticos (jurisprudência)

Hipóteses mais comuns na jurisprudência:

- Lesão ao meio ambiente do trabalho;

- Trabalho escravo;

- Exploração do trabalho da criança e do

adolescente;

- Prática de assédio sexual e/ou assédio moral;



REFORMA TRABALHISTA
A Reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) introduziu o Título II-
A a CLT para tratar dos danos extrapatrimoniais, vejamos:

“TÍTULO II-A DO DANO EXTRAPATRIMONIAL

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza
extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os
dispositivos deste Título.

O artigo 223- A busca limitar as regras que regem os danos
extrapatrimoniais ou danos morais às previstas na CLT neste
título II-A, contudo, não é possível tal limitação interpretativa,
uma vez que os danos morais são regulamentados na Carta
Magna e em outros ramos do Direito (por exemplo, Código
Civil).



Nesse mesmo sentido caminhou a 2ª Jornada de Direito Material e Processual da
ANAMATRA, vejamos:

12.2 Danos extrapatrimoniais

DANO EXTRAPATRIMONIAL: EXCLUSIVIDADE DE CRITÉRIOS APLICAÇÃO EXCLUSIVA
DOS NOVOS DISPOSITIVOS DO TÍTULO II-A DA CLT À REPARAÇÃO DE DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DAS RELAÇÕES DE TRABALHO:
INCONSTITUCIONALIDADE. A esfera moral das pessoas humanas é conteúdo do valor
dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB/88) e, como tal, não pode sofrer restrição à
reparação ampla e integral quando violada, sendo dever do estado a respectiva tutela
na ocorrência de ilicitudes causadoras de danos extrapatrimoniais nas relações
laborais. Devem ser aplicadas todas as normas existentes no ordenamento jurídico
que possam imprimir, no caso concreto, a máxima efetividade constitucional ao
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, V e X, da CRFB/88). A interpretação
literal do art. 223-A da CLT resultaria em tratamento discriminatório injusto às pessoas
inseridas na relação laboral, com inconstitucionalidade por ofensa aos arts. 1º, III; 3º,
IV; 5º, caput e incisos V e X e 7º, caput, todas da Constituição Federal. (Enunciado
Aglutinado nº 5 da Comissão 2)

Fonte: site da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra)



Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que
ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são
as titulares exclusivas do direito à reparação.

A doutrina vem criticando esta limitação da redação do artigo 223-B, pois o
artigo não inclui por exemplo os danos morais sofridos por terceiros (dano
em ricochete) e os danos morais coletivos. Nesse sentido, a 2ª Jornada de
Direito Material e Processual da Associação dos Magistrados Trabalhistas
(ANAMATRA) assim se posicionou:

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: LIMITES E OUTROS ASPECTOS O artigo 223-B
da CLT, inserido pela Lei nº 13.467, não exclui a reparação de danos sofridos
por terceiros (danos em ricochete), bem como a de danos extrapatrimoniais
ou morais coletivos, aplicando-se, quanto a estes, as disposições previstas na
Lei nº 7.437/1985 e no título III do Código de Defesa do Consumidor.
(Enunciado Aglutinado nº 7 da Comissão 2)



Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida
cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do
mesmo ato lesivo.

O art. 223 F se ateve a prever que os danos materiais são cumuláveis com os
danos morais, mas nada previu sobre a possibilidade de cumulação dos
danos morais com o dano estético.

Perdeu uma boa oportunidade jurídica o legislador reformista, uma vez que
já é pacífico na jurisprudência que tanto o dano material como o dano
estético são passíveis de cumulação com os danos morais, conforme Súmulas
37 e 387 do STF.



Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:

I. a natureza do bem jurídico tutelado;

II. a intensidade do sofrimento ou da humilhação;

III. a possibilidade de superação física ou psicológica;

IV. os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;

V. a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;

VI. as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;

VII. o grau de dolo ou culpa;

VIII. a ocorrência de retratação espontânea;

IX. o esforço efetivo para minimizar a ofensa;

X. o perdão, tácito ou expresso;

XI. a situação social e econômica das partes envolvidas;

XII. o grau de publicidade da ofensa.



Art. 223-G. :

§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a
cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a
acumulação:

I. ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do
ofendido;

II. ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do
ofendido;

III. ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do
ofendido;

IV. ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário
contratual do ofendido.



FORMAS DE REPARAÇÃO

Há 2 formas de reparação dos danos morais:

1.Reposição in-natura: por exemplo: a retratação, o direito

de resposta, a publicação gratuita de sentença

condenatória, etc...

2.Compensação pecuniária: pagamento de determinada

soma em dinheiro do lesante ao lesado.
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Há 2 sistemas para determinação do valor de danos

morais:

1. Sistema tarifário: o valor da compensação é

previamente fixado, cabendo a juiz somente a aplicação

no caso concreto.

2. Sistema aberto ou de arbitramento: o juiz tem o poder

de arbitrar o valor da compensação a ser devida pelo

lesante ao lesado no caso concreto.
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Reflexões sobre o sistema tarifário:

1. Há o risco de compensar da mesma forma fatos

diversos;

2. O conhecimento prévio do valor tarifado da lesão pelo

lesante pode levá-lo a preferir arcar com o ônus do dano;

3. Por outro lado, o sistema tarifário permite mais

objetividade e praticidade, não deixando um grande

espaço para a sensibilidade do juiz.
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Reflexões sobre o sistema aberto:

1. Possibilita estabelecer o valor adequado devido em

cada caso concreto;

2. O juiz tem ampla liberdade para a fixação dos danos

morais;

3. Por outro lado, pode significar excessivo poder ao juiz,

levando a arbitrariedade.
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“Ao fixar o valor a ser pago pelo ofensor, não se

estará concedendo excessivo poder ao juiz, já que

este tem o dever de agir com responsabilidade e

experiência e de decidir com fundamento e

moderação.”

Valdir Florindo
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DANO MORAL TRABALHISTA

Os advogados até a Reforma Trabalhista utilizavam 3

critérios:

1. Dias-multa: analogia da fórmula criminal;

2. Tempo de serviço do empregado: analogia da

indenização por antiguidade do art. 477 da CLT (o maior

salário x tempo de serviço);

3. Lei de imprensa (Lei 5.250/67);
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DANO MORAL TRABALHISTA

Critérios do art. 52 da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa):

1.a intensidade do sofrimento do ofendido;

2.a situação econômica do ofensor;

3.a intensidade do ânimo de ofender e;

4.a gravidade e repercussão da ofensa.
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DANO MORAL TRABALHISTA

Grande parte da doutrina entende que os critérios da

Lei de Imprensa não foram recepcionados pela CF de

1988 e o STF em 13.08.2004 reconheceu o

acolhimento da referida tese , senão vejamos:
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DANO MORAL TRABALHISTA

“DANO MORAL. Tarifação da Lei de
Imprensa. Não-recepção pela CF de 1988. A
Constituição emprestou à reparação decorrente
de dano moral tratamento especial, desejando
que a indenização decorrente fosse a mais ampla.
Desta forma, não seria possível sujeitá-la aos
limites estreitos da lei de imprensa. Se e o
fizéssemos estaríamos interpretando a
Constituição no rumo da lei ordinária, quando é
de sabença comum que as leis devem ser
interpretadas pela Constituição. (STF- RE
396.386-4. DJU 13.08.04 – Rel. Min. Carlos
Velloso).
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DANO MORAL TRABALHISTA

STF decide que Lei de Imprensa é inconstitucional 

A Lei de Imprensa de 1967 é inconstitucional. Por sete votos a 
quatro, o Supremo Tribunal Federal julgou, nesta quinta-feira 
(30/4), que a Lei 5.250/67 não foi recepcionada pela nova 
ordem democrática. Com a decisão, a norma é excluída
totalmente do ordenamento jurídico.

Leia decisão na íntegra no link abaixo:

•http://www.jusbrasil.com.br/noticias/1036647/stf-decide-
que-lei-de-imprensa-e-inconstitucional
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128588/lei-de-imprensa-lei-5250-67
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TABELAMENTO INADMISSÍVEL -STF recebe terceira ADI
questionando dano moral da reforma trabalhista

Foi protocolada no Supremo Tribunal Federal a terceira ação
direta de inconstitucionalidade questionando os limites de
indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho
previstos na reforma trabalhista (Lei 13.467/2017).

