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RESUMO 

 

PEREIRA, Táguila Daniela de Sousa. Direito ao Trabalho: Assédio Moral e 
seus danos à Dignidade da Pessoa Humana. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 
O presente estudo apresenta uma breve análise acerca da história do trabalho, 
da evolução dos direitos do homem quanto ao trabalho para melhor 
compreensão das atuais leis trabalhistas. Apresenta-se o reconhecimento do 
direito do trabalho como um direito fundamental e social, a fim de ser 
preservado, por tratar-se de um meio para o homem manter sua subsistência, 
necessidades básicas para uma vida digna. O objetivo principal é analisar 
como as diversas formas de assédio moral podem violar a Constituição Federal 
ao afetar o trabalhador em sua dignidade humana e personalidade. Para 
melhor entendimento do dano que o assédio moral ocasiona, foi discorrido 
sobre o respeito ao princípio da dignidade humana como o principal 
fundamento do ordenamento jurídico, direitos da personalidade e seus 
conceitos. O empregado tem direito a ser indenizado por danos morais, sendo 
que o empregador tem responsabilidade objetiva para a reparação do dano. 
Propõe-se como um dos meios de solução para inibir o assédio moral no 
ambiente de trabalho, a tipificação desta conduta como crime na esfera do 
direito penal. Existem propostas de lei a favor da criminalização, as quis são: 
Lei n° 4.742/200, Lei n°4960/2001, Lei n° 5.971/2001. A criminalização é a 
forma mais eficaz para de evitar este tipo de conduta.Esta pesquisa foi 
realizada de forma qualitativa, pesquisa bibliográfica, sites e leis.  
  
Palavras-chave: Direito do trabalho. Dignidade humana. Mínimo Existencial. 
Assédio Moral 

 

 

 

  

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This paper aims to offer a brief analysis about the work history, the evolution of 
human rights about to work, for a better understanding of current labor laws. It 
shows the recognition of right to work as a fundamental social right, in order to 
be conserved because it is a way for everyone to maintain an existence worthy 
of human dignity. The main objective is to analyze the various forms of 
workplace bullying can affect the right to work, the human dignity and the right 
of personality as violation of the Constitution, because it is a dishonorable and 
improper conduct in the face of the worker. For a better understanding of the 
damage that workplace bullying causes, was spoken about respect for the 
principle of human dignity as the main basis of law, personality rights and 
concepts. The employee has the right to be compensated for moral damages, 
and the employer has objective responsibility for the repair of the damage. It is 
proposed as one of the means of solution to inhibit harassment in the work 
environment, the definition of this conduct as a crime in the criminal law sphere. 
There are proposals for laws in favor of criminalization, which are: Law No. 
4,742 / 200, Law No. 4960/2001, Law No. 5,971 / 2001. Criminalization is the 
most effective way to avoid this kind of conduct. This research was conducted 
in a qualitative way, literature,websites and laws. 

 

 
Key Words: Labor Law. Human dignity. Miniman Existential.Condition of 
Humanity. Workplace Bullying. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Estado tem se preocupado em garantir aos indivíduos meios para sua 

subsistência a fim de uma vida digna, e assim garantir os direitos 

fundamentais. Nas relações de trabalho, o direito preocupa-se em proteger o 

trabalhador na condição em que o mesmo é um sujeito de direito, e não um 

meio de produção. 

 Todo indivíduo é dotado de personalidade e dignidade humana. A partir 

desta visão se busca a tutela desses direitos e o reconhecimento da 

personalidade do trabalhador e dignidade, uma vez inserido no ambiente de 

trabalho. 

Este estudo, em primeiro momento visa uma análise acerca da evolução 

do trabalho ao direito do trabalho, no qual o indivíduo inicialmente era posto 

apenas como um meio do setor produtivo, não era dotado de dignidade. O 

trabalhador era posto sob condições desumanas e degradantes. 

Verifica-se a evolução dos direitos do homem quanto ao trabalho nas 

declarações e gerações de direitos fundamentais. Visto que o direito do 

trabalho está incluso na segunda geração de direitos fundamentais, conhecidos 

como os direitos sociais. 

Em segundo momento, o presente estudo aponta o princípio da 

dignidade humana como todo o alicerce, não apenas de todo o ordenamento 

jurídico, mas em específico os direitos sociais do trabalhador, pois o 

fundamento dos direitos sociais é o respeito à dignidade humana, direitos da 

personalidade, garantia do trabalho com a finalidade de garantir a parte 

integrante do mínimo existencial. 

Em terceiro momento, esta pesquisa esclarece uma realidade fática no 

ambiente de trabalho que gera grandes consequências ao trabalhador, ou seja, 

o assédio moral nas relações de trabalho. 

Busca-se apontar as diversas formas de assédio, que o trabalhador 

sofre no ambiente de trabalho, seja pelo próprio empregador, superior 

hierárquico ou até mesmo os próprios colegas de trabalho, que fazem a prática 

desta conduta abusiva por variados motivos. 
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O objetivo é apontar a finalidade do assediador, que é fazer com que a 

vítima se desloque daquele seio de trabalho, o que muitas vezes gera o 

desemprego e como consequência mais grave, o assédio moral afeta a saúde 

psíquica ou física da vítima.  

Analisa-se que a prática do assédio moral viola o respeito à dignidade 

humana e os direitos da personalidade do trabalhador como sujeito de direito, o 

que ocasiona a perda de seu direito ao mínimo para uma existência digna, seja 

pelo desemprego, retirando o meio pelo qual o indivíduo realiza-se 

pessoalmente, profissionalmente e garante as suas necessidades básicas para 

uma vida digna. 

Este estudo propõe demonstrar o que é o assédio e sua violação ao 

direito a dignidade e personalidade do trabalhador, pois este tem o direito de 

reparação em face do dano causado, conforme garantido pela Constituição 

Federal, em seu art. 5°, X, e o papel do Estado na proteção da dignidade da 

pessoa humana. 

Faz-se uma observância a respeito da reparação do assédio moral, na 

esfera civil. Tendo o empregador a responsabilidade objetiva para arcar com a 

indenização por danos morais. 

Acerca disto, busca-se trazer como solução para impedir a prática 

reiterada do assédio moral no ambiente de trabalho, a proposta de 

criminalização para esta conduta. 

Para atingir os objetivos propostos utilizar-se-á o método de investigação 

bibliográfico e o método de abordagem dedutivo. 
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1 CONCEITO DE DIREITO DO TRABALHO 

 

 

Inicialmente, é necessário fazer uma análise do direito em si, para que 

seja possível conceituar o direito do trabalho. Betioli (2011, p.147) que “O 

direito é, de fato, um fenômeno social, configurado no tempo e no espaço, que 

sofre mudanças e apresenta manifestação morfológica e significação 

funcional”.  

Sobre o direito e sua relação com o direito do trabalho, Nascimento e  

Nascimento (2014, p.309-310),preceituam que: 

 
 “(...) existe o direito porque o homem procura ordenar a sua 
coexistência com outros homens, pautando-se por meio de 
determinadas normas por ele dispostas no sentido de evitar um 
conflito de interesses e realizar um ideal de justiça. O direito é 
um instrumento de realização da paz e da ordem social, mas 
também se destina a cumprir outras finalidades, entre as quais 
o bem individual  e o progresso da humanidade. 
Nessa perspectiva é que o direito do trabalho, parte que é do  
direito, está, também conectado.” 

 

O direito atende os anseios dos fatos sociais, não sendo diferente do 

direito do trabalho. A construção do direito do trabalho encontra sua 

fundamentação na história do trabalho, pois este foi mais vivenciado do que 

conceituado. No entanto, a evolução do direito do trabalho se deu por relação 

entre particulares, sendo que as situações econômico-trabalhistas que 

contribuiu para a Revolução Industrial, gerando um acumulado de trabalho 

acerca da máquina à vapor, isto é a essência da construção do direito do 

trabalho. (NASCIMENTO, 2014)  

A conceituação do direito do trabalho dificilmente será definida de uma 

única forma (NASCIMENTO, 2014).  Porém, Barros (2011), destaca que o 

conceito de direito do trabalho se agrega em três formas, são elas: subjetiva, 

que ressalta o empregado na relação jurídica como o mais fraco, 

economicamente; objetiva, refere-se à subordinação como objeto do contrato 

de trabalho; e o conceito misto, que concilia os sujeitos do contrato de trabalho 

juntamente com o seu objeto, que é a prestação do trabalho subordinado. 
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Segundo Martins (2014, p. 18) “Direito do Trabalho é o conjunto de 

princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalho subordinado e 

situações análogas, visando melhores condições de trabalho e sociais ao 

trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe são destinadas. ” 

Nascimento (2014, p.319), afirma que: 

 

“É possível definir o direito do trabalho como o ramo da ciência 
do direito que tem por objeto as normas jurídicas que 
disciplinam as relações de trabalho por elas indicadas, 
determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à 
sua proteção, em sua estrutura e atividade. ”  

 

Observa-se que o direito do trabalho tem mecanismos para sua 

efetivação, que é garantir boas condições de trabalho. Têm-se, portanto, 

normas trabalhistas que estão elencadas na CLT, porém a criação de normas 

trabalhistas é realizada pelo Estado, no qual, apresenta-se o Ministério do 

Trabalho como responsável por edição de portarias, resoluções, instruções 

normativas, etc. Têm-se também, a Justiça do Trabalho que é responsável 

para julgar as lides trabalhistas. (MARTINS, 2014). 

