
 

FACULDADE CIDADE VERDE 

 

DIOGO YUDI MITSUDA 

 

 

 

 

 

 

 

ASSÉDIO MORAL NA EMPRESA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO 

EMPREGADO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

MARINGÁ 

2016



 

DIOGO YUDI MITSUDA 

 

 

 

 

 

 

 

ASSÉDIO MORAL NA EMPRESA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO 

EMPREGADO  
  

  

  

  

  

  

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado como requisito parcial para 
obtenção do título de bacharel em Direito 
da Faculdade Cidade Verde, sob 
orientação do Professor Eduardo Augusto 
de Souza Massarutti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2016 



 

DIOGO YUDI MITSUDA 

 

 

 

ASSÉDIO MORAL NA EMPRESA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO 

EMPREGADO 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso à 

Faculdade Cidade Verde com o objetivo 

de aprovação do curso de bacharel em 

Direito. 

 

Aprovado em ___/____/____ 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

_________________________________________ 

Eduardo Augusto de Souza Massarutti (orientador) 

 

_________________________________________ 

Waldecíria Costa (membro) 

 

_________________________________________ 

Paulo Bandeira (membro) 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2016 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta obra à minha família que me 

apoiou, compreendeu e me amou mesmo 

quando passava horas trancado no quarto 

me dedicando aos estudos, mas em 

especial minha mãe que me apoiou 

sempre com palavras de ânimo que me 

revigoravam quando desanimado estava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço a Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, 

não apenas nestes anos como acadêmico, mas ao longo da minha vida, em todos 

os momentos. E ao meu Senhor Jesus Cristo, o maior Mestre que alguém poderia 

ter. Sou grato a Ele por sempre estar ao meu lado, por me dar saúde e força, pois 

somente Ele soube quanto passei noites em claro, às vezes em pranto, por estar 

impedido de dormir enquanto me dedicava para as semanas de provas e mesmo 

assim me fez superar minhas dificuldades em dias de desânimos. 

Aos meus pais pelo amor, incentivo e apoio incondicional. 

Ao meu orientador Eduardo Augusto de Souza Massarutii, pelo suporte no 

pouco tempo que lhe coube, pelas correções e incentivos. 

A todos os professores por me proporcionar em conhecimento e experiência, 

em especial à professora Graziela Trojan pela confiança depositada em nós como a 

primeira turma do curso de Direito da Faculdade Cidade Verde, proporcionando 

acréscimos para meu desenvolvimento e na formação do meu caráter. Não apenas 

ensinando, mas por fazer aprender! Meus eternos agradecimentos! 

E a todos que direta e indiretamente fizeram parte da minha formação, o 

meu muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MITSUDA, DIOGO YUDI. ASSÉDIO MORAL NA EMPRESA E OS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE DO EMPREGADO. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DE BACHAREL EM DIREITO – FCV. 

 

RESUMO 

 

O principal objetivo desse trabalho é analisar os impactos negativos que o assédio 
moral causa na vida do trabalhador brasileiro, especialmente em relação aos direitos 
da personalidade do empregado. Serão tratadas as definições do tema, o perfil do 
assediador e assediado, posicionamento doutrinário a respeito do tema, alguns 
exemplos de assédio moral, efeitos negativos, medidas preventivas e corretivas. O 
trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, artigos especializados 
sobre o assunto, dando assim uma maior visão do problema, com enfoque nas 
causas e efeitos frente aos direitos da personalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: assédio moral, direitos da personalidade, ambiente de 
trabalho, dignidade da pessoa, direitos fundamentais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to analyze the negative impact that bullying 
causes in the life of Brazilian workers, especially in relation to the employee's 
personality rights. Will be treated theme settings, the profile of the harasser and 
harassed, doctrinaire position on the subject, some examples of bullying, negative 
effects, preventive and corrective measures. The work was developed through 
literature searches, specialized articles on the subject, thus giving a greater view of 
the problem, focusing on the causes and effects front of personality rights. 
KEY-WORDS: moral harassment, personality rights, workplace, human dignity, 
fundamental rights. 
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INTRODUÇÃO 
 

O estudo do assédio moral dentro do ambiente de trabalho não é novidade, 

porém é de grande relevância das consequências políticas, sociais e morais que 

causam para toda sociedade. Pela relevância do tema é certo que não há 

consciência suficiente da sociedade dos danos causados na vida daquele que sofre 

assédio moral, da mesma forma não há lei específica que se regularize essa 

questão. 

A definição do assédio é todo ato reiterado que cause qualquer tipo de 

humilhação, constrangimento, preconceito, dentre outros, com a intenção de 

prejudicar a moral e a imagem da pessoa assediada. Para o Direito do Trabalho, 

consiste em tratamentos degradantes de seu superior hierárquico ou de seus 

colegas do mesmo nível hierárquico ferindo sua dignidade e personalidade. 

O estudo apresentara quais os efeitos físicos, psicológicos, emocionais para o 

trabalhador que sofre assédio moral. Não se levará em consideração todos os tipos 

de assédio e as suas consequências na vida do trabalhador, mas apenas os 

principais aspectos de forma geral tal como a influência na vida do trabalhador. 

Outrossim será verificado quais os custos para a empresa que permite esta prática. 

As medidas preventivas podem ser criadas e aplicadas dentro do ambiente de 

trabalho com o auxílio dos órgãos municipais, estaduais e federais, a fim de 

combater o assédio moral. 

Será averiguado quais leis, atualmente, protegem o trabalhador, bem como se 

são suficientes para desestimular o assédio moral ou se outras medidas deveriam 

ser tomadas para este propósito. 

A presente pesquisa apresentará um histórico desde o surgimento do assédio 

moral no ambiente de trabalho até os dias atuais, além dos efeitos na vida do 

trabalhado, bem como medidas preventivas e corretivas para impedir a ocorrência 

do assédio moral. 
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1 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO 
 

O conceito de trabalho atualmente está bem sedimentado com a chegada da 

Revolução Industrial, com a formação da produção em massa e o modelo Capitalista 

com a finalidade da prestação de serviço para obter o resultado ensejado durante o 

tempo laborado, ou seja, o salário. 

O termo trabalho deriva do latim tripaliare, em outras palavras instrumento de 

tortura composto de três paus. A Teologia confirma a possibilidade da criação do 

mundo quando Deus criou o céu, terra, mar e os seres vivos e após trabalhar até o 

sexto dia, no sétimo descansou. Dessa forma, os primeiros indícios foram escritos 

na Bíblia mais especificamente no Livro de Gêneses 2:15 “O Senhor Deus colocou o 

homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo”, sendo assim, criou o 

homem Adão, e, através de seu trabalho cultivar e guardar o resultado da sua 

produção em seu favor (Gênesis 2:15). 