A nova ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria (CNTI) e foi distribuída ao ministro
Gilmar Mendes, que relata as ADIs 5.870 e 6.069, as quais
questionam os mesmos pontos.

Fonte: Revista Consultor Jurídico, 7 de março de 2019, 9h26
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O que é Dano existencial?

Como se configura o dano existencial?

1

2

3

O dano existencial é uma espécie de dano moral?

Conceito
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CASO PRÁTICO

Ana trabalhou na empresa PARAÍSO por 20 anos.
Nos últimos 10 anos de contrato, Ana não gozou de
férias de 30 dias. Toda vez que pedia para sair de
férias, seu gestor afirmava que não teria como
autorizar suas férias devido à excesso de serviço.
Durante estes últimos 5 anos, Ana foi obrigada a
fazer em média 4 horas extras por dia para poder
dar conta do serviço. Por conta do excesso de
trabalho, Ana perdeu vários eventos familiares e
sociais, como aniversário da boda de 50 anos dos
seus pais, o aniversário do seu filho de 5 anos,
jogos da COPA, dentre outros. Seu filho chegou a
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CONCEITO DE DANO  

DANO = DAMNUM (latim)  = ESTRAGO = PREJUÍZO.

No Brasil, tradicionalmente, se classificam os danos em

materiais (ou patrimoniais) e morais (alguns autores 

preferem denominar de imateriais ou 

extrapatrimoniais).



DANO MATERIAL E IMATERIAL

Dano MATERIAL Dano imaterial, extrapatrimonial ou moral

Aquele suscetível de
avaliação pecuniária,
podendo ser reparado
por reposição em
dinheiro, denominador
comum da indenização.

Ex: despesas médicas

É o prejuízo que afeta o
ânimo psíquico, moral e
intelectual da vítima.
Sua atuação é dentro
dos direitos da
personalidade.

Ex: dano à imagem

O dano é subdividido em DANO MORAL E DANO 
MATERIAL



EVOLUÇÃO DOS DANOS MORAIS
A evolução do conceito de danos morais

passou por 3 fases:

1) Concepção tradicional (negativa)

2) Concepção crítica

3) Concepção de direito civil-

constitucionalizada

(DANOS EXISTENCIAIS: “PRECIFICANDO” LÁGRIMAS? Eugênio

Facchini Neto)



EVOLUÇÃO DOS DANOS MORAIS

1) Concepção tradicional (negativa):

A concepção tradicional é a do conceito

negativo de dano moral. Dano moral seria

todo o dano não patrimonial. Trata-se de

uma espécie de “conceito guarda-chuva”,

sob o qual se reúnem as mais variadas

espécies de danos e prejuízos imateriais.

(Eugênio Facchini Neto)



EVOLUÇÃO DOS DANOS MORAIS
2) Concepção crítica:

Esta corrente critica a noção simplória da

concepção clássica e esclarece que a

distinção entre danos patrimoniais e

danos morais não decorreria da natureza

do direito, bem ou interesse lesado, mas

sim da repercussão da lesão sobre a

vítima.

(Eugênio Facchini Neto)



EVOLUÇÃO DOS DANOS MORAIS
3) Concepção de direito civil

constitucionalizado

Os danos morais se configuram na violação da

cláusula geral de tutela da pessoa humana e

dos seus direitos de personalidade, ou seja, que

viola todo e qualquer atributo que individualiza a

pessoa, tal como a liberdade, a honra, a

reputação, o nome, a imagem etc. (danos

morais objetivos) a luz a Carta Magna de 1988.

(Eugênio Facchini Neto)



Cumulação de Danos
É possível cumular pedido de Dano 
Material e Dano Moral ou deve-se 
optar pelo pedido de  um deles? 

SÚMULA  37 DO STJ

“são cumuláveis as indenizações 
por dano moral e dano material 
oriundos do mesmo fato”;

* Teoria da reparação plena 



Cumulação de danos morais e estéticos

É possível cumular pedido de Dano Moral e 
Dano Estético ou deve-se optar pelo pedido 

de somente um? 

SÚMULA 387 DO STJ: “É possível a acumulação

das indenizações de dano estético e moral.”

* Dano estético: qualquer deformidade física

aparente causada pelo acidente/doença do

trabalho.



DANO EXISTENCIAL

O dano moral é gênero que envolve

diversas espécies de danos

extrapatrimoniais, tais como: dano à

imagem, dano estético, dano à honra,

direitos de personalidade, bem como o

dano existencial.

(Sônia Mascaro do Nascimento)



ORIGEM NO DIREITO COMPARADO

Proveniente do direito italiano, essa nova faceta dos danos imateriais teve

o seu termo cunhado na 1ª metade da década de 90, pelos professores

Paolo Cendon e Patrizia Zivis, da escola Triestina.

Logo em seguida, a jurisprudência italiana passou a reconhecer o dano

existencial: “funda-se sobre a natureza não meramente emotiva e

interiorizada (própria do dano moral), mas objetivamente constatável do

dano, através da prova de escolhas de vida diversas daquelas que seriam

feitas, caso não tivesse ocorrido o evento danoso” (Corte de Cassação, na

Decisão n.º 6.572, proferida em 24 de março de 2006, pelo seu órgão

máximo na jurisdição civil (Sezione Unite).



CONCEITO DE DANO EXISTENCIAL
O dano existencial, ou o dano à existência da
pessoa, “consiste na violação de qualquer um
dos direitos fundamentais da pessoa,
tutelados pela Constituição Federal, que causa
uma alteração danosa no modo de ser do
indivíduo ou nas atividades por ele executadas
com vistas ao projeto de vida pessoal,
prescindindo de qualquer repercussão
financeira ou econômica que do fato da lesão
possa decorrer.” (ALMEIDA NETO, Amaro Alves de. Dano existencial: a tutela da

dignidade da pessoa humana. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 6, n. 24, mês out/dez, 2005, p. 68.)



CONCEITO DE DANO EXISTENCIAL
O dano existencial constitui espécie de

dano imaterial que acarreta à vítima, de

modo parcial ou total, a impossibilidade

de executar, dar prosseguimento ou

reconstruir o seu projeto de vida (na

dimensão familiar, afetivo-sexual,

intelectual, artística, científica, desportiva,

educacional ou profissional, dentre

outras). (Hidemberg Alves da Frota, noções fundamentais sobre o

dano existencial. http://jus.com.br/revista/texto/20349.Publicado em

11/2011 ).

http://jus.com.br/revista/autor/hidemberg-alves-da-frota


CONCEITO DE DANO EXISTENCIAL

São lesões que comprometem a

liberdade de escolha e frustram o projeto

de vida que a pessoa elaborou para sua

realização como ser humano (Júlio

Bebber).



CONCEITO DE DANO EXISTENCIAL

Dano existencial é toda conduta que tem

por finalidade atingir um projeto de vida

do empregado ou sua convivência familiar

e social causando-lhe prejuízo pessoal ou

ao desenvolvimento profissional. (Sônia

Mascaro do Nascimento)



ELEMENTOS DO DANO EXISTENCIALO conceito de dano à existência é integrado

por dois elementos, quais sejam:

a) o projeto de vida- associa a tudo aquilo que

determinada pessoa decidiu fazer com a sua

vida e

b) a vida de relações (convívio social e

familiar).

*Júlio Bebber



LEADING CASE

Leading case no Brasil

*acórdão da Ministra Delaíde Miranda Arantes que

julgou procedente indenização por danos existenciais à

economista que viu frustrado seu direito à férias por

mais de 10 anos (TST - RR - 1900-28.2010.5.03.0044; Relatora Ministra: Delaíde

Miranda Arantes; Data de Julgamento: 14/11/2012; 7ª Turma; Data de Publicação: 23/11/2012).