Ainda neste aspecto, Martins (2014) salienta que a finalidade do direito 

do trabalho é de fato melhorar as condições de trabalho, e sociais ao 

empregado, objetivando um salário digno para que o trabalhador consiga 

garantir suas necessidades e de sua família dentro da sociedade. Só é possível 

garantir esses direitos assegurados através de legislação. 

Sendo assim, é efetivo concordar que o direito do trabalho está ligado 

aos fatos sociais, pois o Estado utiliza como mecanismo a legislação para 

assegurar este direito. O direito do trabalho é gerenciado pela CLT. 

 

 

1.1 ESBOÇO HISTÓRICO DO DIREITO DO TRABALHO  

 

 

Inicialmente é imperioso fazer uma breve análise sobre a história do 

trabalho para uma melhor compreensão da evolução do direito do trabalho até 

as atuais leis trabalhistas. 
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Para Heráclito (apud Martins et al, 2002, p. 33) “O homem que volta a 

banhar-se no mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio, nem o homem é o mesmo 

homem. ”  

Em primeiro momento, o regime que predominou no ambiente de 

trabalho foi a escravidão. Segundo Barros (...) ao escravo enquadrava-se como 

objeto de direito de propriedade, não como sujeito de direito, razão pela qual se 

torna inviável falar-se de um Direito do Trabalho enquanto predominava o 

trabalho escravo.  (2011, p. 45). 

Posteriormente, com o feudalismo nasce a servidão. A servidão refere-

se à figura dos senhores feudais, estes concediam aos servos que não eram 

livres, proteção militar e política. Em contrapartida os servos, deveriam prestar 

serviços nas terras do senhor feudal e alienar parte da produção rural aos 

mesmos. (MARTINS, 2002). 

Mais à frente, surgem as corporações de oficio, que eram compostas 

pelos mestres, companheiros e aprendizes. As corporações foram 

caracterizadas pela hierarquia, capacidade produtiva e regulamentação à 

técnica de produção, no entanto nas corporações o trabalhador tem mais 

liberdade. (MARTINS, 2002). 

Para Gomes (2008), o direito do trabalho, iniciou com o marco da 

Revolução Industrial, com a máquina a vapor, que bombeava água das minas 

de carvão inglesas. A máquina foi descoberta por Thomas Newcomen em 

1712. 

Neste aspecto, ressalta Barros (2011, p. 51) que à Revolução Industrial 

não obteve resultados significativos ao trabalhador, apenas à indústria, o 

trabalhador foi apenas um produto do meio produtivo. veja-se: 

 

“As relações de trabalho presididas pelos critérios heterônomos 
das corporações de ofício foram substituídas por uma 
regulamentação essencialmente autônoma. Surgiu daí uma 
liberdade econômica sem limites, com opressão dos mais 
fracos, gerando, segundo alguns autores, uma nova forma de 
escravidão. É o que extrai do pensamento de  Lacordaire: 
“Entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, é a liberdade 
que escraviza, é a lei que liberta.”  
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Percebe-se que realmente a Revolução Industrial privilegiou as 

indústrias, e para o operariado um “retrocesso”, visto que, não houve 

mudanças para melhorar as condições de trabalho. 

Frente a esta situação, houve a necessidade da intervenção do Estado 

para a regulamentação das relações trabalhistas (MARTINS, 2002), como se 

observa na Encíclica Rerum Novarum (1891), documento elaborado pelo Papa 

Leão XII, a qual descreve acerca da justiça social, com o objetivo de requisitar 

do Estado um posicionamento ativo para a regulação das relações trabalhistas 

para a garantia de direitos mínimos. (DELGADO, 2014). 

Surgem as primeiras leis trabalhistas, quais sejam: a Lei de Peel (1802), 

que dispõe sobre o limite da jornada de trabalho dos menores; Na França 

(1814), a lei que proibiu o trabalho dos menores de oito anos e o Code du 

Travail (1901); Na Alemanha (1939) com a proibição do trabalho dos menores 

de nove anos, e as leis sociais de Bismarck (1833); na Itália (1886), leis que 

visam a proteção do trabalho da mulher e do menor. (NASCIMENTO, 1996 ). 

Em seguida, surge a Constituição do México (1917) no dispositivo do art. 

123, que dispõe sobre as normas trabalhistas; A Constituição de Weimar 

(1919), que expressa diversos direitos trabalhistas. (NASCIMENTO,1996). 

Por fim, nota-se que o reconhecimento dos direitos trabalhistas não foi 

algo fácil a ser conquistado, pois foi resultado de grandes situações fáticas 

decorrentes na época. 

No Brasil, o marco histórico do Direito do Trabalho é a Lei Áurea, pois 

esta aboliu o regime de escravatura e inspirou a prática social e a relação de 

emprego. No entanto, durante o regime de escravatura, não há que se falar em 

direito do trabalho, ou seja, antes de 1988. (DELGADO,2014) 

Segundo Gomes (2008), o Direito do trabalho divide-se na etapa pré-

histórica e histórica. Sendo que a etapa pré-histórica compreende  o primeiro 

período que se resume na independência do regime escravista no ano de 

1888; e o segundo período compreendido entre 1888 a 1930, fim da escravidão 

e liberdade de associação; o período histórico compreende o ano de 1930 com 

a Revolução. 

A política trabalhista brasileira começa a surgir com Getúlio Vargas em 

1930. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil. Afirma-se que as grandes 

alterações trabalhistas surgem com Getúlio Vargas. O Ministério do Trabalho, 
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Indústria e Comércio foi criado em 1930, passando a expedir decretos, à partir 

dessa época, sobre profissões, trabalho das mulheres (1932), salário mínimo 

(1936), Justiça do Trabalho (1939) etc. (MARTINS, 2007). 

Posteriormente, o direito do trabalho foi cada vez mais assegurado com 

o surgimento das Constituições Federais. Porém, o reconhecimento do direito 

do trabalho nas Constituições será tratado no capítulo à frente, e o direito social 

está tratado no rol do direito social, que está explicado no próximo capítulo. 

 

 

1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DO TRABALHO PARA O 

HOMEM: DECLARAÇÕES E GERAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Os direitos fundamentais são inerentes ao homem, eis que a conquista 

desses direitos tem por base sua realidade histórico-cultural. Neste sentido 

salienta Bobbio (2004, p.5) : 

 

“(...) os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, 
são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 
liberdades contra velhos poderes e nascidos de modo gradual, 
não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.” 

 

Torna-se possível a compreensão da relevância do estudo da análise 

histórica. O que possibilita analisar a diversidade de conjunturas de realização 

dos direitos do homem, incluso na unidade do gênero humano, as experiências 

em defrontação, ora de sedimentação, ora de dificuldade e o descobrimento de 

excêntricos percursos e avanços. (CUNHA JÚNIOR, 2009).  

 A base dos direitos fundamentais é o respeito à dignidade humana 

(CUNHA JÚNIOR, 2009). Nesse sentido, Mendes e Branco (2015, p. 136) 

afirmam que “O cristianismo marca impulso relevante para o acolhimento da 

ideia de uma dignidade única do homem, a ensejar proteção especial ”. 

Para que haja a garantia dos direitos fundamentais, é necessário que 

haja a intervenção do Estado. Assevera-se que (...)o Estado serve aos 

cidadãos, é instituição concatenada para lhes garantir os direitos básicos”. 
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(MENDES e BRANCO, 2015, p.136). Como visto, é de competência do Estado 

a conservação e positivação dos direitos fundamentais. 

Quanto à evolução do direito do trabalho para o homem, têm-se como 

relevante a Constituição mexicana (1917), pois foi a primeira Constituição que 

dispôs o conjunto de direitos sociais do homem, mas não restringiu o sistema 

capitalista. (SILVA, 2009). 

Salienta Pinto (2006), que a constitucionalização dos direitos humanos 

dos trabalhadores pauta-se sob o modelo americano, que objetiva controlar o 

poder absoluto estatal, bem como impor limites para a sua forma 

organizacional e proteger os interesses e direitos dos indivíduos. 

Um fato importante para tal contribuição é a Encíclica Rerum Novarum 

que enaltece o valor humano e social, e a Regeneración que foi um manifesto 

por jovens que lutavam por educação pública, pela reforma agrária e pela 

proteção do trabalho assalariado. (PINTO, 2006). 

 Em seguida, é elaborada a Declaração De direitos do Povo Trabalhador 

e Explorado (1918), esta foi aprovada pelo III Congresso Pan-russo dos 

Sovietes. É uma declaração de suma relevância para a evolução do direito do 

trabalho ao homem. (FACHIN,2012) 

Segundo Silva (2009), esta declaração foi embasada pela teoria de 

Marx-Engels-Lênin e por consequência da Revolução Soviética, que não se 

baseava apenas no reconhecimento de direitos econômicos sociais sob a visão 

do capitalismo, e sim implementar um novo modelo de sociedade e Estado, e 

uma inovação que almeja libertar o homem, de uma vez de todas as formas de 

opressão. 