Inicialmente a característica do homem pela busca da sobrevivência era o 

nomadismo, isto é, constantemente migrava em busca de alimento e se estabelecia 

em locais até o esgotamento dos alimentos e novamente voltava ao seu ciclo de 

busca. Em segundo momento, o homem em sua evolução soube iniciar o processo 

de plantar e colher fixando em um único local dando assim possibilidade de 

permanecer e de lá extrair sua subsistência através da agricultura e pastoreio. Os 

babilônios foram os primeiros a ajustar os problemas relativos ao trabalho por meio 

do Código de Hamurábi regulamentando o processo de escravidão e a 

aprendizagem profissional. Costumeiramente o homem que acumulava dívidas 

poderiam se tornar escravo para assim pagá-las. Para o povo hebreu o trabalho livre 

era a exceção, pois o labor manual tinha caráter indigno feito apenas por escravos.  

(CHIARELLI, 2005, pg. 26 apud ÁVILA 2009, pg. 22 e 23) 

Anteriormente o trabalho não era conhecido como algo que trazia dignidade 

ao homem. Isso possibilitou o aparecimento da escravidão e o ser humano sendo 

usado e descartado conforme a vontade do seu proprietário. Enquanto aqueles que 

eram considerados homens livres, dedicavam aos pensamentos filosóficos e a vida 

como modo de desfrutá-la (BECK, 2003, p. 159).  
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Após a queda do Império Romano, através da ascensão do Cristianismo, o 

trabalho foi sendo visto como uma das formas de dignificar o homem. E para 

alcançar o Reino dos Céus, deveria trabalhar com o suor de seu rosto, levando-o 

cada vez mais para perto de Deus e assim diferenciando dos outros animais 

(SÜSSEKIND et al, 2000, p. 85). 

A partir do século XVIII começou o desenvolvimento nas relações de trabalho 

através da expansão dos seus contratos. Houve dois momentos importantes, a 

Revolução Francesa e a Revolução Industrial, acompanhado da ascensão da 

economia no mundo criando assim o conceito genérico que o trabalho representava 

uma posição social. (BECK, 2003, p. 22). 

A Revolução Industrial foi um fato importante para o trabalho, pois com esse 

fato surgiram as máquinas e a eletricidade, tendo como combustível o petróleo e 

carvão, dispensando a mão de obra humana. No decorrer do tempo surgiram ideais 

burgueses com a compreensão da democracia e ideologia de igualdade e 

fraternidade. Com a padronização da produção, a quantidade foram aumentando e 

juntamente novos vínculos foram surgindo como o emprego e o salário. 

Com a Revolução Francesa, o conceito de liberdade deu maior amplitude nas 

relações contratuais, permitindo o surgimento de um Estado Social. Se antes o 

trabalho era visto como algo indigno e laborados apenas por aqueles que não 

obtinham a tal “dignidade”, com o passar do tempo o trabalho começou a ser visto 

como honroso, digno e principalmente fonte de riqueza. (CHIARELLI, 2006, p. 52-

66). 

Diante desses acontecimentos houve a necessidade do Estado interferir nas 

relações de trabalho para dar equilíbrio através de legislações dando uma nova 

visão política de trabalho caminhando ao primeiro passo para dignificação do 

trabalhador de forma expressa. (VIANNA,  2000, p. 39). 

O tratado de Versailles criou em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial, 

a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Fundou com o princípio da paz 

universal e permanente baseando-se no pressuposto justiça social baseia. A 

primeira conferência foi realizada no mesmo ano de sua criação. Inicialmente se 

adotou 6 (seis) convenções: a primeira referia ao movimento sindical e operário no 
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final do século XIX e começo do século XX, mas também a limitação da jornada de 

trabalho para 8 (oito) horas diárias e 48 (quarenta e oito) horas semanais, proteção à 

maternidade, à luta contra o desemprego, estipulação da idade mínima para 14 

(quatorze) anos para o trabalho na indústria e a proibição do trabalho noturno de 

mulheres e menores de 18 anos. Albert Thomas tornou-se o primeiro Diretor-Geral 

da OIT. Dentro desse contexto houve uma demissão em massa de trabalhadores 

pela crise mundial, porém as convenções adotadas pela OIT já ofereciam o mínimo 

de proteção para as vítimas nesse marco histórico o qual chamaram de Grande 

Depressão. Em 11 de agosto de 1919 foi publicada a primeira legislação protetiva ao 

trabalhador com a Constituição de Weimar tendo um capítulo especial referente a 

ordem econômica e social. Com a publicação de 1919 diversos ordenamentos 

começaram a surgir visando o bem-estar, a saúde física e mental do trabalhador 

(FERREIRA, 2004, p. 26). 

No Brasil através de nossa primeira Constituição 1824, a Carta Maior em seu 

art. 179, XXIV “Nenhum gênero de trabalho, de cultura, indústria ou comércio pode 

ser proibido, uma vez que não se oponha aos costumes públicos, à segurança e 

saúde dos cidadãos”, proibiu as corporações de ofício, porém nada expressou 

referente aos direitos sociais.  

Outrossim, a Constituição de 1891 apenas se limitou ao “livre exercício de 

todas as profissões”. Já na Constituição 1934 houve o início dos Direitos Sociais 

expressos na Carta Magna em seu Título “Ordem Econômica e Social” com o 

princípio da “pluralidade sindical” e “completa autonomia dos sindicatos” (art. 122).  

As garantias que pautam a Constituição de 1934 referente ao direito do 

trabalho foram diversos: igual salário para trabalho igual, salário-mínimo, jornada de 

8 horas, proibição do trabalho de menor de 14 anos, repouso semanal, férias anuais, 

indenização por despedida injusta, assistência médica e sanitária ao trabalho e à 

gestante, regulamentação do exercício de todas as profissões, reconhecimento das 

Convenções Coletivas de Trabalho. Na Constituição de 1937 acabou suprimindo a 

liberdade e a autonomia do sindicato assim destacou em seu art. 139 no qual definiu 

que a greve representava uma prática anti social. Em 1946 voltou a garantir os 

direitos trabalhistas retomando o direito de greve, salário-mínimo, a participação dos 
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lucros e a estabilidade do emprego. Mas a Carta de 1957 com a emenda de 1969 

houve novamente um retrocesso, pois novamente entrava em detrimento pelo seu 

caráter centralizador e autocrático. 

Com a criação da Constituição Federal de 1988 preconizou o art. 170 os 

valores sociais do trabalho redigindo assim “A ordem econômica”, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que tem por fim, assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social[….]. Vale mostrar que 

no art. 225 da Carta Magna requer um ambiente de trabalho sadio aos meios 

laborativos dos trabalhadores. Dessa maneira, o Estado, na Constituição Federal de 

1988, criou instituições para a proteção da vida e dos direitos dos trabalhadores 

contra atuações que diminuam ou infrinjam os direitos de todo trabalhador. 

Em 1999 o Ministério Público do Trabalho (MPT) optou em atuar na 

erradicação do trabalho infantil e a regularização do trabalhador menor de 18 anos, 

combate ao trabalho escravo e análogo a este, trabalho indígena e o combate de 

qualquer discriminação no ambiente de trabalho com a preservação da saúde, 

segurança do trabalhador e na regulamentação do contrato de trabalho. Sendo 

assim, o MPT foi instituído para regularizar e fiscalizar o cumprimento das normas 

protetivas, sendo seu ofício, trabalhar na defesa dos direitos coletivos e individuais 

dentro da esfera trabalhista (FONSECA, 2007, p. 44).  