NECESSIDADE DE PROVA
Turma afirma necessidade de comprovação de dano

existencial para deferimento de indenização a

trabalhador

Vieira de Melo esclareceu que não se trata, "em absoluto",

de negar a possibilidade de que a jornada de 70 horas

semanais possa ter esse efeito. "Trata-se da impossibilidade

de presumir que esse dano efetivamente aconteceu no caso

concreto, em face da ausência de prova nesse sentido",

argumentou. "O que não se pode admitir é que, comprovada

a prestação em horas extraordinárias, extraia-se daí

automaticamente a consequência de que as relações sociais

do trabalhador foram rompidas ou que seu projeto de vida foi

suprimido do seu horizonte".

Processo: RR-523-56.2012.5.04.0292 – julgamento em 28/08/2015

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?conscsjt=&numeroTst=523&digitoTst=56&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0292&consulta=Consultar


EMENTA DO CURSO – PARTE II

Direitos fundamentais e direitos de personalidade.
Anatomia do Assédio. Modalidades de assédio:
sexual, moral e processual. Conceito de assédio
sexual. Assédio sexual por chantagem. Assédio
sexual por intimidação. Crime de assédio sexual.
Conceito de assédio moral. Modalidades:
interpessoal e institucional. Assédio interpessoal:
vertical descendente, vertical ascendente e
horizontal. Assédio moral institucional ou
corporativo ou organizacional. Jurisprudência sobre
assédio no Brasil: leading cases.



PARTE II –

Subtópicos: Direitos fundamentais e direitos
de personalidade



EMPREGADO PERFEITO

O empregado perfeito” é aquele que: [...] não perde tempo
navegando na internet ou mandando mensagens pessoais de e-
mail, tampouco utiliza o telefone da empresa para falar com
pessoas estranhas ao serviço; não mantém relacionamentos
amorosos com colegas, o que também poderia desviar sua atenção
desnecessariamente; não bebe nem usa drogas, comportamentos
que poderiam debilitar sua saúde e provocar futuras quedas de
produtividade; pelo mesmo motivo não deve ter uma probabilidade
alta e comprovada de vir a desenvolver determinadas patologias,
nem obviamente ser portador de moléstias como a AIDS, ainda que
sem manifestações exteriores da doença....



O empregado perfeito” é aquele que: [...] ; é
heterossexual, o que, numa visão tradicional (e
discriminatória) traduz uma personalidade mais
‘estável’ e ‘conformista’; não abraça causas
políticas, religiosas ou filosóficas desviantes da
maioria, o que pode denotar um caráter rebelde
ou arredio; aceita ser revistado ou filmado
durante a jornada de trabalho, pois entende que
os interesses da empresa justificam esse tipo de
conduta.

*Modelo de controle total – pós industrial



Qual a diferença entre o 

os positivistas e os pós-positivistas?



• Positivismo

1. Identificação plena do direito com a lei;

2. Não admissão de lacunas;

3. Não reconhecimento dos princípios como normais  
jurídicas;

4. Dificuldade de explicação dos conceitos 
indeterminados;

5. Formalismo jurídico e 

6. Não tratamento da questão da legitimidade do Direito 
(separação da Moral).



• Pós-positivismo

1. Identificação plena do Direito com a Justiça;

2. Sistema aberto;

3. Reconhecimento dos princípios como normas  
jurídicas;

4. Utilização dos conceitos indeterminados  e cláusulas 
gerais;

5. Repúdio ao Formalismo jurídico e 

6. Discussão da questão da legitimidade do Direito 
(valores axiológicos contidos nos princípios).



•

Pós-positivismo

“De boca da lei a boca do direito no novo contexto trazido 

pelas cartas constitucionais, no Estado Democrático do 

Direito, o juiz deixa de ser a boca da lei, como previu

Montesquieu, para passar a ser a  boca do direito, ou seja, 
passa a ter papel fundamentalmente efetivo e 

determinante na interpretação da lei, em busca do 
direito e da concretização da justiça”. 



Qual a diferença entre o 

conceito de direitos 

humanos e direitos fundamentais?



•

Direitos humanos:

são direitos reconhecidos e positivados pela
ordem jurídica internacional, assegurados a
qualquer pessoa, em qualquer lugar e não
especificamente ao cidadão de um determinado
Estado. Serão somente reconhecidos
internamente se forem adotados pela
constituição de cada país.



•

Direitos fundamentais:

são  direitos  positivados no  plano ou na 
ordem  jurídica  constitucional.  Valem, em

princípio, no âmbito territorial do país em 

cuja constituição eles foram consignados.



•

O rol dos direitos humanos internacionais, em 

regra, não é exatamente igual ao rol de direitos 

fundamentais da constituição.

Isso ocorre porque nem todos os Estados 

ratificam todos os tratados internacionais que 

firmaram. Da mesma forma, existem direitos 

em algumas constituições que não  estão em 

todos os tratados.

•



• O outro motivo da diferenciação diz respeito 

às garantias dos direitos humanos

internacionais e dos direitos fundamentais da 

constituição.

É muito mais fácil conseguir por mecanismos 

internos a efetivação dos direitos da 

constituição e até mesmo dos tratados.

É muito difícil ao cidadão de um país ter 

acesso aos tribunais  internacionais.
•



PARTE II –

Subtópicos: Conceito de assédio sexual.
Assédio sexual por chantagem. Assédio sexual
por intimidação. Crime de assédio sexual.



ASSÉDIO SEXUAL

O QUE É ASSÉDIO 

SEXUAL?



Direito a liberdade sexual

A liberdade sexual é o direito de dispor do próprio corpo para fins

sexuais. É um direito natural do ser humano e um bem inerente à

pessoa humana. É parte dos direitos de personalidade.

A prática sexual deve ser espontânea, deve ter, cunho eletivo.

Qualquer conduta que venha a tolher a livre disposição do corpo

da pessoa, culmina em transgredir sua liberdade sexual.



O assédio sexual foi objeto de normatização internacional,

destacando-se a Convenção nº 111, da OIT (Organização

Internacional do Trabalho), a qual visa impedir a violência

sexual no ambiente de trabalho, tratando amplamente sobre a

discriminação em matéria de emprego.

No assédio sexual o agressor tem por objetivo dominar a

vítima sexualmente, em geral por meio de chantagens, para

obter favorecimento sexual.

DISTINÇÕES ENTRE ASSÉDIO SEXUAL E ASSÉDIO MORAL



Crime de Assédio Sexual no Código Penal

“Constranger alguém com o

intuito de levar vantagem ou

fornecimento sexual,

prevalecendo-se o agente de

sua forma de superior

hierárquico, ou ascendência

inerente a exercício de

emprego, cargo ou função”.

* O crime de assédio sexual foi 

introduzido pela Lei10.224/01.



Para a caracterização do assédio sexual são necessários 3 elementos:

Constrangimento consciente e contrário ao ordenamento jurídico,

tendo em vista que impõe a vítima uma atitude contrária à sua

vontade;

Finalidade de obtenção de vantagem ou favorecimento sexual;

Abuso de poder hierárquico.

CARACTERIZAÇÃO DO ASSÉDIO SEXUAL 



Crime de assédio sexual - características

Constranger significa “coagir, forçar, compelir, obrigar, etc”. É

crime de natureza formal, se consuma com o ato de constranger.

Diante do princípio da reserva legal, se a pessoa for somente

intimada, molestada ou importunada, sem que tenha havido

coação, a conduta do agente será atípica.

A coação não pode ser revestida de violência física ou moral, caso

contrário poderá ser configurado como estupro ou atentado

violento ao pudor.



Crime de assédio sexual - características

Esse crime pressupõe o exercício de emprego, cargo ou função. É

um crime de assédio laboral.

É imprescindível que o agente tenha relação de ascendência sobre

a vítima – a conduta deve partir de um superior hierárquico.

A obtenção do benefício sexual é exaurimento o crime. Cabível

tentativa, por exemplo, interceptação de um bilhete contendo ato

coativo visando benefício de cunho sexual.



Do ponto de vista penal, o delito de assédio

sexual apenas se consumará na hipótese da

conduta partir de um superior hierárquico, não

restando tipificado o assédio sexual entre

empregados do mesmo nível.