Neste sentido Pinto (2006, p. 69) enaltece o capítulo II da Declaração 

Soviética: 

 

“suprimir toda a exploração do homem pelo homem, a abolir 
completamente a divisão da sociedade em classes, a esmagar 
implacavelmente todos os exploradores, a instaurar a 
organização socialista da sociedade e fazer triunfar o 
socialismo em todos os países”.  

 

Esse novo ideal de sociedade decorre das péssimas condições que os 

trabalhadores eram submetidos. Uma parte dos trabalhadores habitava no 

campo e muitas vezes sem condições de se manter. Os trabalhadores urbanos, 
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ex-camponeses, com a industrialização, não cumpriam com a jornada de 

trabalho por menos de doze horas diárias com salários baixos. (FACHIN, 

2012). 

Neste aspecto, pode-se afirmar que o fator da Declaração de Direitos do 

Povo Trabalhador e Explorado é devido às más condições de trabalho, que 

impediam o indivíduo de ter uma vida digna.  

Sustenta Fachin (2012, p.217) que: “O valor fundamental que inspirava 

os revolucionários era a igualdade, atrelada ao sentido específico de dar a 

cada um segundo suas necessidades”. 

Percebe-se que a Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e 

Explorado, é devido à luta por melhorias aos trabalhadores, no qual os 

revolucionários se pautavam na igualdade. Sendo assim, o homem por ter 

melhores condições de trabalho e um salário digno é um meio que se consiga 

manter sua própria subsistência. 

Posteriormente, após a Primeira guerra, com o Tratado de Versalhes 

(1919), foi instituída a Conferência de Paz que deu origem à Organização 

Internacional do Trabalho. O Brasil participou da conferência (PINTO, 2006).  

A Constituição alemã de Weimar (1919) foi a que efetivou os direitos 

humanos sociais dos trabalhadores, pois não havia mais motivos para não 

proteger o trabalho, as pessoas já estavam em más condições de vida. 

(PINTO, 2006). Neste sentido, foi criado na ONU uma comissão dos Direitos do 

Homem. (SILVA, 2009). 

Sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, afirma Silva 

(2009, p. 162):  

 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem contém trinta 
artigos, precedidos de um preâmbulo com sete considerados, 
em que reconhece solenemente: a dignidade da pessoa 
humana, com base da liberdade, da justiça e da paz; o ideal 
democrático com fulcro no progresso econômico, social e 
cultural; o direito de resistência à opressão; finalmente, a 
concepção comum desses direitos.  
 
 

Segundo Júnior (2009, p.572), “(...) A Declaração consagra, aqui os três 

valores fundamentais em matéria de direitos humanos, que remonta à tríade 

sagrada da Revolução Francesa: a liberdade, a igualdade e a fraternidade”.  
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Ressalva-se que, esta universalização é de fato para abolir com 

qualquer desigualdade entre os homens com a finalidade de proteger o homem 

contra qualquer afronta à sua dignidade, e para isto é imprescindível a garantia 

dos direitos fundamentais do homem, principalmente nas relações de trabalho. 

Portanto, é preciso que esses direitos tenham sua eficácia, é preciso que os 

mesmos sejam reconhecidos e efetivados por uma constituição. (CUNHA 

JÚNIOR, 2009). 

Quanto à importância desta Declaração, salienta Pinto (2006, p.75), que 

(...) Ela é o culminar do amadurecimento e evolução dos direitos humanos, 

especialmente em direção aos direitos humanos sociais dos trabalhadores, 

expressão mais firme do respeito pelos seres humanos que trabalham para 

viver dignamente”. 

Pode-se dizer que tal relevância dessa universalização de direitos do 

homem frente ao trabalho, pois aboliu-se qualquer tipo de situação a fim de 

ferir a dignidade da pessoa, posto que o trabalho é essencial a subsistência 

humana, para garantia das necessidades básicas do homem. 

Quanto à classificação dos direitos fundamentais em gerações, pode-se 

afirmar que os direitos fundamentais são frutos da história e das lutas sociais 

para a contemplação dos mesmos. Quanto à sua evolução podemos falar em 

gerações de direitos, sejam elas de primeira, segunda e quarta, que é a 

sequência do decurso temporal. (CUNHA JÚNIOR, 2009). 

Os direitos fundamentais de primeira geração abordam os direitos 

aludidos nas Revoluções americana e francesa (MENDES, 2015). São 

pautados em torno da liberdade, igualdade e fraternidade.  No entanto, são 

direitos próprios ao indivíduo de resistência ou oponíveis ao Estado. 

(BONAVIDES, 2008). 

Posteriormente, temos os direitos de segunda geração que são também 

chamados de direitos sociais, pois atendem a finalidade da justiça social. 

(MENDES e BRANCO, 2015). 

Entende-se, portanto que são direitos pautados na finalidade de abolir 

quaisquer tipos de desigualdades. 

Quanto aos direitos de terceira geração, estes não são criados apenas 

para a proteção do homem, mas sim destinado à coletividade. No caso, trata-
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se o direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à 

conservação do patrimônio histórico e cultural. (MENDES e BRANCO, 2015). 

Recentemente têm-se falado em direitos de quarta geração, sendo estes 

decorrentes da globalização. Bonavides (2008, p.571) salienta que “A 

globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da 

quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase da 

institucionalização do Estado Social”. Bonavides entende que são os direitos 

desta geração, o direito à democracia, informação e pluralismo.” 

Observa-se diante das gerações dos direitos fundamentais que há uma 

evolução acerca destes, percebe-se que uma geração compreende e completa 

à outra. 

 

 

1.3 EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO: OS DIREITOS 

SOCIAIS 

 

 

 A segunda Revolução Industrial trouxe consigo situações desfavoráveis 

ao trabalho, no qual gerou a exploração de mão-de-obra incluindo-se a infantil, 

e a miséria dos trabalhadores (LEDUR, 1998).   

Neste Sentido, Neto (1998, p.50): 

Numa perspectiva histórica, analisando-se os diversos 
sistemas econômicos desencadeadores do desenvolvimento 
da civilização traduzíveis no feudalismo, no mercantilismo e no 
capitalismo, nos sentimos inteiramente à vontade para afirmar 
que, dentre todos, o que mais provocou (não apenas  de ordem 
estrutural da sociedade, mas sobretudo de “temperamento” 
ideológico) foi o sistema capitalista de produção, lapidado pela 
Revolução Técnica-preferimos o termo ao  conhecido 
“Revolução Industrial”, porque tal não induz à signaficatividade 
e à amplitude do estado conjuntural encontradiço à época -, 
notadamente se atinarmos para o fato de que não se tratava 
mais de assentar o sistema de denominação na vassalagem e 
suserania (feudalismo) ou no comércio de mercadorias para 
acumulação de reserva em outro (mercantilismo), mas sim na 
mais valia, exploração do trabalho pelo capital (capitalismo) 
(...). 
 

Como visto a indigência humana a respeito das condições de trabalho 

que não eram favoráveis aos trabalhadores, foi um dos fatores que levou a tal 
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repercussão social para o reconhecimento e tutela dos direitos que são de 

necessidades para a subsistência humana, incluindo o trabalho com a 

finalidade de abolir as desigualdades sociais. Decorrente disto, o Estado 

começou a se posicionar a respeito, no qual nascem os direitos fundamentais 

de segunda geração no século XX (BONAVIDES, 2008) 

Segundo Bonavides (2008, p.564) os direitos sociais “nasceram 

abraçados ao princípio de igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-

lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula.” 

Assim, tais direitos também são decorrentes dos direitos fundamentais 

de primeira geração, tendo em vista que na primeira geração apóia-se nas 

garantias fundamentais de liberdade, enquanto os direitos de segunda geração 

percebem além das garantias os valores, assim como os princípios relevantes 

a fim de proteger a unidade e fazer a congruência fundamental de suas regras 

(BONAVIDES, 2008). 

Assim afima Ledur (1998, p. 39) que: 

 

 “Os novos direitos, os direitos sociais, não se destinam a 
assegurar a liberdade da burguesia individualista frente ao 
Estado. Ao revés, requerem a sua atuação para que 
possam ser satisfeitas necessidades como o acesso à 
educação, à saúde e ao trabalho em condições 
humanas”. 
 
 

Sobretudo, há de reconhecer que os diretos sociais tem o objetivo de 

assegurar as necessidades básicas do homem para a sua realização pessoal, 

extinguindo assim a desigualdades sociais, podendo dizer-se que são esses 

direitos que assegura ao homem uma vida digna, contudo é prescindível que o 

Estado tenha participação para a contemplação dos direitos sociais. 

No Brasil, os direitos sociais foram reconhecidos na Constituição Federal 

em 1934, conforme salienta Jorge e Neto (1980, p. 65): 

 

A Constituição de 1934 é um marco da evolução histórica de 
nosso direito constitucional, porque, em acesso inovador, 
inscreveu e garantiu os direitos sociais, inovação, por sua vez, 
não repugnada ou esquecida pelos textos seguintes, porquanto 
passaram a eleger o constitucionalismo social como 
instrumento à consecução do bem-estar geral, como programa 
a ser desenvolvido pelo administrador obedecido pelo 
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legislador, mitigando as tensões oriundas da relação entre o 
capital e o trabalho. 
 