Outra instituição que contribuiu para a consolidação da dignidade do 

trabalhador e os interesses coletivos de cada categoria foram os sindicatos que 

criaram possibilidades para firmar e promover ainda mais os valores e atributos 

desprezados, possibilitando com mais apreço padrões de justiça (LEDUR, 1998). 

Grande relevância há na atuação dos sindicatos na rotina de uma empresa tornando 

de forma efetiva os privilégios dos funcionários e equiparando com a força 

imperativa e do domínio econômico da empresa na vida dos empregados 

(FERREIRA, 2004, p. 115). Segundo Guedes (2003, p. 151), o instrumento do 

sindicato, o qual chama-se de marketing social, combate o assédio moral nas 

empresas através de propagandas dando força sindical dentro das empresas, 

tornando um dos principais instrumentos utilizados para defesa dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores. 



13 

 

 

 

A ampla relevância dos direitos coletivos que se manifestaram através das 

instituições surge os Direitos Sociais. Este pelo qual, no sentido estrito, são 

classificados como inerente ao homem, não apenas como uma garantia individual e 

política, mas de forma determinada com a situação de trabalhador e finalidade de 

amparar e assegurar as necessidades sociais, econômicas e culturais. 

Simultaneamente com as garantias individuais e políticas, pois o conjunto dos 

Direitos Sociais integram os Direitos Humanos. No campo internacional nos 

referimos ao Direito Internacional do Trabalho a espécie do Direito Internacional 

Público. 

Esses direitos no Brasil passaram a auferir com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 iniciando a fase democrática oferecendo maior 

importância da dignidade, liberdade, cidadania, direitos da personalidade, os quais 

foram cessados no regime ditatorial, salvaguardando os bens citados acima. 

Portanto, dessa forma segundo Maurício Godinho Delgado (2004, p. 116) 

preleciona: 

Não mais se denota que a intervenção estatal de maneira exclusiva é 
fundamental para prevalência dos direitos fundamentais, podendo 
ser apenas, de uma adição à atuação coletiva obreira, afirmadora do 
padrão democrático de gestão trabalhista (…) porque não retira da 
classe trabalhadora, o essencial senso de cidadania e de sujeito 
social, nucleares à existência e consolidação de qualquer 
convivência democrática. 

 

Em outras palavras, o Estado atuando de forma parcial e complementar é um 

instrumento forte para prevalência e a proteção dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores, bem como os direitos sociais para sociedade. 

Portanto, para a garantia dos direitos da personalidade do empregado, contra 

o assédio moral, a atuação dos entes sindicais em defesa da categoria profissional e 

a efetivação da participação e do Estado na proteção dos direitos fundamentais do 

trabalhador é de extrema importância para torná-lo digno e garantir a prevalência 

dos direitos fundamentais sobre a perseguição sofrida. Destarte, verificaremos o 

surgimento do assédio moral na história do direito do trabalho, tal como os direitos 

da personalidade do empregado, os efeitos causadores ocasionados pelo encalço 

na vida do trabalhador, inclusive as penalidades para aqueles que comentem o 
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assédio moral e por fim, a possível solução para minorar ou até findar as constantes 

agressões aos direitos fundamentais e do trabalhador. 

1.2 HISTÓRIA DO ASSÉDIO MORAL DENTRO DO DIREITO DO TRABALHO 
 

Em 1984, os primeiros estudos sobre assédio moral dentro do ambiente de 

trabalho foram realizados pelo pesquisador em psicologia do Trabalho Heinz 

Leymann através da publicação de seu ensaio científico pelo Nacional Board of 

Occupacional Safety and Health in Stokolm descreveu sobre as consequências do 

mobbing1 na vida da pessoa que sofre humilhações e hostilidades no ambiente de 

trabalho. 

Segundo Leymann, o mobbing por abuso de poder é um terror psicológico no 

qual a vítima tem seus direitos invadidos por esse processo tornando assim incapaz, 

sofrendo até problema de personalidade, de forma consistente e sistemática, 

durante um longo período de tempo com a única intenção de causar dano. Essa 

manipulação contra a vítima vem em companhia de calúnias, ridicularizações, não 

deixar se expressar, isolamento do ambiente de trabalho, não oferecer ou oferecer 

tarefas humilhantes, incompatíveis ou sem sentido e até ameaças. (LEYMANN, p. 

121-122). 

Marie-France Hirigoyen (2002, p.17) conceitua 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.” 

A abordagem de Hirigoyen sobre o assédio moral foi de grande impacto no 

âmbito internacional e, como consequência, disseminou o assunto em diversos 

países, os quais passaram a legislar coibindo a prática do assédio moral no trabalho.  

No Brasil, a importância foi reconhecida por meio da Constituição de 1988, a 

qual assegurou os direitos da personalidade do indivíduo como um dos direitos 

fundamentais do homem (FONSECA, 2003, p. 675). 

                                                 
1  É a prática abusiva de um superior hierárquico diante da ameaça real ou potencial de um 
subordinado que põe em risco seu cargo e através de seu poder arbitrário desmotiva, abusa e até 
agride pelo motivo de razões políticas, idade, antipatia pessoal ou inveja. GUEDES, Márcia Novaes. 
Terror Psicológico no Trabalho. São Paulo: LTr, 2003, p. 36. 
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Os direitos da personalidade estão discriminados no artigo 11 ao artigo 21 do 

Código Civil 2002 em seu Capítulo “Dos direitos da Personalidade”, mas também a 

proteção da honra e a imagem estão no art. 5º, X da Constituição Federal de 1988 

“são 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.” 

A primeira pesquisa referente a humilhações dos trabalhadores foi feita pela 

médica do trabalho Margarida Maria Silveira Barreto, por meio da dissertação de 

mestrado “Uma jornada de humilhações” defendida no ano de 2000. 

Em 2006 foi publicada a obra “Violência saúde e trabalho: uma jornada de 

humilhações”. Dentro do âmbito jurídico quem abortou pela primeira vez o tema foi a 

Juíza do Trabalho Márcia Novaes Guedes com sua obra “Terror psicológico no 

trabalho” publicado no ano de 2003.  

Com o avanço da tecnologia houve um aumento na produtividade e 

comunicação entre as instituições produtivas. Mesmo com o avanço da tecnologia 

substituindo a mão de obra humana não houve total extinção do labor humano, mas 

é nesse contexto com o aumento de produtividade que fica evidente o aparecimento 

do assédio moral em face do trabalhador. 