CARACTERIZAÇÃO DO ASSÉDIO SEXUAL 



Assédio Sexual - tipos

Há 2 tipos de assédio sexual:

1. Chantagem ou ameaça: é o tipo criminal previsto pela

Lei 10.224/01 e;

2. Intimidação ou ambiental : intenção de restringir, sem

motivo, a atuação de alguém ou criar um circunstância

ofensiva ou abusiva no trabalho, independentemente

da relação de ascendência entre as partes.



Assédio sexual por chantagem (quid pro quo)

Para Alice Monteiro de Barros, o assédio sexual por chantagem

como a exigência formulada por superior hierárquico a um

subordinado, para que se preste á atividade sexual, sob pena de

perder o emprego ou benefícios advindos da relação de trabalho.

É tipo penal do artigo 216-A do Código Penal.



Assédio sexual por intimidação

Essa espécie pode ser também chamada de assédio sexual

ambiental, pois ocorre em relação ao ambiente de trabalho.

Para Alice Monteiro de Barros, assédio sexual por intimidação é

aquele que surge com importunações do sexo oposto, proveniente

de incitações sexuais importunas de uma solicitação sexual ou de

outras manifestações da mesma índole, verbais ou físicas, que tem

como finalidade prejudicar a atuação laboral de uma pessoa ou de

criar uma situação ofensiva, hostil de intimidação ou abuso no

trabalho.



VISÃO DO DIREITO DO TRABALHO

Há duas correntes doutrinárias trabalhistas:

1) A 1ª vertente entende que por falta de

previsão legal deve-se aplicar por

analogia o conceito de crime de assédio

sexual do Direito Penal;

2) A 2ª vertente entende que a falta de

previsão legal não impede o juiz do

trabalho de apurar a ocorrência do

assédio sexual – até do tipo – intimidação
sexual.



A Ministra Cristina Peduzzi entende não ser possível a

configuração do assédio se não presente a

subordinação.

“A abordagem entre pessoas de mesmo nível

hierárquico ou que parte de alguém hierarquicamente

inferior não se enquadra no caso de assédio [...] por

falta de uma disciplina legal específica no Direito do

Trabalho, o TST utiliza o conceito da OIT”.



É importante lembrar que o assédio sexual pode servir de

premissa para a prática do assédio moral, transformando-se

em verdadeira vingança do agressor rejeitado (SEXUAL

MOBBING).

Assim, pode-se dizer que o assédio moral é mais amplo,

sendo até mesmo capaz de absorver o assédio sexual.

CARACTERIZAÇÃO DO ASSÉDIO SEXUAL 
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• ASSÉDIO SEXUAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. CABIMENTO. A conduta assediadora, de conotação sexual,
não desejada e continuamente reiterada, por parte de superior
hierárquico, que atinge a integridade física e psicológica do
empregado em seu ambiente de trabalho, merece ser
veementemente repelida, devendo o ofensor responder pelos
danos morais sofridos pela vítima. Recurso Autoral conhecido e
parcialmente provido.(TRT-7 - RO: 00005767620155070024,
Relator: EMMANUEL TEOFILO FURTADO, Data de Julgamento:
09/08/2017, Data de Publicação: 10/08/2017)
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• A reclamante, por sua vez, alega que, durante o pacto laboral, foi
assediada sexualmente pelo Dr. Vicente, que, como relatado pela
Decisão Singular, "costumava convidá-la para sair, apalpar suas
partes íntimas e oferecer dinheiro em troca de favores sexuais".
Acrescentou a obreira que o assediador realizava essas práticas
reiteradamente com outras funcionárias e cita o caso da Sra. Luzia
Morgana, que registrou Boletim de Ocorrência contra o médico
perante a Delegacia Municipal de Sobral narrando o ocorrido.
Ademais, foram carreados aos autos arquivos de áudio (CD) que
trazem conversas entre o Dr. Vicente e outra estagiária, Sra. Luzia
Morgana Gaspar, das quais se extrai que o titular da Clínica Médica,
em vários momentos, faz investidas de conotação sexual, insistindo
em adentrar na intimidade sexual da funcionária”.
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“EMENTA. DANO MORAL – Assédio sexual. A
caracterização do assédio sexual no trabalho passa pela
verificação de comportamento do empregador ou de
prepostos que, abusando da autoridade inerente à função
ou condição, pressiona o empregado com fins de obtenção
ilícita de favores. Mas galanteios ou simples comentários de
admiração, ainda que impróprios, se exercidos sem
qualquer tipo de pressão, promessa ou vantagem, não
configuram o assédio para efeitos de sancionamento civil.
(TRT 3ª R. – RO 1533/02 – 4ª T. – Relª Juíza Lucilde
D'Ajuda L. de Almeida – DJMG 27.06.200206.27.2002)”.



ASSÉDIO SEXUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE

R$10.000,00.

O supermercado Álvaro da Silva Cristina & Filhos Ltda., da

cidade gaúcha de Viamão, terá de pagar R$ 10 mil a uma

balconista assediada por um dos donos da empresa durante

o trabalho. A empregada contou que em junho de 2011,

quando estava sozinha no interior do estabelecimento, o

patrão a teria assediado levantando sua blusa e fazendo

comentários libidinosos sobre seus seios. Repreendido, ele

teria pedido desculpas. De acordo com o depoimento de

outros funcionários, o fato não era novo: em outra ocasião, o

patrão teria tentado levantar a blusa de outra funcionária,

sob o pretexto de ver uma tatuagem.

http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/balconista-sera-indenizada-por-sofrer-

assedio-sexual-do-patrao
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EMENTA. DANO MORAL – ASSÉDIO SEXUAL. "O assédio
sexual é um ato que, pela sua própria natureza, se pratica
secretamente" (LUIZ DE PINHO PEDREIRA DA SILVA).
Portanto, a prova direta dificilmente existirá. Por conseguinte,
os Tribunais têm levado em conta a conduta similar do
agente, como forma de prova indireta. Comprovado que o
agente agiu da mesma maneira em relação a outras possíveis
vítimas, demonstrando um comportamento desvirtuado da
normalidade, o assédio sexual restará admitido. No caso dos
autos, entretanto, a conduta reiterada do agente não restou
comprovada. (TRT 3ª R. – RO 8.051/98 – 4ª T. – Rel. Luiz
Otávio L. Renault – DJMG 06.07.199907.06.1999).



PARTE II –

Subtópicos: Conceito de assédio moral.
Assédio interpessoal: vertical descendente,
vertical ascendente e horizontal.



Existe 

violência 

psicológica?



É possível assinar alguém 

apenas com palavras?

INTRODUÇÃO



Quando surgiu o 

assédio moral? 

É um fenômeno novo?



A psicóloga francesa, Marie-France Hirigoyem
afirma que o assédio moral não é fenômeno
novo, na verdade, é tão antigo quanto o
próprio trabalho.

A novidade atual está na consciência moderna
sobre este fenômeno jurídicos e seus
prejuízos à saúde mental do trabalhador.

Conceito



A OMS (Organização Mundial da Saúde) prevê o aumento

galopante das doenças ligadas às formas de gestão e

organização do trabalho.

Nas próximas décadas irão dar corpo a uma era de novas

doenças profissionais – os transtornos psicológicas.

(MENEZES, Cláudio Armando Couce de, p.13).

INTRODUÇÃO - ESTATÍSTICA



Bom, mas como  quando e como surgiu o 

estudo do assédio moral ?

 Heinz Leymann – pesquisador
alemão, radicado na Suécia foi o
pioneiro neste estudo em 1982.



Os estudos sobre agressões psicológicas no ambiente de

trabalho são atribuídos ao psicólogo Heinz Leymann –

pesquisador alemão, radicado na Suécia – que publicou

em 1982 uma pesquisa sobre as consequências da

exposição da pessoa a comportamentos degradantes no

trabalho .

PESQUISAS NA ÁREA DA MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRABALHO
CONTRIBUIÇÃO DE: HEINZ LEYMANN



 O termo mobbing foi empregado pela primeiro vez pelo etiologista Heinz Lorenz, ao
definir o comportamento de certos animais que circundando de forma ameaçadora
outro membro do grupo, provocam sua fuga por medo de um ataque.

Mobbing



Heinz Leymann introduziu, assim, o conceito de mobbing

para descrever as formas austeras de assédio dentro das

organizações empresariais.