Há de se destacar que, a Constituição de 1934 não sofreu alteração por 

si só para a consagração dos direitos sociais, esta obteve grande influência da 

constituição de Weimar (1919). (CUNHA JÚNIOR, 2009). Ainda assim, 

destacam Mendes e Branco (2015, p.647).que, “a Carta de 1934 trazia um 

capítulo específico intitulado “Ordem Econômica e Social” (arts.115-147), com 

especial destaque aos direitos fundamentais que regem as relações 

trabalhistas”. 

Posteriormente, a constituição de 1988, apresentou grandes avanços 

acerca dos direitos sociais, pois inseriu estes no título II dos direitos 

fundamentais e findou uma discussão doutrinária quanto a esses direitos. 

(CUNHA JÚNIOR, 2009). 

A Constituição de 1988 aludiu em seu art. 6° quais são os direitos 

sociais, nos quais compreende, o direito a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

a infância, e a assistência aos desamparados. (SILVA, 2009) 

Quanto ao direito do trabalho, estes foram aludidos na Constituição de 

1988, em seu art. 7°, porém estes são chamados de direitos sociais do 

trabalhador. (MENDES e BRANCO, 2015). Constata-se, portanto que o 

legislador prevaleceu em deixar a “autonomia” ao trabalho, no qual coíbe a 

ideia de um elemento do processo produtivo ou fator de produção. (JORGE E 

NETO, 1980). 

Há de se observar que a Constituição não preceitua sobre o direito ao 

trabalho, sendo assim Ledur (1998, p. 108) destaca que: 

 

“Dentre os autores nacionais que se posicionam pelo 
reconhecimento da existência do direito ao trabalho, segundo a 
letra do art. 6° da Constituição, está J. A. da Silva. Sustenta ele 
que nem esse artigo, nem o art. 7° da Constituição definem ou 
conferem o direito ao trabalho. Entretanto J. A. da Silva ensina 
que o direito ao trabalho emerge do conjunto de normas 
constitucionais que tratam do trabalho.” 
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Entende-se assim, que o legislador abriu margens a interpretação, uma 

vez que o art. 6° elenca os direitos sociais, conclui-se que dentre eles o direito 

ao trabalho também faça parte. (LEDUR, 1998). 

 

 

2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental. Pois, este 

princípio norteia todo o fundamento constitucional. (NUNES, 2002). 

Segundo Sarlet, a dignidade humana tem origem da ordem 

constitucional, contudo, este princípio visa o respeito e proteção da dignidade 

humana. (p. 119,2010). Entende-se, portanto que este princípio é a base do 

ordenamento jurídico. Segundo Miranda (2000, p. 180 apud Bittencourt Neto, 

2010, p.69) “A dignidade da pessoa humana é, pois, o núcleo axiológico em 

que se alicerça o sistema de direitos fundamentais”.  

A Constituição Federal de 1988, exaltou a dignidade da pessoa humana 

com um dos elementos fundamentais da República, consagrado no art. 1°, III. 

Nos dizeres de Fachin (2012, p.207): 

 

A dignidade da pessoa humana é o valor fundante do estado 
brasileiro (art. 1°, III) e inspirador da atuação de todos os 
poderes do Estado e do agir de cada pessoa. Tal valor está 
presente, de modo expresso ou implícito, em todas as partes 
da Constituição. Um exemplo bastante claro pode ser 
encontrado no campo do direito de família: o planejamento 
familiar, livre decisão do casal, deve estar fundado no princípio 
da dignidade da pessoa humana (art. 226, ,§ 7°).  

 

A dignidade humana, vai além de um direito fundamental, pois ela tem 

uma base histórica antes mesmo de ser expresso na Constituição Federal. 

 Nunes (2002, p.49), afirma que (...) a dignidade nasce com a pessoa. É-

lhe inata. Inerente à sua essência. No entanto, a dignidade se exalta como um 

valor soberano que, exalta o indivíduo, sendo também prescindível à realidade 

de fato. (PINTO, 2006). 

O homem é dotado de dignidade, e isto é intrínseco a todos os 

indivíduos. Segundo Kant (p.52 apud  Gonçalves, 2009, p.29), destaca que: 
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No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. 
Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo 
equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo 
preço, e por isso não admite qualquer equivalência, 
compreende uma dignidade. (...) o que se faz condição para 
alguma coisa que seja fim em si mesma, isso não tem 
simplesmente valor relativo ou preço, mas um valor interno, e 
isso quer dizer, dignidade. Ora, a moralidade é a única 
condição que pode fazer de um ser racional um fim em si 
mesmo, pois só por ela lhe é possível ser membro legislador do 
reino dos fins. Por isso, a moralidade e a humanidade 
enquanto capaz de moralidade são as únicas coisas providas 
de dignidade.  

 

Acerca disto, há de afirmar que o homem por si só tem sua dignidade, a 

sua própria realização com a finalidade em si mesmo, portanto todo indivíduo 

tem dignidade, e uma vez que está for desrespeitada automaticamente é 

violada a norma suprema, a constituição federal. Observa-se que à dignidade 

não tem limites, pois não está prevista no texto constitucional. 

 

 

2.1 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

Direitos da personalidade são direitos característicos à condição 

humana, bem como a dignidade, ou seja, todo ser humano é dotado de 

personalidade. 

Segundo Nascimento os direitos da personalidade são (...) aqueles de 

natureza extrapatrimonial que se referem aos atributos essenciais definidores 

da pessoa. Entre todos os direitos, são aqueles que mais de perto procuram 

valorizar a dignidade do ser humano. (2014, p. 750). 

Diniz (2002, p. 176), conceitua os direitos da personalidade como: 

 

“Direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, 
ou seja, a sua integridade física (vida, alimentos, o próprio 
corpo vivo ou morto); a sua integridade intelectual (liberdade de 
pensamento, autoria científica, artística, e literária); e a sua 
integridade moral (honra, recato, segredo profissional e 
doméstico, identidade pessoal, familiar e social). ”  
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Portanto, direitos da personalidade, são de fato direitos individuais de 

cada ser humano, estes preservam o valor de cada indivíduo, incluindo-se, 

portanto, a dignidade. Para tanto o art. 11, do código civil de 2002, dispõe que: 

“os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 

podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Conforme o dispositivo, 

não há dúvidas que os direitos da personalidade são inatos a cada ser 

humano, pois não tem possibilidade de ser transferido ou renunciado. 

Neste sentido, também os direitos da personalidade não podem ser 

transmissíveis ou irrenunciáveis entre o trabalhador e o trabalho em si, pois 

salienta Sarlet (2010, p.146) que “(...) o trabalho concebido como uma projeção 

indissociável da personalidade do trabalhador se identifica com as condições 

existenciais necessárias ao desenvolvimento físico, psíquico e social (...)”. 

Frente às relações de trabalho, o que norteia é contrato de trabalho, 

porém, o empregador tem como obrigação o pagamento de salários, não se 

confundindo isto como um direito da personalidade, pois está obrigação é um 

direito fundamental.  

No que tange à personalidade nas relações de trabalho, há precaução no 

ambiente de trabalho à fim de evitar riscos ao trabalhador, pois este detém o 

direito à vida e a integridade física, conforme expresso no art. 5°, X, da 

Constituição Federal. (CARVALHO, 2009). 

Por fim, observa-se que o empregador tem limitação em face do direito da 

personalidade do trabalhador, cuja à finalidade é a preservação da dignidade 

humana, que mesmo não situação de trabalhador não deixa de ser dotado de 

personalidade e dignidade. 

 

 

2.2 OS DIREITOS SOCIAIS AO TRABALHO E O MÍNIMO EXISTENCIAL  

 

 

Os direitos sociais têm como finalidade a abolição das desigualdades 

sociais, com o objetivo de assegurar ao homem uma vida digna, almejando-se 

a justiça social, este deve ser garantido pelo Estado. 

Neste sentido apregoa  Júnior (2009, p. 716): 
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(... ) os direitos sociais têm por objeto um atuar permanente do 
Estado, ou seja, um facere, consistente numa prestação 
positiva de natureza material ou fática em benefício do 
indivíduo, para garantir-lhe o mínimo existencial, 
proporcionando-lhe, em consequência, os recursos materiais 
indispensáveis para uma existência digna (...) 
 

 Martins (2002, p.43), conceitua os direitos sociais como (...) garantias 

estabelecidas às pessoas para a proteção de suas necessidades básicas, 

visando garantir uma vida com um mínimo de dignidade ”. 

Sendo assim, fica claro que os direitos sociais estão diretamente ligados 

ao princípio da dignidade humana, pois o Estado almeja ao indivíduo o mínimo    

existencial para uma vida digna, eis que esta é o objeto do direito social.  

Júnior, afirma que os direitos sociais “são verdadeiros direitos 

fundamentais, com força normativa e vinculante, que investe os seus titulares 

de prerrogativas de exigir do Estado as prestações positivas indispensáveis à 

garantia do mínimo existência l. ”(2009, p. 718). 