Surgiram novas formas de administração, estruturação e inserção de 

trabalhadores. Novas técnicas de avaliação surgiram do paradigma de um sujeito 

produtivo sendo aquele que bate metas fixadas pela empresa, mas também as 

superam indo além da dignidade humana exaltando o individualismo exacerbado em 

detrimento ao grupo de trabalho. Com isso, a influência do trabalho na vida do 

trabalhador acabou tomando mais espaço em sua vida privada e com os novos 

ajustamentos na forma de trabalho confirmaram que quem era atribuído à 

permanência de sua própria ocupação era ele mesmo, ou seja, dependia totalmente 

do trabalhador a sua permanência na empresa e não do empregador dependente da 

mão de obra de seu subordinado. Com a desobrigação da dependência do 

empregador pelo empregado não havia motivos de melhoria contínua de tornar cada 

vez mais o espaço digno de trabalhar. 
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Segundo Dejours (1992, p. 13-14), o fenômeno do assédio contra os mais 

fracos era comparado a uma guerra chamada de guerra sã, onde eram utilizados 

determinados meios para excluir aqueles que não estavam aptos para o labor. Os 

menos favorecidos como pessoas mais velhas pela falta de agilidade e os mais 

jovens pela falta de experiência eram removidos do campo de batalha, ou seja, 

demitidos.  

Por outro lado os soltados aptos a combater na guerra sã eram requisitados a 

oferecer todo seu desempenho contra seu principal alvo, a concorrência. Tanto para 

forçar se retirar do campo de batalha quanto acarretar à falência. As principais 

armas eram as abnegações das vidas dos trabalhadores em prol do bem-estar da 

empresa. 

Com o fenômeno comparado acima da alta competitividade entre os próprios 

colegas de trabalho e a exorbitante mão de obra e as poucas vagas de trabalho 

constroem a possibilidade ideal para a dissipação do assédio moral que fazem com 

que as empresas explorem de forma abusiva, sem estabelecer limites éticos.  

Segundo Cavalcante e Jorge Neto, acaba abrindo portas para repetidos abusos à 

vida psicológica, física e a dignidade do trabalhador e automaticamente com a 

deterioração do ambiente de trabalho. 

Segundo Hirigoyen (2005, p. 65), a globalização permitiu que dirigentes em 

busca de poder aproveitam, por estarem em uma posição de poder diretivo, para 

esconder suas manipulações em busca de seus objetivos. Costumeiramente, os 

dirigentes atendem pedidos de seu superior hierárquico para se “livrar” de um 

subordinado e, recebendo sinal verde, manuseiam medidas imperativas. Porém, não 

é somente a reestruturações as causadoras de problemas, mas sim as pessoas em 

si, pois sempre existirão nas instituições para sua promoção dentro da empresa. 

Segundo Hirigoyen (2006, p. 101-103), existem empresas tolerantes em 

frente a esses abusos desde que resultem em lucros e não prejuízos. Mas deixa 

claro que o assédio moral não advém da crise econômica, mas das empresas que 

desconsideram o lado humano e psicológico do empregado. 

Nesse sentido, Juiz do TRT 9ª Região afirmou que a pressão sem medidas 

por resultados não justifica a titulação de ameaçar e tratar de forma degradante o 
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empregado conforme preconiza o art. 179 da Constituição Federal 1988 “Nenhum 

gênero de trabalho, de cultura, indústria ou comércio pode ser proibido, uma vez que 

não se oponha aos costumes públicos, à segurança e saúde dos cidadãos”. 

Pamplona Filho (2006, p. 1079) afirma que o assédio moral chega a níveis 

dramáticos pelo fato da força que exerce em cima da hipossuficiência do 

empregado, o qual necessita de seu trabalho para subsistência, o qual, muitas 

vezes, chega ao ponto de se submeter a humilhações por parte do seu empregador 

e colegas de trabalho. 

As características da ocorrência do assédio moral são: o sinal verde dos 

empregadores para os dirigentes perseguirem aqueles que a empresa não se 

interesse mais; a alta competitividade dentro da companhia para se manterem 

dentro das empresas; e a alta oferta na procura de emprego. Sendo assim, 

compreende-se a importância na defesa dos direitos fundamentais da dignidade da 

pessoa (art. 1º, III, Constituição Federal 1988) e os direitos da personalidade do 

trabalhador, combatendo a liberdade que os dirigentes têm de seus empregadores 

através dos sindicatos, fiscalização do Ministério Público do Trabalho, criar normas 

internas e leis para dar maior estabilidade aos empregados a fim de diminuir a 

competitividade entre eles e a erradicação do desemprego para diminuir a alta oferta 

na procura de emprego. Dessa forma, diminuiria sobremodo os abusos causados 

pelas empresas. 

Ocorrências que se assemelham as práticas do assédio moral ocorrem 

diariamente dentro do ambiente de trabalho. Entretanto, é importante observar quais 

ocorrências não se caracterizam como assédio moral. 

Conforme Silva (2005, p. 14), chama atenção que o assunto é novo no mundo 

dos Tribunais e está na moda, pois virou febre, principalmente no Brasil, quando 

qualquer aborrecimento já bastava para levar a questão aos tribunais. Portanto, 

exige cautela ao evidenciar tal instituto. 

Hirigoyen (2005, p. 19-36) destaca situações que não configuram assédio 

moral: estresse, gestão por injúria, as agressões pontuais, as más condições de 

trabalho, as imposições e o conflito. No caso do estresse deve-se dar atenção à 
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sobrecarga e más condições de trabalho, porém o assédio moral vai além do 

estresse, que por si só já é destruidor. 

Silva (2001a, p. 19) refere as ofensas coletivas no qual o superior hierárquico 

tirano atua de forma para se manter acima de todos, não sobre as pessoas, mas 

sobre o ambiente de trabalho como um todo, mostrando força, esquivando de 

questionamentos levantados contra suas decisões, explorando o máximo de cada 

trabalhador. 

As agressões pontuais são aquelas que ocorrem eventualmente, ou seja, 

fogem do requisito da reiteração do ofensor. Não obstante, seja um ato de violência, 

a agressão pontual não especifica uma premeditação.  

As más condições no trabalho em si como, por exemplo, baixa iluminação, 

espaço reduzido, material de trabalho deficiente, não consiste ato de assédio moral, 

salvo se usado esses exemplos como forma de desmerecer o trabalhador. 

As decisões tomadas pelo poder diretivo no que diz respeito à organização do 

trabalho também não caracteriza assédio moral. Cita-se como exemplo, a 

transferência e mudanças de função previstas no contrato de trabalho, as críticas 

construtivas e avaliações de trabalho. 

Para Barreto (2006, p. 59-60) aquelas situações como arrogância, ausência 

de cortesia, falta de amabilidade, má educação, intolerância, quando o colega se 

incomoda com outro mais extrovertido ou tom de voz não configuram assédio moral. 