TO MOB = molestar, importunar, perturbar

Mob = mafia

Mob = multidão de indíviduos com pretensões violentas

PESQUISAS NA ÁREA DA MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRABALHO
CONTRIBUIÇÃO DE: HEINZ LEYMANN



Coube a Harald Ege, pesquisador alemão especialista em

relações industriais e do trabalho, residente na Itália,

começar os estudos sobre mobbing neste país,

desenvolvendo suas pesquisas junto à Universidade de

Bolonha em 1996.

PESQUISAS NA ÁREA DA MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRABALHO
CONTRIBUIÇÃO DE: HARALD EGE – “COLLANA” MOBBING



Harald Ege fundou a Associação Italiana Contra o Mobbing e Stress

Psicológico - PRIMA, entidade sem fins lucrativos que se destina a

divulgar, prestar assistência e intervir nos casos de assédio moral em

todos os níveis.

O pesquisador também dirige uma experiência inédita – denominada

“Collana” Mobbing – onde reúne obras de pesquisadores e especialistas

sobre violência psicológica e assuntos correlatos ao fenômeno social em

estudo.

PESQUISAS NA ÁREA DA MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRABALHO
CONTRIBUIÇÃO DE: HARALD EGE – “COLLANA” MOBBING



Divisor de águas no que se refere ao estudo do assédio moral foi a pesquisa

realizada pela psicóloga e vitimóloga francesa Marie-France Hirigoyen.

Por meio da obra “Assédio Moral – a violência perversa do cotidiano”, publicada

em 2000, a autora divulga e denuncia o fenômeno ao mundo.

Conforme ressalva Márcia Novaes Guedes, o impacto de tal obra foi

considerável, a ponto de trabalhadores deflagarem greve em diversas empresas

para exigir respeito à dignidade contra o assédio moral.

PESQUISAS NA ÁREA DA MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRABALHO
CONTRIBUIÇÃO DE: MARIE-FRANCE HIRIGOYEN



Após 2 anos a autora publica – “Mal-estar no trabalho: redefinindo o

assédio moral” – obra cujo objetivo era acurar a análise à luz de tudo que

assimilamos desde o livro precedente.

A psicóloga e vitimóloga promove assistência terapêutica às vítimas do

mobbing, além de contribuir para o intercâmbio de informações sobre o

assédio moral, participando de palestras e conferências em diversos

países.

PESQUISAS NA ÁREA DA MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRABALHO
CONTRIBUIÇÃO DE: MARIE-FRANCE HIRIGOYEN



Em nosso país a imprensa escrita tem divulgado o tema objeto de

estudo por meio de reportagens em jornais e revistas. Todavia,

trabalho pioneiro no campo da psicologia social foi elaborado pela

médica do trabalho Margarida Maria Silveira Barreto.

A médica entrevistou mais de 2000 trabalhadores, de 97 empresas

durante um período de 4 anos, sendo que do número total de

entrevistados, 870 pessoas apresentaram histórias de humilhações

no trabalho em razão de terem sofrido acidente do trabalho ou

simplesmente por terem adoecido.

PESQUISAS NA ÁREA DA MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRABALHO
CONTRIBUIÇÃO DE: MARGARIDA MARIA SILVEIRA BARRETO



Bom, mas o que é o ASSÉDIO MORAL?

"Mobbing”, assédio moral ou
terror psicológico são sinônimos
destinados a definir a violência
pessoal, moral e psicológica no
ambiente laboral.



Conceito

Assédio Moral no Trabalho

 É o "terror psicológico" impingido ao
trabalhador, "ação estrategicamente
desenvolvida para destruir psicologicamente
a vítima e com isso afastá-la do mundo do
trabalho"

(cf. Márcia Novaes Guedes, in "Mobbing –
Violência Psicológica no Trabalho", Revista LTr,
67-2/162/165).

http://www.expresspros.com/Shared/Images/stockxpertcom_id374448_size1.JPG
http://www.expresspros.com/Shared/Images/stockxpertcom_id374448_size1.JPG


A psicóloga francesa, Marie-France Hirigoyem, 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”.

CONCEITO



 O termo “assédio” advém do verbo “assediar” 
que significa “perseguir com insistência, 
importunar, molestar, com pretensões 
insistentes; assaltar.

 O termo “moral” compreende um aspecto 
filosófico, ligado ao agir em conformidade com 
as normas morais ou escritas que regulam a 
conduta da sociedade.

Conceito



O assédio moral no trabalho é uma forma de agressão psíquica

praticada no ambiente de trabalho, de maneira sistemática e

prolongada, com cristalino intuito discriminatório e perseguidor,

cujo objetivo é excluir a vítima da organização empresarial.

CONCEITO



A prática do assédio moral prejudica, degrada, destrói o

ambiente de trabalho, desestabilizando a vítima, provocando

nesta um cansaço, um verdadeiro desgaste emocional que

pode evoluir para doenças de ordem psíquicas e físicas,

acarretando incomensuráveis prejuízos à saúde mental e física

do trabalhador.

CONCEITO



Logo, é indubitável que a prática do assédio moral viola e

agride o princípio da dignidade humana do trabalhador,

atingindo seus direitos de personalidade, bem como

prejudicando sua integridade física e psíquica, afastando – e

até mesmo eliminando – a vítima da organização do trabalho.

CONCEITO



O assédio moral revela-se como uma conduta contária

não só à moral, mas também contrária à própria Carta

Magna, eis que agride tanto a dignidade humana como

os direitos de personalidade, além de violar – ainda – as

normas juslaborais, em especial os arts. 482 e 483 da

CLT.

CONCEITO



Art. 1º, par. 1º: 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 de terceiros ;
sonegar informações de forma insistente ; espalhar rumores
maliciosos ; criticar com persistência ; subestimar esforços

Lei nº 13.288/2002 – CÂMARA MUNICIPAL/SP



Artigo 1º - Ficam os servidores públicos 

municipais sujeitos às seguintes 

penalidades administrativas na prática de 

assédio moral, nas dependências do local 

de trabalho :

- Curso de aprimoramento profissional

- Suspensão

- Multa

- Demissão

Lei nº 13.288/2002 – CÂMARA MUNICIPAL/SP



Art. 1º:Art. 1o Fica instituído o Programa de Combate à

Intimidação Sistemática (Bullying) em todo o território

nacional.

§ 1o No contexto e para os fins desta Lei, considera-se

intimidação sistemática (bullying) todo ato de violência

física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre

sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou

grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de

intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à

vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre

as partes envolvidas.

Lei nº 13.185/2015 – Bullying nas escolas



Márcia Guedes classifica os “tipos ideais de vítima”:

Paranóico: aquele que crê e enxerga perigo em toda parte;

trata-se, em geral, de pessoas inseguras.

Presunçoso: aquele que acredita ser muito mais do que aquilo

que realmente é; os colegas de trabalho se sentem – de certa

forma – justificados a tramar contra este tipo de vítima.

ELEMENTOS CARACTERIZADORES - VÍTIMA



Hipocondríaco: aquele que se lamenta constantemente sobre o

esforço que faz para realizar seu trabalho, até o ponto de

provocar antipatia nos colegas de serviço, levando-o ao

isolamento e posterior agressão psicológica.

Camarada: aquele que não possui problemas de relacionamento

com os demais colegas, todavia, a sua popularidade pode

despertar a inveja, fazendo-se vítima do assédio moral.

ELEMENTOS CARACTERIZADORES - VÍTIMA



Introvertido: aquele que possui grande dificuldade de

relacionamento; referida dificuldade de comunicação pode ser

mal interpretada pelos demais colegas – os quais vêem um

comportamento arrogante – desencadeando o processo de

agressão moral.

ELEMENTOS CARACTERIZADORES - VÍTIMA



Comportamentos de Assédio Moral

 Quais são os atos que tipificam assédio moral?

 Uma simples brincadeira entre colegas de
trabalho pode caracterizar assédio moral?

 Uma exagerada cobrança de metas por parte
gestor pode caracterizar assédio moral?