O art. 6° da Constituição Federal reconhece os seguintes direitos sociais: 

“a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção a maternidade e a infância, 

a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição ”. Enquanto os 

direitos do trabalho estão elucidados no art. 7° da Constituição Federal. 

 O direito ao trabalho é um direito social, pois está elucidado no art. 6° da 

Constituição Federal, que ordena expressamente o rol de direitos sociais e 

prestações, permite-se constatar um regime comum dos direitos fundamentais, 

que justifica o direito ao mínimo para um a existência digna. (NETO, 2010). 

Sendo assim, fica claro que o Estado não deve abster-se para proteger a 

dignidade humana, pois ao contrário disto torna-se dificultoso a garantia do 

mínimo existencial e os direitos considerados essenciais à uma vida digna. 

Sob está perspectiva, analisa-se que uma das formas para o indivíduo 

manter seu próprio custeio para suprir ainda assim suas necessidades básicas, 

seria através do direito ao trabalho. Nos dizeres de  Ledur (1998, p. 98) (...) A 

superação desse estado de indignidade somente se alcança com a 

possibilidade de se trabalhar para obter o necessário para viver(...). 

Consoante, sustenta Neto (1998, p. 121): 
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Um exemplo de parâmetros para a definição das necessidades 
básicas que compõem o conteúdo do mínimo existencial é art. 
7°, IV, da Constituição brasileira de 1998, que estabelece, no 
rol de direitos dos trabalhadores, o direito ao salário mínimo, 
“capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia, alimentação, educação saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social” (...). 

 

Entretanto, percebe-se que realmente o acesso ao trabalho tem suma 

importância para o indivíduo, porém cabe ao Estado a garantia do direito ao 

trabalho ao indivíduo, assim faz com que este consiga manter suas 

necessidades básicas, que é o mínimo para uma existência digna. 

 

 

3 CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL 

 

 

Não há no ordenamento jurídico dispositivo que conceitua o assédio 

moral. Para tanto, é preciso que entendamos o significado da palavra. A 

palavra assédio deriva do verbo “assediar”, que significa importunar. 

Entende-se, portanto, que o assédio é um tipo de comportamento, mas 

um comportamento que visa coagir, constranger alguém. 

Trata-se o assédio moral, de uma conduta abusiva que é praticada por 

um indivíduo em face de outro, com o objetivo de causar angústias, desprezo, 

atingindo a liberdade, dignidade e personalidade. (MINASSA, 2012). 

Segundo Silva (2013, p. 21 apud Silva, 2015, p. 21-22) “(...) que se as 

atitudes do assediador puderem causar ao homo medius um sentimento de 

ferimento à sua dignidade, ainda que o assediado não tenha adoecido por ser 

mais forte psicologicamente, mesmo assim caracteriza-se o assédio moral.” 

Esclarece Nascimento (2014), que o assédio moral no ambiente de 

trabalho se caracteriza por uma atitude abusiva, praticada pelo empregador por 

este ter uma posição hierárquica acima dos demais. E também pode ser 

praticada pelos empregados entre si, como forma de exclusão do indivíduo ao 

grupo por diversos motivos, discriminação e até mesmo por motivo de 

competição. 
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Entretanto, o assédio moral no ambiente de trabalho destina-se à prática 

de uma conduta que objetiva causar indignação ao assediado, sem mesmo 

uma finalidade.  

Veja-se o conceito que Carvalho (2009, p.61) dispõe sobre o assédio 

moral no ambiente de trabalho: 

 

(...) temos, que o assédio moral no trabalho é uma forma de 
agressão psíquica praticada no ambiente de trabalho, 
caracterizado pela prática de atos, gestos, palavras, atitudes 
abusivas e comportamentos humilhantes, degradantes, 
vexatórios, constrangedores, de maneira sistemática e 
prolongada com cristalino intuito discriminatório e perseguidor, 
cujo objetivo é excluir a vítima da organização empresarial. 

 

Á respeito, afirma-se que o melhor conceito a definir o assédio moral, 

segundo Hirigoyen (2009, p.17 apud Silva e Silva, 2015, p. 22), vejamos: 

 

(...) o assédio moral no trabalho é definido como qualquer 
conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) 
que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a 
dignidade ou integridade física de uma pessoa, ameaçando 
seu emprego ou degradando o clima de trabalho. 

 
Qualquer que seja a definição adotada, o assédio moral é uma 
violência sub- reptícia, não assinalável, mas que, no entanto, é 
muito destrutiva. Cada ataque tomado de forma isolada não é 
verdadeiramente grave; o efeito cumulativo dos micro 
traumatismos frequentes e repetidos é que constitui a 
agressão. Este fenômeno, no início, pode ser comparado com 
o sentimento de insegurança existente nos bairros, resumindo 
no termo “incivilidade”. Com a continuação sistemática, todas 
as pessoas visadas se sentem profundamente atingidas.  

 

Destarte, subentende-se que o assédio moral é uma conduta desonrosa, 

que atinge diretamente o estado psíquico do agredido, à sua dignidade 

causando sentimentos que pode afetar diretamente à saúde.  
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3.1 MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 

Como visto, a prática do assédio causa um grande desconforto e 

sofrimento ao assediado, tornando o meio ambiente de trabalho indigno, não 

favorável para que se exerça a atividade laboral.  

A Constituição Federal garante ao indivíduo o direito ao meio ambiente 

digno, conforme expresse no art. 225, caput, portanto dispõe que: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

Especificamente ao meio ambiente trabalho Carvalho (2009) esclarece 

que a garantia deste direito, está previsto no art. 7°, XXII, “a redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 

Desta forma, fica claro do direito ao meio ambiente de trabalho aos 

trabalhadores urbanos e rurais. Dispõe o autor que o art. 200, VIII, é a lei 

fundamental que tutela essencialmente o direito laboral.  

Afirma Amado (2014) que o conceito legal de meio ambiente é trazido 

pela Lei 6.938/1981, art. 3° I, dispõe que meio ambiente é “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

 A doutrina conceitua o meio ambiente conforme destaca Carvalho apud 

Silva (2009, p.34), sendo “a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 

todas as suas formas, além do meio ambiente trabalho”. 

Entretanto, o assédio moral por designar de uma conduta abusiva torna 

o ambiente de trabalho indigno, o que fere o dispositivo da Constituição 

Federal, sendo a norma suprema sobre todas as outras que garante ao 

indivíduo um ambiente digno. A fim de preservar e garantir a vida e a dignidade 

do trabalhador (CARVALHO, 2009, p. 36). Portanto, o assédio moral no 

ambiente de trabalho não é aprovado, pois tal conduta extrapola o que é 

previsto no dispositivo legal que rege todas as demais, a Carta Magna. 
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3.2 FORMAS DE ASSÉDIO MORAL 

 

 

Como visto, o assédio moral no ambiente de trabalho é uma conduta 

praticada por trabalhadores ou alguém inserido no mesmo meio. É imperioso o 

conhecimento sobre os sujeitos envolvidos nesta conduta abusiva, para que 

assim seja possível adentrar nas formas ou espécies de assédio. 

Apresenta-se, portanto, o sujeito ativo (agressor), ou seja, quem prática 

o assédio moral. A figura do agressor poderá ser, (...) o próprio empregador, 

um preposto, um superior hierárquico, um colega de serviço de igual grau ao 

do sujeito passivo, ou, até mesmo, um subordinado em relação a este. 

(BERALDO, 2012, p.64); o segundo sujeito é o passivo, este refere-se a vítima, 

ou seja, aquele que sofreu o assédio moral. (CARVALHO, 2009). 

O assédio moral, no âmbito do trabalho pode ser praticado por algumas 

formas, sendo assim, o assédio moral é dividido nas seguintes espécies: 

assédio moral vertical descendente, assédio moral horizontal, assédio moral 

vertical ascendente, portanto vejamos: 

 

a) Assédio moral vertical descendente:  

 

Esclarece Nascimento, que está forma de assédio é praticado pelo 

chefe, ou seja, o empregador ou qualquer outra pessoa com um cargo de 

hierarquia acima do funcionário assediado. Afirma-se também, que este tipo de 

assédio é uma verdadeira prática do abuso do poder diretivo e disciplinar, uma 

desculpa para fugir de futuras consequências trabalhistas.  

Ainda, o autor cita como exemplo, vejamos: 

 

(...) é o exemplo do empregador, para não ter que arcar com as 
despesas de uma dispensa imotivada de um funcionário, tenta 
convencê-lo a demitir-se ou cria situações constrangedoras , 
como retirar sua autonomia no departamento, transferir todas 
as suas atividades a outras pessoas, isolá-lo do ambiente, para 
que o empregado sinta-se de algum modo culpado pela 
situação, pedindo sua demissão. (2015, p. 1268) 
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Segundo Carvalho (2009), este tipo de assédio ocasiona o 

descumprimento da obrigação contratual pelo empregador referente ao 

respeito à dignidade humana do trabalhador. Sendo assim, o trabalhador pode 

optar pela recisão indireta do contrato de trabalho conforme o art. 483, da CLT. 