Um exemplo que Silva (2005a, p. 20) trouxe: 

(…) trata-se de um sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), que 
afirmou ser vítima de assédio moral por parte de seu novo chefe, 
pelo fato de estar cursando Faculdade de Direito. Relatou que havia 
realizado seu curso de formação militar na especialidade de 
mecânico de aviões, para que atuasse embarcado nas aeronaves. 
Assim que se formou, foi classificado em uma Unidade Aérea da 
FAB. No entanto, em razão de contenção de gastos, poucas missões 
eram previstas para as aeronaves, o que resultou em seu 
aproveitamento momentâneo na administração da Umidade, uma vez 
que ele possuía conhecimentos de informática. Assim, aproveitou 
para ingressar na Faculdade de Direito. Dois anos depois, houve 
mudança de comandante da Unidade Aérea. Quando o novo 
sargento assumiu, procurou saber quais eram os graduados que 
cursavam nível superior e suas respectivas formações. Semanas 
depois, o jovem sargento foi comunicado que deveria deixar a 
burocracia da Unidade e ser aproveitado nas funções para as quais 
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tinha se preparado, ou seja, mecânico de aviões. O mesmo entendeu 
que o ato representava uma perseguição do novo comandante, pelo 
fato de estar cursando Faculdade de Direito e em razão de antipatia 
gratuita. Além disso, alegou que a nova função era desgastante e 
perigosa, representando risco a sua saúde e à própria vida. O autor 
assinala que nesse caso não há nenhuma hipótese de assédio 
moral, pois o novo comandante simplesmente desejou reordenar sua 
equipe de acordo com a formação profissional de cada um. “Se a 
pretensa vítima estava fora de suas funções, o ato do novo 
comandante foi legal e legítimo.” 

 

A pressão psicológica quando se trata de metas de produção e vendas não 

caracteriza assédio moral quando são alcançáveis, não havendo ameaças ou 

constrangimento contra pessoa ou equipe. Do contrário sim. Não caracterizam 

aqueles que sofrem de paranoia e psicose maníaco-depressiva. 

Portanto, ao definir e entender a não caracterização do assédio moral dentro 

do ambiente de trabalho entraremos na esfera dos efeitos do assédio moral na vida 

do trabalhador. 
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2. OS EFEITOS DO ASSÉDIO MORAL NA VIDA DO TRABALHADOR 
 

O assédio moral cometido pelo empregador ou prepostos contra o empregado 

geram consequências negativas tanto no ambiente de trabalho quanto na vida 

particular.  

Leymann (1990, p. 120), um psicólogo experiente das pesquisas dentro do 

campo, define o assédio moral como um terror psicológico na vida do trabalhador 

como forma de hostilizar e dirigida de forma não ética. Quando se trata de indivíduo 

nessa situação o coloca desamparado em decorrência do terror psicológico. Esse 

atentado contra a dignidade e o seu direito individual se torna frequente (pelo menos 

uma vez por semana) somando com um longo período de tempo mínimo de 6 (seis) 

meses o mal resultante na vida pessoal do trabalhador seriam sentimentos de 

miséria mental, psicológica e social. 

Para Hirigoyen (2005, p. 17), o assédio moral é toda conduta abusiva através 

de gestos, palavras, comportamentos, atitudes dentre outras, com sua repetição 

contra a dignidade e integridade psíquica ou física da pessoa tendo seu emprego 

ameaçado e degenerando o ambiente de trabalho. 

De outra forma Heloani (2004, p. 5), qualifica o agressor através de sua 

intencionalidade do assédio moral com objetivo de eliminar aquele que configura 

uma ameaça à sua carreira e desse modo o agressor desqualifica a vítima 

frequentemente, enfraquecendo-o psicologicamente. 

Para BARRETO, em seu artigo no site o conceito de assédio moral é a 

exposição do trabalhador em situações vexatórias durante seu exercício de trabalho 

que o faça sentir constrangido e humilhado. Essa prática para caracterizar assédio 

deverá ser de forma repetitiva e prolongada ao decorrer da jornada e não 

eventualmente. 

A autora considera essa prática uma atitude desumana, violenta e sem ética, 

a qual afeta a dignidade e a identidade trabalhador por violar os direitos 

fundamentais das vítimas. No Brasil o assédio moral surgiu acompanhado do 

assédio sexual. Segundo a autora, essa prática do assédio moral não é considerado 

uma doença, mas um risco concreto no ambiente de trabalho, pois quando se usa 
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de justificativa sendo uma doença acaba invertendo os papéis fazendo o trabalhador 

o culpado e eximindo o empregador e/ou seu superior hierárquico da 

responsabilidade de futuros danos causados. 

Conforme Nascimento (2004, p. 922), a finalidade dessa prática seria de 

exclusão da vítima ou de deteriorar o ambiente de trabalho. Sendo dessa forma uma 

conduta abusiva as quais violam a personalidade do empregado, bem como a 

posição do ofendido dentro da empresa ou decompor o ambiente de trabalho.  

Da mesma forma, Pamplona Filho (2006, p. 1079) caracteriza assédio moral a 

constante conduta abusiva atingindo a parte psicológica do empregado, ferindo 

assim a dignidade psíquica do indivíduo ocasionando um sentimento de exclusão 

dos demais colegas de trabalho.  

Semelhantemente, Silva (2005a, p. 15), afirma que o propósito é desequilibrar 

dando sensação de incômodo ou sua exclusão do ambiente de trabalho criando 

assim instrumentos contra o ofendido deixando-a vulnerável a fim de fazê-la pedir 

demissão ou der motivos para justa causa. 

Menezes (2004, p. 10), foi mais formal em citar o art. 1, inciso III da CF/88 

que o assédio moral afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana o qual é assegurado um ambiente saudável para se trabalhar e assim 

resguardar o direito de todo trabalhador que é trabalhar com saúde e dignidade 

conforme atribuído no art. 225 da CF, bem como preceitua o art. 162 da CLT, seção 

III DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DE MEDICINA DO TRABALHO NAS 

EMPRESAS. 

Quando nos referimos à saúde do trabalhador, o acontecimento do assédio 

moral na vida da vítima ocasiona de forma progressiva um ambiente insuportável 

para se trabalhar e, em sua maioria, a vítima mal sabe dizer quando começou a ter 

sua vida laboral surrada. 

No art. 225, caput de forma geral expressa que o ambiente de trabalho deverá 

dar condições saudáveis ao trabalhador. Favoravelmente, o art. 225 da CF torna 

obrigatório a obediência dos direitos fundamentais e da personalidade do 

empregado dentro do ambiente de trabalho. Não pode se perder a essência do 

homem como ser humano e sua dignidade dentro do local onde passa a maior parte 
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de sua vida exercendo suas particularidades como pessoa e como profissional 

(MELO, p. 36). 

O assédio moral na vida do trabalhador acarretam sérios danos psicológicos, 

à saúde e à dignidade da vítima, igualmente viola o art. 225, caput da Constituição 

Federal no qual há obrigatoriedade de um ambiente de trabalho sadio. 

Segundo Hirigoyen um dos diversos efeitos do assédio moral são chamados 

de danos psicofísicos. Denota-se que os primeiros sinais exteriorizados pela vítima 

são o estresse e a ansiedade, seguido de depressão e distúrbios psicossomáticos 

causados por esse estresse.  