 É necessária uma verdadeira perseguição à
vítima?



rigor excessivo;

 confiar tarefas inúteis ou degradantes;

desqualificação ou críticas em público;

 isolamento ou inatividade forçada;

 ameaças explícitas ou veladas;

exploração de fragilidades psíquicas e físicas;

limitação ou proibição de qualquer inovação ou iniciativa do
trabalhador;

Sugestão para pedido de demissão

Ausência de serviço ou atribuição de metas dificílimas ou
impossíveis de serem cumpridas

Controle de tempo no banheiro

EXEMPLOS PRÁTICOS DE ASSÉDIO MORAL



impor obrigação de realizar autocríticas em reuniões públicas;

exposição ao ridículo (Por exemplo: impor o uso de fantasias);

divulgação de doenças e problemas pessoais de forma direta ou

pública;

agressões verbais ou através de gestos;

Atribuição de tarefas estranhas à atividade profissional do

empregado, para humilhar e expor a situações vexatórias, como

lavar banheiros, fazer limpeza, levar sapatos para engraxar ou

rebaixar de função

EXEMPLOS PRÁTICOS DE ASSÉDIO MORAL



Grupos de comportamentos

um grupo de ações se desenvolve sobre a comunicação com a pessoa 
atacada

ações do terceiro grupo tendem a manipular a dignidade profissional da 
pessoa (vida profissional do empregado).

1

2

3

outro grupo de comportamento se assenta sobre a reputação da pessoa 
(vida pessoal do empregado)



Nem toda situação conflituosa pode ser classificada como assédio moral. Somente se 

torna assim, quando o conflito não é solucionado e se prolonga no tempo, adquirindo 

um caráter de agressividade entre as partes, com resíduos de violência e agressão 

psicológica.

O que não é assédio moral?

A base do assédio moral no ambiente de 
trabalho é um conflito mal solucionado. 
Entretanto, nem todas as situações 
conflituosas degeneram em terror psicológico.

Heinz Leymann



MÁS CONDIÇÕES DE TRABALHO – Em virtude da dificuldade de distinção

entre assédio moral e más condições de trabalho, Marie-France ressalta

que: “a noção de intencionalidade adquire toda a sua importância”.

Portanto, ressalvada a hipótese em que o empregado seja submetido

propositadamente a um local cujas condições de trabalho não sejam

adequadas, com a clara intenção de desestabilizá-lo com o meio ambiente

do trabalho, não se pode falar em terror psicológico. É de competência dos

fiscais do trabalho verificação das condições impostas aos trabalhadores.

SITUAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM ASSÉDIO MORAL



AGRESSÃO PONTUAL – Na hipótese de uma agressão isolada,

embora não perca o caráter de ato de violência, não é suficiente

para caracterizar o assédio moral, salvo se precedida de outras

pequenas agressões.

O assédio moral se caracteriza pela habitualidade, repetição das

condutas degradantes e humilhantes do perverso em relação à

vítima.

SÔNIA MASCARO – AGRESSÃO MORAL

SITUAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM ASSÉDIO MORAL



Quem pode ser o autor de tais atos? 

O seu próprio colega de trabalho? 

O seu superior hierárquico? 

O grupo de empregados contra o próprio Chefe/Líder? 

Chefe/Líder também sofre assédio moral?



O fenômeno do assédio moral classifica-se em:

Vertical descendente

Praticado pelo próprio empregador ou um de seus superiores 
hierárquicos

Horizontal simples e coletivo

Praticado por um ou mais colegas de serviço, respectivamente

Vertical ascendente

Praticado por um ou mais subordinados contra o superior 
hierárquico.

Classificação



Assédio Moral Vertical Descendente é o tipo mais frequente de 

Assédio Moral

Classificação – Vertical Descendente

É aquele proveniente do comando hierárquico, ou seja, constata-se
o assédio moral quando praticado pelo próprio empregador ou
algum de seus superiores hierárquicos (diretor, gerente de setor,
supervisor).

Em caso de prática descendente, o empregador poderá responder
por danos morais ao empregado.

O empregador é responsável solidário com o ofensor, nas hipóteses
em que este seja seu preposto ou empregado, adotando-se a teoria
da responsabilidade objetiva do empregador.



No assédio moral horizontal a prática perversa é desencadeada pelos próprios colegas

de serviço, com idêntico grau de hierarquia, manifestando-se por meio de brincadeiras

maliciosas, gracejos, piadas, gestos obscenos, menosprezo entre outros.

Classificação Horizontal



O assédio moral nesta hipótese decorre, em geral, de conflitos interpessoais, tais como:

atributos pessoais ou profissionais, capacidade ou dificuldade de relacionamento,

ausência de cooperação, preferência pessoal do chefe gozada pela vítima, racismo,

xenofobia, razões políticas ou religiosas, entre outras, que causam dificuldades no

relacionamento profissional.

Classificação Horizontal

Nesta hipótese a vítima poderá ser agredida psicologicamente de maneira individual ou

coletiva, uma vez que – em geral – a coletividade (grupo de trabalhadores) tem

tendência a se posicionar favoravelmente do lado do agressor, responsabilizando a

vítima pela violência sofrida.



Trata-se do assédio moral que parte de um ou de vários empregados

contra o superior hierárquico.

Essa hipótese não é tão comum como as anteriores, porém, possui o

mesmo grau de periculosidade, uma vez que os efeitos nocivos à

saúde da vítima são tão intensos quanto nos demais casos.

Classificação Vertical Ascendente



Essa espécie de terror psicológico pode ser praticada de diversas formas

Classificação Vertical Ascendente

Exemplo 1

Quando o superior extrapola os poderes de mando e gestão, adotando posturas

autoritárias e arrogantes

Pode ocorrer quando, por insegurança ou inexperiência, o superior hierárquico não

consiga manter o controle sobre os empregados, sendo pressionado ou tendo suas

ordens descumpridas ou desvirtuadas, resultando no fortalecimento dos agentes

perversos para se livrarem do superior hierárquico indesejado.

Exemplo 2



Classificação Vertical Ascendente

Outra hipótese seria a promoção de um colega de serviço sem a consulta dos

demais, ou ainda, quando a promoção implica um cargo de chefia cujas funções os

subordinados acreditam que o promovido não possui capacidade para

desempenhar.

Exemplo 3



QUALQUER PESSOA NA EMPRESA PODE SOFRER UMA AÇÃO DE 
ASSÉDIO MORAL, INCLUSIVE OS SUPERIORES HIERÁRQUICOS.

É equivocado pensar que o assédio moral ocorre somente na relação vertical 
(chefe-subordinado).



Prevenção – Políticas Internas
Um grande número de empresas  têm implementado políticas 

internas de combate ao assédio moral

Ouvidoria interna/externa 
Treinamento para os empregados, 

principalmente gestores.

É possível inserir cláusula no contrato de trabalho, pela qual o assediador  
poderá  responder diretamente pelos prejuízos  causados à empresa, como 

caráter pedagógico aos demais empregados?



Prevenção - Conscientização

O ASSEDIADOR é antes de tudo um Empregado. É um empregado
que assedia outro empregado, independente do nível hierárquico (o
assédio pode ocorrer em todos os níveis).

Empregados

Apesar dos trabalhadores serem os principais atingidos, de forma
direta, elas acabam indiretamente perdendo, tanto nos custos
tangíveis, como eficiência, aumento de acidentes e doenças no
trabalho, como nos intangíveis, que vão desde a sua reputação até as
suas relações com a sociedade.

Empresas

Com a tomada de atitudes efetivas, com base em leis já existentes e
na ação solidária, para que haja uma conscientização coletiva de que
o assédio moral não é um mal que se dá apenas com o outro, pois a
sua grande vítima, é a própria sociedade.

Sociedade



PARTE II –

Subtópicos: Assédio moral institucional ou
corporativo ou organizacional. Jurisprudência
sobre assédio no Brasil: leading cases.



CASO PRÁTICO

Leandro era obrigado a consumir bebida alcóolica em jantares em restaurantes
que eram agendados pelos seus superiores hierárquicos com alguns membros da
equipe, em qualquer dia da semana.

No dia do seu “batismo”, primeiro jantar agendado pelo seu chefe coreano, o
Reclamante foi informado que segundo a cultura coreana “um homem somente
fala a verdade, quando está completamente embriagado”.