Entretanto, o assédio moral vertical descendente, é praticado sob o 

abuso do poder diretivo seja por um superior hierárquico ou o próprio 

empregador mesmo. Estes praticam o assédio de como intuito de excluir, 

desfazer do empregado, submetendo o trabalhador a condições indignas e 

constrangedoras. 

 

b) Assédio moral horizontal: 

 

O assédio moral horizontal ocorre quando a conduta é praticada por 

empregados do mesmo ambiente de trabalho com o mesmo nível hierarquia. A 

prática deste tipo de assédio apresenta-se através de brincadeiras maliciosa, 

menosprezo, piadas, gracejos e gestos obscenos. (CARVALHO, 67). 

Á respeito, Nascimento (2015, p.1268), afirma: 

 

“(...) o fenômeno percebido entre os próprios colegas de 
trabalho que, motivados pela inveja do trabalho muito 
apreciado do outro colega, o qual pode vir a receber uma 
promoção, ou ainda pela mera discriminação motivada por 
fatores raciais, políticos, religiosos etc., submetem o sujeito 
“incômodo” a situações de humilhação por meio de 
comentários ofensivos, boatos sobre sua vida pessoal, 
acusações que podem denegrir sua imagem perante a 
empresa, sabotando seus planos de trabalho, (...)”. 
 

Para a prática do assédio horizontal não há hierarquia de funções, pois, 

tal conduta é dentro do seio dos colegas de trabalho. Percebe-se que este 

assédio deriva do lado pessoal e profissional, diga-se então, que tal prática é   

simplesmente por uma mera “picuinha” ou inveja, sendo mais específico. 

 

c) Assédio moral vertical ascendente: 
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Está forma de assédio foge um pouco da ideia dos assédios tratados 

anteriormente, mas a gravidade da prática do mesmo não diferencia- se dos 

demais. 

Á respeito, Nascimento (2015, p.1268) esclarece que o assédio moral 

vertical ascendente, é: 

 
“(...) Aquele que se daria com a união, tanto do chefe quanto 
dos colegas no objetivo de excluir um funcionário, enquanto o 
último seria o assédio praticado por um subalterno que se julga 
merecedor do cargo de chefe, bem como por um grupo de 
funcionários que quer sabotar o novo chefe, pois não o julga 
tão tolerante quanto o antigo ou tão capacitado para tal cargo.” 

 

Entretanto, em relação ao teor de consequências que assediado sofre, 

são intensos, pois afeta à saúde da vítima (CARVALHO, 2009).  

Desta forma, é importante que as empresas comecem a ser policiar por 

esse tipo de conduta e abolir estas do ambiente de trabalho. 

 

 

4 O ASSÉDIO MORAL E SEUS DANOS À DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA  

 

 

O assédio moral como visto, é um tipo de conduta que visa humilhar, 

constranger, discriminar o assediado, e também atingir a dignidade da pessoa 

humana.  

A conduta do assédio moral no ambiente de trabalho pode ser praticado 

de diversas maneiras. Neste aspecto, para Glockner (2004, p.21 apud  Silva e 

Silva,2015, p. 25-26-27,) consoante as obras de Hirigoyen, afirmam que o 

assédio moral, manifesta-se com as seguintes agressões psicológicas, 

vejamos: 

 
1) Deterioração proposital das condições de trabalho: 
- Retirar da vítima a autonomia. 
- Não lhe transmitir mais as informações úteis para a realização 
de tarefas. 
- Contestar sistematicamente todas as suas decisões. 
- Criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada. 
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- Privá-la do acesso aos instrumentos de trabalho: telefone, fax, 
computador etc. 
- Retirar o trabalho que normalmente lhe compete. 
- Dar-lhe permanentemente novas tarefas. 
- Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas superiores 
às suas competências. 
- Pressioná-la para que não faça valer seus direitos (férias, 
horários, prêmios). 
- Agir de modo a impedir que obtenha promoção. 
- Atribuir à vítima, contra a vontade dela, trabalhos perigosos. 
- Atribuir às vítimas tarefas incompatíveis com sua saúde. 
- Causar danos em seu local de trabalho. 
Dar-lhe deliberadamente instruções possíveis de executar. 
- Não levar em conta recomendações de ordem médica 
indicada pelo médico do trabalho. 
- Induzir a vítima ao erro. 
 
2) Isolamento e recusa de comunicação: 
- A vítima é interrompida constantemente. 
-Superiores hierárquicos ou colegas não dialogam com a 
vítima. 
- A comunicação com ela é unicamente por escrito. Recusam 
todo o contato com ela, mesmo o visual. 
- É posta separada dos outros. 
- Ignoram sua presença, dirigindo-se apenas aos outros. 
- Proíbem os colegas de falar com ela. 
- Não a deixam falar com ninguém. 
- A direção recusa qualquer pedido de entrevista. 
3) Atentado contra dignidade: 
- Utilizam insinuações desdenhosas para qualificá-la. 
- Fazem gestos de desprezo diante dos colegas, superiores ou 
subordinados. 
- Espalham rumores ao seu respeito. 
- Atribuir-lhe problemas psicológicos (dizem que é doente 
mental). 
- Zombam de suas deficiências físicas ou de seu aspecto físico; 
é imitada a caricaturada. 
- Criticam sua vida privada. 
- Zombam de suas origens ou de sua nacionalidade. 
- Implicam com suas crenças religiosas ou convicções políticas. 
- Atribuem-lhe tarefas humilhantes. 
- É injuriada com termos obscenos ou degradantes.(...) 

 

Percebe-se que, de fato, o assédio moral pode ser praticado de diversas 

maneiras e atitudes diferentes, isto gera consequências ao trabalhador. 

Segundo Nascimento (2015), nos dias de hoje o assédio moral é visto 

como uma forma de “terror psicológico”, praticado pelo sujeito passivo, 

justamente pelos tipos de condutas imorais e as consequências que gera à 

vítima. No entanto, caracteriza-se uma conduta de assédio moral, aquelas 
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geram como consequência a ofensa a personalidade, a dignidade ou a 

integridade física ou psíquica da vítima. 

No entanto este tipo de conduta fere diretamente a Constituição Federal, 

pois dispõe o art. 5°, X “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação; ”. Portanto, à intimidade, vida privada e 

imagem são direitos fundamentais garantidos pela Constituição, e no mesmo 

dispositivo fica expresso que uma vez violado esses direitos fundamentais a 

pessoa que sofreu tal violação tem o direito a ser indenizado. 

Ainda destaca o autor que a principal consequência que o assediado 

sofre é quando afeta a saúde mental e física da vítima, que acaba ocasionando 

alto nível de estresse e depressão, afirma ainda que muitas vezes esse tipo de 

consequência leva o assediado a cometer um suicídio. 

Acontece que, o assediado apresenta efeitos negativos não apenas no 

ambiente de trabalho, porém reflete-se também no seio familiar, o qual 

prejudica o relacionamento neste ambiente com as crises de estresse, 

depressão, falta de auto-estima e etc. Portanto, o assédio moral causa danos 

na vida, profissional e social da vítima. (CARVALHO, 2009). 

Ainda o autor acentua que à prática do assédio moral viola o respeito ao 

princípio da dignidade da pessoa humana do trabalhador, pois afronta os 

direitos da personalidade.  

Consoante, Minassa (2012, p.133) afirma: 

 

Por tratar-se o assédio moral de um processo iníquo que 
manipula o homem mediante a desconsideração pela sua 
liberdade, dignidade e personalidade, com intuito exclusivo de 
acrescer o poder do agente agressor, afigura-se induvidoso 
que os atos decorrentes desse fenômeno vituperam 
frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana.   
 

Como visto, a dignidade humana é o princípio fundamental que norteia 

todo o ordenamento jurídico, incluindo os direitos sociais e fundamentais que é 

garantido pelo Estado, e uma vez violado o respeito a dignidade humana, está 

conduta afronta os direitos fundamentais.  
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Como o princípio da dignidade humana encontra-se expressamente na 

Constituição Federal, no qual faz ligação do art. 1°, lll e o art. 170, caput, que 

associa a dignidade com o valor social do trabalho (LEDUR, 1998). 

Além dos direitos fundamentais a Constituição prevê também os direitos 

sociais. O direito ao trabalho é um direito social, pois está elucidado no art. 6° 

da Constituição Federal, que ordena expressamente o rol de direitos sociais e 

prestações, permite-se constatar um regime comum dos direitos fundamentais, 

que justifica o direito ao mínimo para um a existência digna. (NETO, 2010). 

Acontece, que o assédio moral que a vítima sofre, gera consequências 

que muitas vezes é necessário que o trabalhador se afaste do emprego, o 

dificulta para o indivíduo garantir o mínimo para uma existência digna. Neste 

sentido salienta Carvalho (2009, p. 96): 

 

Cumpre ressaltar que, em alguns casos, a prática do assédio 
moral chega a produzir efeitos negativos na esfera patrimonial 
da vítima, decorrência direta do desemprego e consequente 
escassez de recursos para sua sobrevivência, bem como para 
custear o tratamento médico das sequelas à saúde provocadas 
pela conduta assediante.  
 