Após esses acontecimentos, a pessoa pode adquirir sentimentos de 

vergonha, humilhação, perda do sentido e ocasionando até mudanças psíquicas 

como uma neurose traumática, paranoia e psicose. Nesse estado de estresse, o 

corpo da vítima já registra a agressão, porém o cérebro rejeita. Tal fato futuramente 

virá a tona podendo ocasionar estresse pós-traumático (HIRIGOYEN, 2005, p. 159-

182). 

Da mesma forma Fonseca (2003), indica que o local de trabalho é onde o 

trabalhador passa seu maior tempo tendo seu relacionamento interpessoal, tarefas, 

resultando em um estresse ocupacional normal sendo para o trabalho e pelo 

trabalho. Entretanto quando ocorre as situações de ameaça as vítimas entram em 

estado defesa e com isso ativam suas manifestações psicossomáticas em suas 

diversas formas  e quando o fato é extremo chegam em estado de depressão, 

drogadição, e até ao suicídio (FONSECA, p. 675), assim também mencionado por 

GUEDES (2003, p. 4)  

Uma pesquisa feita por BARRETO (2006, p. 153), em suas investigações 

sobre trabalhadores homens que perderam sua identidade por se tornarem vítima do 

assédio moral, verificou-se que 100% já pensaram em suicídio, sendo que 18,3% 

chegaram a afirmar que já tentaram suicídio. Outros admitem consumo de drogas, 

principalmente álcool, com o intuito de esquecer a humilhação sofrida. 

Afirma RUFINO (2006, p. 87), que as consequências sofridas pela vítima não 

ficam apenas no ambiente de trabalho, mas acabam levando para dentro de sua 

casa, pelo fato de o mal-estar ser tamanho que acaba refletindo em suas relações 
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familiares, não manifestando os sentimentos de humilhação dentro do ambiente de 

trabalho pelo receio da perda do emprego.  

Segundo Barreto (2006, p. 39), essa afronta psicológica se transformou em 

um problema de saúde pública, pois a constante exposição e os constrangimentos e 

humilhações que a vítima sofre, acarretarão doenças físicas e psicológicas.  

De acordo com Darcanchy (2005, p. 29), o art. 2º da Resolução n. 1.488/98 

do Conselho Federal de Medicina comprova o necessário nexo causal entre o 

assédio moral e as doenças adquiridas pelo trabalhador.  

Segundo Rufino (2006, p. 83), há reflexos previdenciários, ou seja, se a vítima 

não estiver trabalhando ela não recolherá as devidas contribuições exigidas pela 

Constituição Federal em seus artigos 194 seguintes referentes as Contribuições da 

Previdência Social regulada pelas leis 8.212/91 e 8.213/91.  

Dessa maneira, notamos a relevância do assédio moral na vida do 

trabalhador frente as contribuições da previdência social. A causa do seu 

afastamento, produto do assédio moral sofrido e a diminuição da arrecadação da 

contribuição para o Estado, é notório o interesse estatal ao combate da 

disseminação dessa prática que causem prejuízos em seus interesses.  

É evidente os danos causados do assédio moral na vida do trabalhador, mas 

devemos observar também que além dos danos causados existem prejuízos para o 

Estado quando leva ao Poder Público pagar diversos benefícios em razão do 

afastamento por auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou 

pensão por morte e a seus dependentes. Portanto, se torna uma cadeia de 

despesas não recolhidas em face da sociedade, na medida em que é custeada pela 

Previdência Social e competente para beneficiar os diversos profissionais afastados. 

Mas para evitar essa frequente dispensa o art. 7º da Constituição Federal, em 

seu inciso I, protege o trabalhador contra essa prática por parte do empregador. No 

art. 10, caput dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias2 foi redigido 

                                                 
2  Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da 
Constituição: I – fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da 
porcentagem prevista no art. 6º, caput e § 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;  II - 
fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de direção 
de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano 
após o final de seu mandato; b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco 
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para regulamentar de forma genérica essa questão, mas de forma temporária até a 

promulgação de uma lei complementar. Segundo Moraes (2000) a doutrina universal 

e a legislação brasileira para que seja feito em justa causa pelo motivo social ou 

economicamente relevante deverá ser comprovado. Entretanto, conforme ALKIMIN 

(2005, p. 100) se houver justa causa, em face ao empregado, através de seu 

empregador ou superior hierárquico, no qual anteriormente havia históricos de 

assédio moral ferindo a honra do trabalhador, a boa fama, através de gestos, 

conduta humilhantes ou degradantes com o fim de atingir o psíquico da vítima será 

considerado despedida abusiva. Interessante posição de Romita (2001, p. 378) que 

relata que a despedida abusiva faz parte de uma espécie arbitrária no qual 

caracteriza por motivação antissocial e a reparação não pode se limitar a isso, mas 

sim a uma quantia capaz em reparar o dano moral sofrido pela vítima. Portanto, a 

indenização vem defender as garantias fundamentais dadas pela Constituição 

Federal de 1988 nas quais são as proteções e o respeito à dignidade do trabalhador 

e o afastamento dos atos ilícitos e abusivos pelo empregador (ÁVILA, p. 109-110). 

 Os atos discriminatórios por parte do empregador sobre o empregado são um 

dos motivos da reintegração do empregado conforme a Lei 9.029/1995 no qual 

proíbe o exame para comprovar a esterilização ou a não gravidez como requisito de 

sua permanência do emprego caracterizando prática abusiva que fere a dignidade e 

a personalidade do empregado. Em seu art. 4º, inciso I, da Lei 9.029/95, garante ao 

empregado a reintegração ou indenização em dobro do período do afastamento.3  

Segundo Alkimin (2005, p. 101) o empregado tem direito em ser reintegrado 

quando após a cessação do auxílio-doença for despedido dentro dos doze meses 

havendo nulidade no ato de despedir, pois caracterizará despedida abusiva e se for 

o caso caberá além da reintegração do trabalhador o dano moral conforme o caso. 

                                                                                                                                                         
meses após o parto. (...). BRASIL. Constituição 1988. Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Constituição da República Federativa do Brasil. 17.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
3  Art. 4º. O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, 
além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre: I - a reintegração com 
ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações 
devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais; II - a percepção, em dobro, da 
remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. 
BRASIL. Lei 9.029 de 13 abril de 1995. Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, 
e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de 
trabalho, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 abril 1995. 
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3. DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO TRABALHADOR: 
 

Para Maria Helena Diniz (1993, p. 83) não se pode confundir que o conceito 

de personalidade com o de direito da personalidade, sendo que a primeira é uma 

característica intrínseca da própria pessoa, enquanto que a segunda se refere à 

proteção jurídica desta característica. Neste sentido: 

A personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da 
pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria 
errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A 
personalidade é que apoia os direitos e deveres que ela irradiam, é 
objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como 
primeira utilidade, para que ela possa ser o que é, para sobreviver e 
de adaptar às condições do ambiente em que se encontra servindo-
lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens. 