Além disso, Leandro foi avisado que “beber com chefe era inerente ao cargo dele”;
logo, ele e o Presidente da época, somente iriam confiar nele se ele bebesse até a
exaustão naquele jantar.

Leandro somente podia parar de beber, quando seu chefe literalmente caísse, ou
seja, quando seu chefe não aguentasse mais beber. Não podia recusar a beber,
pois a sua recusa seria interpretada pelos coreanos como desobediência aos seus
chefes. Portanto, na prática, ele e os demais empregados eram constrangidos a
beber, sob ameaça de perderem seus empregos.



Em uma ocasião, Leandro tentou se recusar a beber e o Presidente de forma

agressiva passou limão e sal no braço dele e o forçou a beber tequila na presença

de todos.

Por diversas vezes, ele foi constrangido a beber e a sair destes jantares

completamente embriagado, tendo que dirigir sozinho até sua residência,

colocando em risco sua própria vida e de terceiros.

Devido a este e outros acontecimentos, a esposa de Leandro chegou a entrar com

um pedido de separação litigiosa; e ele ficou separado por 3 (três) meses, longe de

suas 2 (duas) filhas menores e de sua família.

A gota d’água se deu quando na data de 11/12/2013, o autor teve que trabalhar 24

horas consecutivas e quando retornou para sua residência começou a sentir fortes

dores no peito.

Nesta ocasião, o médico do hospital São Luiz constatou que Leandro estava com

pressão arterial alta e que o seu provável diagnóstico seria de estresse. Ele foi

aconselhado a procurar um psiquiatra para averiguar melhor seu quadro clínico e

ficar em repouso por 3 (três) dias.



O que é o assédio moral 

institucional também 

conhecido como 

organizacional, Coletivo, 

Corporativo Ou Straining?



ASSÉDIO MORAL INTERPESSOAL X INSTITUCIONAL

Em 2003, Einarsen et al. publicaram uma obra

sobre a visão européia do assédio moral e

apresentaram uma importante distinção entre

o conceito de bullying interpessoal e bullying

institucional (termos utilizados pelos autores:

work related bullying versus person related

bullying).



ASSÉDIO MORAL INTERPESSOAL X INSTITUCIONAL

Gosdal e Soboll, explicam que a expressão

assédio moral interpessoal foi utilizada por tais

autores somente para diferenciar do assédio

moral institucional: “o assédio moral

interpessoal normalmente tem como alvo

pessoas, ou pequenos grupos de indivíduos

específicos.



ASSÉDIO MORAL INTERPESSOAL X INSTITUCIONAL

Já o assédio moral institucional, orienta-se a

trabalho - a alvos que não são específicos,

mas são determináveis, podendo alcançar

grande parte dos trabalhadores da empresa”.



ASSÉDIO MORAL  INSTITUCIONAL

Gosdal e Soboll definem o assédio moral

institucional como: “um processo contínuo de

hostilidades, estruturado via política

organizacional ou gerencial, que tem objetivo

imediato aumentar o lucro da empresa. Pode

ser direcionado para todo o grupo

indiscriminadamente ou para alvos

determinados”.



Adriane Reis de Oliveira,

procuradora do Ministério Público

do Trabalho, defendeu sua tese de

mestrado na PUC/SP sobre o tema

e utilizou a terminologia de assédio

moral organizacional. A autora

define este fenômeno como:



CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL

 “o conjunto de condutas abusivas, de qualquer natureza,
exercício de forma sistemática durante certo tempo, em
decorrência de uma relação de trabalho, e que resulte no
vexame, humilhação ou constrangimento de uma ou mais
vítimas com a finalidade de se obter o engajamento
subjetivo de todo o grupo às políticas e metas da
administração, por meio da ofensa e seus direitos
fundamentais, podendo resultar em danos morais, físicos
e psíquicos”.



E no direito comparado?

Rita Garcia Pereira nomeia este fenômeno como
“‘mobbing’ institucional” e o define como:
“parte de uma estratégia de gestão de recursos
humanos, na esteira das novas formas de
organização do trabalho – medidas aplicáveis a
todo o universo de trabalhadores, com vista à
implementação de determinados
procedimentos ou à proibição de certos
comportamentos, visando-se atingir como tal
melhores resultados produtivos”.



CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL 
ORGANIZACIONAL

Zabala, psicólogo e administrador de RH,

afirma que o assédio moral não é somente um

problema do indivíduo, mas um problema da

organização do trabalho (a toxidade

organizacional).

Nesse sentido, essas empresas são

consideradas tóxicas, uma vez que trabalhar

nelas prejudica a saúde dos trabalhadores.



MINHA PESQUISA DE DOUTORADO (ATÉ 
01/12/2012)

Durante a minha pesquisa na base de dados de

todos os tribunais trabalhistas do país, constatei que

já existem mais de 76 processos julgados sobre

assédio moral institucional no Brasil até 01/12/2012,

sendo que 53 deles condenaram as empresas ao

pagamento de dano moral pela configuração de

prática de assédio moral institucional e em 23 casos

os tribunais entenderam que não houve ocorrência

do assédio.



Durante a pesquisa, constatou-se que não há

uma uniformidade na jurisprudência dos

tribunais quanto à nomenclatura desse novo

fenômeno.

Pelo contrário, restou claro que o termo

assédio moral institucional está sendo utilizado

como sinônimo de assédio moral coletivo,

assédio moral organizacional, gestão por

stress ou straining.



A maioria das empresas envolvidas é de porte

médio a grande e estão localizadas no setor

comerciário e bancário.

A maioria dos casos trata-se de ações

individuais ajuizadas por ex-empregados

alegando sofrer assédio moral interpessoal,

contudo, no julgamento, os tribunais acabaram

reconhecendo que como típico assédio moral

institucional.



Desta amostra de 76 ações trabalhistas,

constatamos que há somente 4 ações civis

públicas ajuizadas pelo Ministério Público do

Trabalho, com julgamento pelos tribunais até

01/12/2012.

Após esta data, elaborei breve pesquisa 

recente na internet  e verifiquei que houve 3 

novas condenações em 1ª instância em ações 

civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público 

do Trabalho.



MINHA PESQUISA DE DOUTORADO (ATÉ 
01/12/2012)EMPRESA CONDENAÇÃO

AMBEV R$1 milhão pelo tribunal da 17ª 

Região 

Prossegur Brasil R$700.000,00 pelo tribunal da 3ª 

Região

Tanaka e CIA Ltda A ação do MPT foi julgada 

improcedente pelo tribunal da 4ª 

Região

Euromar Automóveis e Peças Ltda R$200.000,00 pelo tribunal da 16ª 

Região



1º  CASO DE ASSÉDIO MORAL 
INSTITUCIONAL

O primeiro caso de assédio moral institucional

reconhecido no Brasil foi da Ambev

(Companhia Brasileira de Bebidas S.A.), no

qual o Ministério Público do Trabalho do Rio

Grande do Norte teve reconhecido o seu

pedido de danos morais coletivos de 1 milhão

perante o Tribunal da 17ª Região em

23/08/2006.



PESQUISA RECENTE PELA INTERNET EMPRESA CONDENAÇÃO

Banco do Brasil R$2 milhões pela 2ª VT de 

Salvador - Bahia

Rede Bom Preço R$500.000,00 pela 23ª VT 

de Salvador – Bahia

Brasil Kirin (Bebidas Schin) R$700.000,00 pela 4ª VT de 

Guarulhos 



SETOR BANCÁRIO 

NOME DA

EMPRESA

QUANTIDADE DE 

AÇÕES

TRT DE ORIGEM

1 Banco do Brasil

S.A.

1 TST e TRT da 23ª Região

2 Banco Citibank

S.A.

1 TRT da 10ª Região

3 Banco ABN

AMRO Real

1 TRT da 8ª Região



NOME DA EMPRESA QUANTIDADE DE 

AÇÕES

TRT DE ORIGEM

4 Banco Bradesco

S.A.

4 TRT da 4ª Região (1), TRT da

5ª Região (1), TRT da 17ª

Região (2)

5 Banco Itaú

Unibanco S.A.

4 TRT da 2ª Região (1), TRT da

4ª Região (1), TRT da 15ª

Região (1) e TRT da 17ª.