Nesta análise, observa-se que tal situação coloca de fato o indivíduo em 

condições que fere a sua dignidade, posto que a dignidade da pessoa humana 

para o direito deve ser visto como o alicerce principal a fim de proteger e 

promover para a garantia de bens essenciais como o trabalho, a saúde, à 

educação, à proteção e a seguridade social. (PINTO, 2006). 

Entretanto, o trabalho tem alto valor social, este é um meio de garantir 

uma vida digna, é preciso preservar o trabalho, pois este é o meio pelo qual o 

indivíduo garante o acesso a bens que necessita. (SARLET, 2010) 

Segundo Ledur (1998), a proteção da dignidade humana é de obrigação 

do Estado, através de proibição de atos que desrespeite a dignidade do 

indivíduo e da garantia de prestações materiais aptas a manter a todo indivíduo 

uma existência digna. Dispõe o autor que o resguardo pelo Direito da dignidade 

humana dá-se por intermédio de vários instrumentos, sejam eles: 

 

(...)sancionando criminalmente condutas que violentem tal 
dignidade; proibindo penas e punições cruéis e degradantes; 
possibilitando a participação dos cidadãos previamente à 
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tomada de decisões  que afetam sua esfera de interesse e na 
esfera da ação política da comunidade; estabelecendo regras 
de disciplinas das relações de trabalho; garantindo assistência 
e representação nos casos em que o indivíduo não tenha 
capacidade de autodeterminação; e entre outros exemplos 
ainda possíveis, assegurando um direito ao mínimo para uma 
existência digna. ( LEDUR, 2010, p. 117-118) 

 

Acontece que, os meios que o Estado utiliza-se para a reparação do 

dano sofrido é a condenação da empresa para indenizar o trabalhador que foi 

vítima de tal conduta, conforme visto à indenização está assegurado no art. 5°, 

X, da Constituição Federal. 

A prática do assédio moral ofende os direitos da personalidade e o 

princípio da dignidade da pessoa humana, pois afeta diretamente o mínimo 

existencial para uma vida digna, uma vez que, devido a problemas 

psicológicos, a pessoa acaba ficando desempregada e pode não conseguir 

mais retornar ao trabalho. 
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5 A PROPOSTA DA CRIMINALIZAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL 

NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO MEIO DE SOLUÇÃO 

 

 

O assédio moral acarreta danos ao assediado. Todo dano sofrido 

configura a vítima o direito a indenização. Trata-se de uma garantia da 

Constituição Federal, que dispõe no art. 5°, X “invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” 

Conceitua  Gonçalves que:  

 
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa não 
lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos 
da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a 
imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1°, III e 5°, 
V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado, dor 
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” ( 2013, p. 384). 

 

 
Salienta Leite apud  Carvalho (2009, p.105) que o dano moral: 

 

“consiste na lesão que emerge da violação de determinados 
interesses não-materiais, porém reconhecidos como bens 
jurídicos protegidos, inerentes à personalidade do ser humano, 
podendo também alcançar os valores extrapatrimoniais 
reconhecidos à pessoa jurídica ou mesmo a uma coletividade 
de pessoas.” 

 

A dignidade do trabalhador está inserida na esfera moral, um dos bens   

tutelados pela legislação. O assédio moral no ambiente de trabalho fere 

diretamente à Constituição Federal. Fica claro que está pratica imoral viola os 

direitos da personalidade, dignidade e os direitos fundamentais. Sendo que 

está violação cabe o direito a reparação do dano moral lesado, ou seja, 

indenização por danos morais. (RUFINO, 2011). 

Sobre a reparação da conduta do assédio no ambiente de trabalho, 

Rufino acentua que, “O assédio moral, como ilícito trabalhista dá direito a 

indenização extrapatrimonial, por atingir interesses da personalidade, da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana”. (p. 105, 2011). 
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 No mesmo sentido, esclarece Carvalho (2009) que, o assédio moral 

configura em ato ilícito trabalhista, para tanto cabe a vítima o direito a 

indenização sendo arbitrado pelo magistrado. Acontece que o dano moral não 

tem um valor definido legalmente, pleiteia-se um valor que cobre a reparação 

do dano, e fica a cargo do magistrado definir qual o valor que a vítima terá 

direito, em cada caso. 

A indenização é uma forma de amenizar o dano sofrido, ou seja, 

amenizar a violação dos direitos da personalidade do assediado. A  

indenização  é pleiteada no Poder Judiciário Trabalhista, uma vez que a 

conduta do assédio moral ocorra no ambiente de trabalho. (BERALDO, 2012). 

A conduta do assédio moral, é, portanto, uma conduta ilícita. Á respeito 

da indenização prevê o Código Civil de 2002 nos seguintes artigos: 

 
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. 

 
Assim, o assediador não pode ficar ileso pelo ato ilícito praticado 

(Rufino, 2011), fica claro que a prática do assédio moral propicia a vítima o 

direito a indenização por danos morais, sendo que a conduta do assédio é de 

responsabilidade do empregador indenizar o assediado por danos morais. 

(BERALDO, 2012). 

A respeito da conduta do assédio moral, o empregador tem a 

responsabilidade civil para a reparação do dano. (BARRETO, 2014). Salienta 

Gonçalves: 

 
“O empregador responde pela indenização do dano moral 
causado ao empregado, porquanto a honra e a imagem de 
qualquer pessoa são invioláveis (art. 5°, X da CF). Esta 
disposição assume maior relevo no âmbito do contrato laboral, 
porque o empregado depende de sua força de trabalho para 
sobreviver. ” (2013, p. 422) 
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A responsabilidade civil do empregador para reparação do dano 

encontra-se expresso no art. 932, III, do Código Civil de 2002, que aduz  

“ Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
 
(...) 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, 
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes 
competir, ou em razão dele; 
 
(...) 

 

 Consoante, a súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, aduz que: “É 

presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou 

preposto”. 

Observa-se que o Código Civil de 2002  e a súmula 341 do Supremo 

Tribunal Federal presume a culpa do empregador, independentemente por 

quem fez a prática da conduta do assédio, uma vez que o assediador é 

empregado da empresa. A culpa é presumida ao empregador 

independentemente se este tinha ou não a intenção de causar o dano, fala-se, 

portanto da culpa in vigilando, que se refere a falta de atenção a procedimentos 

ou de orientação a respeito das formas de como agir, e da culpa in eligendo, 

que refere-se a má escolha do preposto pela empresa. (BARRETO, 2014). 

Portanto, a reponsabilidade civil do empregador é objetiva pelos danos que o 

assédio moral gera ao trabalhador. (BERALDO, 2012).   

O empregador por ter a responsabilidade objetiva da reparação do dano 

seja por quem foi praticado, uma vez que a conduta advém de algum 

funcionário da empresa, fala-se sobre a responsabilidade solidária do 

empregador em face do ofensor do dano. (RUFINO, 2011).  

A respeito da responsabilidade objetiva e solidária, esclarece Carvalho, 

Silva e Machado, que: 

 

“A responsabilidade trabalhista do empregador, nos casos de 
assédio moral, por atos de terceiros (colegas, chefes, diretores, 
gerentes, etc.), perante a vítima, é objetiva, ou seja, independe 
de culpa no evento danoso (art.932, inciso III, do Código Civil 
Brasileiro), basta que fique provado  que o preposto cometeu o 
ato ilícito, de acordo com o art. 932 do Código Civil.” ( 2013,p. 
95) 
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Fica claro que o empregador não tendo culpa pela conduta do assédio 

moral, poderá pleitear ação regressiva em face do funcionário que ocasionou o 

dano, objetivando à reparação que este teve ao indenizar a vítima. 

Ocorre então, que a indenização é pleiteada apenas para reduzir os 

impactos sofridos pelo dano, trata-se apenas de uma compensação, no qual, 

não existe possibilidade de se restituir a coisa ao seu status quo ante , como na 

reparação material. (CARVALHO, 2009) 

Sendo assim, observa-se que a indenização por danos morais não 

resolve de fato à questão da conduta do assédio moral. Quanto a indenização,  

Nascimento afirma: 

 

“O que se observa é a banalização do instituto, que é quase 
confundido com o dano moral, ou seja, basta o empregador 
insultar o empregado uma vez diante dos colegas para que o 
Poder Judiciário condene a empresa por assédio moral ”. 
(2014,p.170). 

 

  Hirigoyen, também é contrária a banalização do assédio, acentua que 

“Não se deve banalizar o assédio fazendo dele uma fatalidade de nossa 

sociedade. Ele não é consequência da crise econômica atual, é apenas um 

derivado de um laxismo organizacional”. (2012, p. 103) 

A legislação civil e trabalhista não tem eficácia total para sancionar o 

assédio moral no ambiente de trabalho. São insuficientes porque remete uma 

resposta puramente privada, que em certos casos poderá realizar os interesses 

particulares das partes do contrato de trabalho, mas não o ius puniendi estatal, 

no qual o comportamento assume gravidade que justifique a intervenção penal. 

(CARVALHO,CARVALHO, SILVA e MACHADO, 2013). 

Entretanto, observa-se que a reparação do dano através da legislação 

trabalhista e civil não resolve à prática do assédio moral. Pois, o simples fato 

sujeitar o empregador responder civilmente, muitas vezes não inibe a conduta 

reiterada do assédio moral. Constata-se que de fato torna-se banalizado. 