 

Elimar Szaniawski (1993, p. 35) afirma que a personalidade caracteriza-se 

como um bem que sucede para o pleno gozo e exercício de outros bens em prol do 

sujeito de direito. Em outras palavras, a personalidade é um instrumento que leva à 

utilização dos demais bens e esse conjunto de bens é tutelável juridicamente, e essa 

proteção se intitula direitos da personalidade. 

Os direitos da personalidade são direitos necessários para garantir uma 

condição mínima de ser humano, pois não há como reconhecer que a pessoa se 

enquadra na categoria de ser humano, sem previamente ser reconhecido a 

existência de direitos que diversifica dos demais seres do mundo. 

Existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma 
susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor 
concreto; direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos 
perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que equivale a dizer 
que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. (CUPIS, 
2004, p. 24) 

 

Para Gomes (1995, p. 153), são direitos essenciais à pessoa no qual a 

doutrina moderna indica com a finalidade de resguardar a sua dignidade. 

Ressaltando as considerações supracitadas podemos dizer que os direitos da 

personalidade são direitos do possuidor com capacidade jurídica em tê-los, tanto 



26 

 

 

 

para adquirir quanto para contrair. Essa relação dos direitos é de colocar o homem 

em sua condição de ser humano. 

O conceito de direitos da personalidade para Maria Helena Diniz (1993, p. 

176) são definidos 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, corpo alheio vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou 
morto); a sua integralidade intelectual (liberdade de pensamento, 
autoria científica, artística e literária); e a sua integralidade moral 
(honra, recato, segredo profissional e doméstico, identidade pessoal, 
familiar e social).  

 

Para Barreto (2005, p. 107) entende-se como direitos da personalidade: 

Cada uma das expressões determinadas do poder que tem a pessoa 
sobre o todo ou sobre as partes da sua integridade física, psíquica, 
intelectual, em vida e, em alguns casos, após a morte, e que 
constituem um mínimo necessário e apto a garantir a dignidade da 
pessoa e o amplo desenvolvimento da personalidade. 

 

Para Sérgio Iglesias de Souza (2002, p. 2): 

De fato, as ações humanas são faculdades jurídicas, pois, por 
exemplo, o homem pode suicidar-se, embora esse ato não seja 
reconhecido como ilícito. Os direitos da personalidade constituem-se 
como permissão atribuída pelo ordenamento jurídico para que o 
indivíduo possa exercer a proteção dos bens da personalidade, logo, 
os direitos da personalidade são direitos subjetivos. Mister é 
reconhecer que a personalidade é o conjunto de bens referente à 
parte intrínseca do ser, e uma vez violados tais bens, o ordenamento 
jurídico lhes confere proteção. Todavia, tal ordenamento não precisa 
ser expresso ou taxativo, bastando, a nosso ver, as proteções 
conferidas pelos princípios gerais do direito, pela importância e 
essencialidade desses bens. 

 

Apresenta ainda Pereira (2005, p. 241): 

Ao tratar dos direitos da personalidade, cabe ressaltar que não 
constitui esta “um direito”, de sorte que seria erro dizer-se que o 
homem tem direito à personalidade. Dela, porém, irradiam-se 
direitos, sendo certa a afirmativa de que a personalidade é o ponto 
de apoio de todos os direitos e obrigações. A Constituição Federal de 
1988 declarou que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X). 
Estes direitos ali elencados são considerados o mínimo, nada 
impedindo que outros sejam arrolados em lei (art. 5º, parágrafo 2º). 
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Após conceituar o que são os direitos da personalidade, é importante 

descrever suas principais características, segundo a doutrina pátria, quais sejam, 

intransmissibilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade. Também são inatos, 

vitalícios, necessários, extrapatrimoniais e oponíveis erga omnes. 

A intransmissibilidade significa da impossibilidade de transferir seus direitos 

da personalidade para outra pessoa. Para Cifuentes “os direitos da personalidade, 

por serem inerentes, necessários e extrapatrimoniais, são intransmissíveis e não 

podem ser dispostos de forma absoluta” (1995, p. 200). 

A imprescritibilidade significa que os direitos da personalidade permanecerá 

no tempo independendo de prazos e mesmo quando não exercitados e a sua 

pretensão garantida a qualquer tempo. 

Segundo Adriano de Cupis: 

Devemos dizer, antes de tudo, que o objeto de alguns direitos da 
personalidade é de tal natureza que não pode conceber-se a inércia 
do seu titular. A vida, por exemplo, é um modo de ser da pessoa, o 
qual, enquanto ela subsiste, supõe necessariamente um gozo da 
própria pessoa. Mas existem outros direitos da personalidade, cujo 
objeto existe uma atividade de gozo que pode tanto ser exercida 
como não: pense-se, por exemplo, o direito ao nome. (DE CUPIS, p. 
66) 

 

Os direitos da personalidade também são impenhoráveis, ou seja, não são 

passíveis de penhora. 

Direitos da personalidade inatos já o possui quando é considerado ser 

humano, pois a personalidade em si é inerente, ou seja, não são conquistados, mas 

revelados, pois já existem. 

Conforme Cupis: 

Os direitos da personalidade, são, assim, direitos que devem 
necessariamente permanecer na esfera do próprio titular, e o vínculo 
que a ele os liga atinge o máximo de intensidade. Na sua maior 
parte, respeitam ao sujeito pelo simples e único fato de sua 
qualidade de pessoa, adquirida com o nascimento, continuando 
todos a ser-lhe inerentes durante toda a vida, mesmo contra a sua 
vontade, que não tem eficácia jurídica. (DE CUPIS, p. 59-60) 
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Os direitos da personalidade tem caráter vitalícios, pois conforme Souza “na 

medida em que permanecem ad vitam, de regra, na esfera do próprio titular”, ou 

seja, é para vida inteira do titular. São também direitos perpétuos, pois há proteção 

jurídica mesmo após a morte do titular. Por exemplo, quando citamos o autor após  

sua morte, pois caracterizará plágio. 

Outra característica é a da necessidade que podem ser compreendidos como 

direitos essenciais. A necessidade podem diferenciar de sociedade para sociedade. 

Conforme afirma Cupis: 

Que a denominação de direitos da personalidade seja reservada aos 
direitos essenciais justifica-se plenamente pela razão de que eles 
continuem a medula da personalidade. Todo o meio social tem uma 
sensibilidade particular relativamente à essencialidade dos direitos. É 
assim que, mudando a consciência moral, modificando-se o modo de 
encarar a posição do indivíduo no seio da sociedade, muda 
correlativamente o âmbito dos direitos tidos como essenciais à 
personalidade. 

 

Souza (2002, p. 15) confere os direitos da personalidade extrapatrimoniais, 

não estando ligado ao patrimônio da pessoa titular. Mesmo não ligado ao patrimônio 

existem direitos da personalidade que há importância pecuniária quando lesados, 

ocasionando a responsabilidade civil. Beraldo (2012, p. 23) refere os direitos da 

personalidade como erga omnes, ou seja, são oponíveis contra qualquer um, 

ninguém tem o direito sobre a personalidade do titular. 