Região (1).

6 Banco Santander

Brasil S.A.

4 TRT da 2ª Região (1), TRT da

15ª Região (2), TRT da 17ª



A vítima – a princípio – encara o fato como uma mera

brincadeira, porém, é justamente pela repetição das

humilhações e situações vexatórias que uma pessoa é

exposta que “a violência vai se mostrando demolidora e,

se ninguém de fora intervier energicamente, evolui numa

escala destrutiva”.

Márcia Guedes

Cultura Organizacional



Reflexão Final

“O homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é

sua vida, sua vida é o trabalho e sem o trabalho, o homem

não tem honra e sem a sua honra se morre se mata...”

http://letras.terra.com.br/gonzaguinha/250255/#
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Conceito de Discriminação

O que é Discriminação?

Que tipos de atos configuram discriminação ?

O que são ações afirmativas? 

Qual é o papel do governo?



DEBATE

O QUE É DISCRIMINAR? 

O QUE É NÃO DISCRIMINAR?



CONCEITO

Deriva do latim discriminare e significa diferenciar,
distinguir, separar.

A primeira vista, o conceito de discriminação parece tão
somente dotado de carga de neutralidade, desprovido
de qualquer conotação pejorativa.

Contudo, trata-se a discriminação de um termo
ambivalente, que apresenta, além deste significado
neutro, também um sentido negativo e um outro
positivo.



CONCEITO

A palavra discriminação tem origem anglo-americana e,
do ponto de vista etimológico, significa “o caráter
infundado de uma distinção”.

Na doutrina italiana “ela [discriminação] traduz uma
situação subjetiva de tratamento diferenciado em relação
a uma qualidade possuída pelo sujeito (...) lesiva de um
interesse econômico, moral, profissional ou de outra
ordem”.



CONCEITO

DELGADO precisa que a “discriminação é a conduta pela
qual nega-se à pessoa tratamento compatível com o
padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela
vivenciada”.

Formas da discriminação: racismo, estereótipos,
preconceito, etc....



ESTEREÓTIPO

O estereótipo interfere na nossa percepção da
realidade a partir de padrões culturais veiculados
no nosso cotidiano através da linguagem.

Assim, é comum (mas não menos repreensível)
ouvirmos que “judeus são pão-duros”; “japoneses
são inteligentes”; “negros são ladrões”; e assim
por diante.



PRECONCEITO

O preconceito é um “pré-juízo que consiste em julgar ou conceituar
alguém mediante uma generalização, uma banalização ou uma
mistificação”.

O preconceito é uma das causas da discriminação, definindo-o
como: (...) um juízo sedimentado desqualificador de uma pessoa em
virtude de uma sua característica, determinada externamente, e
identificadora de um grupo ou segmento mais amplo de indivíduos
(cor, raça, sexo, nacionalidade, riqueza etc).



Conceito de Discriminação

O conceito jurídico de
MINORIA não
corresponde à análise de
quantidade, mas sim
QUALIDADE de acesso a
direitos sociais.

Exemplo

Os negros na África do Sul são a maioria (quantidade),
porém, são considerados minorias discriminadas.



Exemplos de Discriminação

Minorias

Mulher

Idoso

Homosexual

 negros, asiáticos, índios

 discriminação do trabalho da mulher

 discriminação do trabalho do idoso

 discriminação do homossexual

Doentes
 discriminação dos trabalhadores com vírus da imunodeficiência (HIV)

ou a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS),

A Discriminação não é limitada aos exemplos abaixo



Discriminação na CF 

O art. 5, incisos II e X, da Constituição Federal
dispõe: "Art. 5 - Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à



Tipos de Discriminação

 A Lei no. 9.029/95 (art. 1) proibe qualquer forma de
discriminação seja por motivo de sexo, de sua origem, de
sua idade, de sua cor, de sua raça, de seu estado civil, de sua
crença religiosa ou convicção filosófica ou política, de sua
situação familiar, de sua condição de saúde física.



Discriminação Positiva
• É uma mudança de postura do Estado, de simplesmente proibir a discriminação,

para, adotar medidas reais e efetivas.

Exemplo

 Não discriminar o portador de
deficiência, sob pena de alguma sanção
x a lei passou a exigir que as empresas
passassem a admitir uma quota de
deficientes como empregados.



Discriminação Positiva

Discriminação positiva é aquela que visa a
proteção das camadas discriminadas da
população através da criação de mecanismos
de tratamento diferenciado, em favor
desses, ou das práticas das ações
afirmativas.

O Estado passou a forçar a convivência
dentro da sociedade entre diversos grupos:
brancos, negros, mulheres, portadores de
deficiência etc.,com a finalidade de que
todos passassem a respeitar as diferenças
com o tempo.



SÚMULA 443 -TST: DISCRIMINAÇÃO POR

DOENÇA   GRAVE

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO.

EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA

GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO

À REINTEGRAÇÃO. "Presume-se discriminatória

a despedida de empregado portador do vírus HIV

ou de outra doença grave que suscite estigma ou

preconceito. Inválido o ato, o empregado tem

direito à reintegração no emprego".



Palestra_27/2004 / 2074711/-//ACC/18-03-
2004 18:36:59

208

“Ementa. DANO MORAL – CONDUTA
DISCRIMINATÓRIA DO EMPREGADO –
Demonstra nos autos a conduta discriminatória do
representante do empregador em relação à raça da
empregada negra, durante o vínculo empregatício e
anunciada como motivo ensejador da ruptura
contratual, resta caracterizada discriminação
atentatória do direito constitucional de igualdade....”
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.....reparar o dano moral causado, mediante
indenização fixada, de acordo com a condição social
da parte lesada, bem como da situação econômica
do lesante, de forma que o valor não represente
sanção irrisória para o responsável pela prática do
ato punível e sequer implique enriquecimento sem
causa para o ofendido; no caso dos autos, fixada a
indenização por analogia, consoante critério
estabelecido pela Lei nº 9.029/95. (TRT 9ª R. – RO
15.225/98 – (Ac. 13.822/99) – 1ª T. – Relª Juíza Ana
Carolina Zaina – DJPR 25.06.199906.25.1999) .”
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“EMENTA. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA POR
IDADE. NULIDADE. ABUSO DE DIREITO. DANOS
MORAIS. REINTEGRAÇÃO. Se a empresa se utiliza da
prática de dispensar seus funcionários quando estes
completam 60 anos, imperioso se impõe ao julgador
coibir tais procedimentos irregulares, efetivados sob o
manto do "poder potestativo", para que as dispensas não
se efetivem sob a pecha discriminatória da maior idade.
(DJ Data: 26-09-2003. Partes Recorrente: Siemens Ltda.
Recorrido: Lino F. Garcia. Relator Juiz Convocado André
Luís Moraes De Oliveira).
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EMENTA: DANO MORAL DISPENSA
DISCRIMINATÓRIA DOENÇA DO EMPREGADO - Se
o empregado é dispensado sob a alegação de que, em
tendo sido portador de câncer, a doença poderá retornar,
o que significará prejuízo para a empresa, em face da
perda da força laborativa do trabalhador, há, sem dúvida,
ato patronal, flagrantemente, discriminatório.

A insatisfação da empresa com a deficiência da saúde do
trabalhador, a ponto de cortá-lo de seus quadros
funcionais, o que significa diminuir- lhe ou vedar-lhe o
direito ao trabalho, em face do preconceito
exteriorizado.....
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..... E a atitude do empregador toma caráter de humilhação, pois
coloca o laborista, assim afetado, em situação de inferioridade.

A doença, por si, traz ao indivíduo queda na auto-estima, tornando-o
mais frágil e sensível moralmente. Portanto, ao ser tratado de forma
diferenciada, em face do mal que o acometera, a ponto de perder o
emprego, (embora já estivesse curado), vê-se, certamente, aviltado em
sua dignidade como pessoa humana.

O dano moral, na espécie, é flagrante e independe de prova, já que
implícita no ato do empregador a afronta à sensibilidade moral do
laborista.

(DJMG DATA: 09-11-2002. PG: 24 Cleber Gomes dos Reis Elma
Servicos Gerais e Representações Ltda)
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