Como visto, a legislação civil e trabalhista por si só não tem o condão 

punitivo para sancionar a conduta do assédio, resolve-se através de 

indenização. Ocorre que no ordenamento jurídico não há lei que regulamente o 

assédio moral na esfera penal, não há um tipo penal específico a está conduta 

e sua respectiva sanção. (RUFINO, 2011). 
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No tocante aos direitos da personalidade, ficou claro que a conduta do 

assédio moral laboral, viola a dignidade humana e a personalidade, no qual 

estes são tutelados pelo arsenal jurídico. O direito penal não se distancia da 

tutela desses direitos, ou seja, este também tutela o direito da personalidade 

por tratar-se de crimes com uma taxa maior de gravidade, foi preferível impor 

uma sanção mais grave. Os direitos da personalidade tutelados no âmbito 

penal, são: os crimes contra a vida, contra a integridade física, honra, 

liberdade, direito autoral e outros”. (BERALDO, 2012). 

Segundo Galvão (2012), a violação dos direitos da personalidade implica 

no desenvolvimento do ser humano, tanto que não há possibilidades de 

questionamentos que estes devem também ser tutelados na esfera penal. 

Quanto ao assédio moral a problemática é de como deve ocorrer a 

criminalização da conduta do assédio moral. 

Não há lei que tipifica penalmente o assédio laboral. O que existe é a 

criação de projeto de lei para incluir artigos na legislação penal objetivando um 

novo tipo penal. (BERALDO, 2012). 

Têm-se, portanto o Projeto de lei 4.742/2001 que é proposta pelo 

deputado federal Marcus de Jesus. Este propõe a inserção de um artigo, para 

assim tipificar o crime de assédio moral no ambiente de trabalho 

(GALVÃO,2012), vejamos: 

(...) 
 
Assédio Moral no Trabalho 
Art. 146-A. Desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, 
gestos ou atitudes, a auto-estima, a segurança ou a imagem do 
servidor público ou empregado em razão de vinculo hierárquico 
funcional ou laboral.  
Pena: Detenção de 3 (três) meses a um ano de multa 
 
(...) 

Na justificativa do projeto, o deputado Marcus de Jesus acentua que a 

conduta do assédio moral no trabalho trata-se de uma conduta cerceada de 

atos vexatórios e agressivos à imagem e auto-estima da pessoa. 

Posteriormente o deputado Feu Rosa, apresenta o Projeto de lei 

n°4960/2001, no qual propõe: 

(...) 
O congresso  Nacional decreta: 
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Art. 1° O Decreto- Lei n° 2848, de 7 de dezembro de 1940, 
Código Penal Brasileiro, fica acrescido do art.136-A, com a 
seguinte redação: 
Art. 136-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente a 
imagem ou o desempenho de servidor público ou empregado, 
em razão da subordinação hierárquica funcional ou laboral, 
sem justa causa, ou tratá-lo com rigor excessivo, colocando em 
risco ou afetando sua saúde física ou psíquica. 
Pena – detenção de um a dois anos. 
 
(...) 

 

Por conseguinte, o deputado federal Inácio Arruda apresenta o Projeto 

de Lei n° 5.971/2001, que propõe a criação do art. 203-A no Código Penal, 

vejamos: 

 
(...) 
 
Artigo 1° - Acrescente-se o art. 203-A do Decreto-lei n° 2848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, com a seguinte 
redação: 
“ COAÇÃO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 
Art. 203-A. Coagir moralmente empregado no ambiente de 
trabalho, através de atos ou expressões que tenham por 
objetivo atingir a dignidade ou criar condições de trabalho 
humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade 
conferida pela posição hierárquica. 
Pena – detenção, de 1(um) a 2(dois) anos, e multa.  
 
(...) 

 

Quanto a criação dos projetos de lei, Viviane Kelly Galvão (2012)  

observa  que há algumas falhas. Ou seja, não é tratado o assédio moral em 

linhas gerais, o que se busca é seu tratamento direto e específico. Não tutela a 

conduta praticada na forma horizontal, visa apenas a conduta praticada pelo 

superior hierárquico. 

Segundo Marllon Beraldo (2012), nenhuma das três propostas de 

tipificação do assédio moral não demonstra ser eficaz para punir o ofensor, 

pois deixa brechas para a atipicidade da conduta. 

Desta forma, o autor sugere que se pode criar uma lei específica, ou até 

mesmo introduzir no Código Penal, Título I, Capítulo VI ou o seu Título IV, 

ambos da Parte Especial, veja-se: 

 

“Assédio moral no ambiente de trabalho” 
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Praticar reiteradamente, no ambiente de trabalho, coação 
moral contra o trabalhador ou contra qualquer superior 
hierárquico, através de condutas atentatórias à dignidade da 
pessoa humana ou que acarretem condições insuportáveis ou 
irrealizáveis de trabalho, degradando a relação ou 
desestabilizando o ambiente de trabalho: 
 
Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 
Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
 
Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. “ (2012, p. 
113) 
 

Observa-se que o autor objetivou proteger os direitos fundamentais que 

são violados com a conduta do assédio moral. 

A criminalização do assédio moral é o meio mais eficaz para inibir tal 

conduta, pois o direito penal é o que de fato tem capacidade de oferecer uma 

resposta jurídica concreta frente às formas de assédio consideradas mais 

graves. (CARVALHO, CARVALHO, SILVA e MACHADO, 2013). 

O objetivo da criminalização é impedir essas condutas desonrosas e 

humilhantes resulte por eliminar ou estorvar o trabalho de uma pessoa, sua 

vida e atingir o mínimo existencial humano, e a dignidade humana. E no fim de 

tudo, o assediado ficar impune pela conduta perversa. (BERALDO, 2012). 

Portanto, a forma mais ideal para tutelar o assédio moral é com a 

criminalização do mesmo, pois é uma forma de provocar certo “medo” ao 

empregador, no qual incentivará a extinção deste tipo de conduta perversa de 

forma manter o ambiente de trabalho mais humanizado. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A pesquisa realizada buscou demonstrar que o direito do trabalho é fruto 

de uma grande conquista histórica, pois, como visto o ser humano não era 

considerado como sujeito de direito e de ser tratado com dignidade, pois era 

submetido ao trabalho forçado.  

Os direitos fundamentais sociais conquistados devem ser preservados e 

protegidos pelo Estado, assim como está expresso na Constituição Federal. 

São direitos esses que preservam a dignidade humana e os direitos da 

personalidade. 

O trabalho é o meio para a subsistência do indivíduo. É por meio do 

trabalho que o homem consegue suprir suas necessidades básicas, alcança 

sua realização pessoal, profissional e social.  

O fundamento dos direitos sociais é fornecer ao homem condições 

mínimas para uma vida digna, em respeito ao princípio da dignidade humana. 

Sendo assim, cabe ao Estado preservar o direito ao trabalho e garantir ao 

homem o mínimo existencial. 

O assédio moral é um tipo de condutada adotada muitas vezes pelo 

sistema organizacional da empresa. Acontece que, o assédio submete o 

trabalhador à uma condição indigna, tais como discriminação, humilhação, 

vexames perante terceiros, no qual atinge os direitos da personalidade do 

trabalhador e também à dignidade humana. 

O assédio moral é uma violação da Constituição Federal, que é a norma 

suprema que rege todas às demais. A constituição Federal em seu art. 1°, lll, 

deixa claramente expresso que a dignidade humana é o alicerce de todo o 

ordenamento, portanto o princípio da dignidade deve ser respeitado. 

O assédio moral acarreta enormes consequências ao trabalhador, pois o 

mesmo fica submetido à doenças psíquicas e físicas, que por muitas vezes é 

preciso que a vítima se afaste do ambiente de trabalho pra fazer tratamentos, 

casos em que à vítima por não aguentar tal situação constrangedora se desliga 

da empresa, casos em que o assediado não consegue retornar ao posto de 

trabalho dentro da sociedade, ocasionando o desemprego. 
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O trabalhador não deve ser considerado como um meio de produção, 

pois, o mesmo é dotado de dignidade humana e personalidade. É direito do 

trabalhador ter um ambiente de trabalho saudável e digno para exercer sua 

atividade laboral. 

Conclui-se que de fato o assédio moral fica banalizado apenas com a 

indenização por danos morais. O simples fato do empregador ter sua 

responsabilidade objetiva para arcar com reparação do dano sofrido, não faz 

com que este evite a prática da conduta do assédio moral. 

É necessário a tipificação do assédio moral laboral, talvez seria a única 

forma de fazer com que as empresas comecem a se preocupar com o 

ambiente de trabalho e formas de tratamento ao funcionário, uma vez que o 

mesmo será punido dentro da esfera penal.  

Precisa-se de uma maior proteção acerca do assédio moral nas relações 

de trabalho, deve-se preservar os direitos fundamentais. 

No entanto, à prática do assédio moral deve ser inibida do ambiente de 

trabalho, uma vez que atinge diretamente a dignidade humana do trabalhador, 

causando graves consequências à saúde e por muitas vezes o desemprego. 

o trabalho como um direito social deve ser preservado e garantido. 
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