Todas essas características ganharam contorno durante o processo histórico 

que os direitos da personalidade ganharam ao longo do tempo. E é por isso que 

devemos traçar o papel da empresa frente as ocorrências dentro do ambiente de 

trabalho. 

A relação do direito do trabalho com o direito da personalidade segundo 

Bussinguer (2008, p. 127) seria assegurar que a lógica da dignidade supere o preço 

do produto garantindo que o trabalhador seja visto como um ser humano e não 

como uma peça da produção, ademais resguarda para que a remuneração seja 

fixada com o mínimo para seu sustento sendo e não para diminuição dos custos da 

empresa. 
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O direito da personalidade seria uma projeção do íntimo do trabalhador para 

mundo externo exprimindo segundo Rubens Limongi França “direitos da 

personalidade dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos 

da própria pessoa do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no mundo 

exterior” (FRANÇA, 1988, p. 1025). São pensamentos, expressão, fama, imagem e 

privacidade dentre outros. A partir do momento que a conduta do assédio moral viola 

os aspectos mencionados lesionará também os direitos da personalidade do 

trabalhador (FRANÇA, 1988, p. 1041). 

A relação dos direitos da personalidade com o direito do trabalho se dá 

justamente quando a intimidade do trabalhador é desrespeitada, conforme se extrai 

do art. 5º, inciso X da Constituição Federal, o qual estabelece que são invioláveis a 

intimidade, vida privada, a honra e a imagem. 

Apesar do direito do trabalho não fazer qualquer referência aos direitos à 

intimidade e à privacidade, pois integram espécies dos direitos da personalidade 

protegidos pela Constituição Federal, são oponíveis em face do empregador, 

merecendo o devido respeito, ainda que o titular desses direitos não se encontre 

dentro do ambiente de trabalho.(BARROS, 1997). 

A tutela da integridade dos direitos da personalidade do trabalhador é 

resguardada na própria CLT em seus art. 483, alinea “e”, o qual estabelece: “praticar 

o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da 

honra e boa fama”.  

Verifica-se, que os preceitos da intimidade, vida privada, honra e imagem do 

trabalhador são subespécies dos direitos da personalidade, os quais são inerentes 

ao homem, na condição de garantias fundamentais para seu desenvolvimento. 

Consequentemente, são limitadores ao exercício diretivo do empregador. 

O assédio moral viola os direitos da personalidade do empregado, na medida 

em que impede que ele se realize como pessoa em seu ambiente de trabalho. 

Clayton Reis (2010, p. 144) afirma que “uma das questões mais 

controvertidas da atualidade é o direito do ser humano de realizar-se como pessoa 

individual no ambiente social em que predominam imensas massas comunitárias”.  
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Atualmente, reconhece-se ampla proteção à integridade do indivíduo em seu 

ambiente de trabalho contra o assédio moral em, a fim de que se garanta o 

resguardo dos direitos da personalidade do trabalhador. Nesse sentido, é justamente 

a necessidade de resguardar a dignidade do empregado que justifica a punição do 

assédio moral (BARROS, 2013 p. 732).  

O assédio moral fere, por meio de condutas abusivas, e  expõe o trabalhador 

à condições vexatórias e humilhantes. 

Nesse sentido, Sônia Mascaro Nascimento afirma que: 

Assédio moral se caracteriza por ser uma conduta abusiva, de 
natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de 
forma repetitiva e prolongada, e que expõe o trabalhador a situações 
humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à 
personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha 
por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar 
o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho e no exercício 
de suas funções. (NASCIMENTO, 2004, p. 922) 

 

A partir do momento que o assédio moral viola os direitos fundamentais da 

dignidade humana e os direitos inerentes ao homem na condição de trabalhador, 

fere os direitos da personalidade, notadamente. 
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3.1 O PAPEL DA EMPRESA E A SUA IMPORTÂNCIA NO COMBATE DO 

ASSÉDIO MORAL 
 

A empresa tem a sua parte de responsabilidade perante a sociedade tanto em 

sua parte interna (funcionários, acionistas, etc) quanto externa (comunidade, meio 

ambiente, etc), sendo de forma voluntária e não de forma compulsória, sem 

incentivos fiscais para que só assim a empresa comece a praticar responsabilidade 

social. No art. 225, da Constituição Federal preconiza que haja um ambiente 

saudável por parte da empresa. Com essa visão verificamos a importância da 

empresa, bem como o ambiente de trabalho perante toda sociedade (EON, 2015). 

O papel da empresa quando se trata de assédio moral é de extrema 

importância, pois a instalação dentro da empresa dependerá da gestão que permite 

ser instalada ou não dentro do ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 2006, p. 103). 

A empresa que não combate a prática do assédio moral dentro do ambiente 

de trabalho é caracterizada como descomprometida com a saúde mental de seus 

trabalhadores. A prática dentro da empresa acontece de forma sorrateira, como se 

fosse uma brincadeira ingênua, começando a ser irritante para o assediado, mas 

com a omissão do empregador ou dos superiores hierárquicos a prática prossegue 

firmemente até ao ponto do empregado pedir demissão, ou aposentar por invalidez 

pelo reconhecimento de patologia mental irreversível como consequência (ÁVILA, 

2009, p. 49). É incontestável a existência na gestão da empresa a explícita 

autorização da prática do assédio moral no ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 

2005, p. 187). 

Para Peli e Teixeira demonstra que há uma notória omissão por parte dos 

empregadores quando se trata de assédio moral. Essa prática ocorre quando são 

outorgados poderes ao gestor sobre a empresa e essa outorga autoriza a 

disseminação da prática contra as vítimas tendo como justificativa as seguintes 

expressões: 

“Eles são brancos que se entendam”; “Já são bem grandinhos para 
que eu tenha que ficar pegando-os no colo quando surge um 
problema.”; “Aí não tem nenhum santo, com certeza se um disse isso 
é porque o outro deu motivo”; “Não vou me meter nisso porque ali o 
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mais bobinho tira sua meia sem tirar os sapatos.”; São ótimos 
profissionais, com gênios incompatíveis, mas eles acabam se 
entendendo.”; “Ele é um ótimo chefe só que às vezes é um pouco 
duro na forma de tratar, mas sua área dá bons resultados”; “Ele é o 
chefe, e se está agindo assim é para defender os interesses da 
empresa, portanto, os fins justificam os meios.” (PELI; TEIXEIRA, 
2006, p. 63). 

 

Com as frases citadas acima fica claro a omissão da empresa perante as 

atitudes de assédio moral dentro do ambiente não tendo algum comprometimento 

ético com a saúde dos empregados. Aceitam que os fins justificam os meios, 

tornando-se aceitável a prática do assédio moral, pois geram resultados para 

empresa e dessa forma não coíbem as atitudes dos chefes que descarregam suas 

frustrações, complexos e inconformismo (PELI, p. 62). 

Da mesma forma Barreto afirma que para aqueles trabalhadores que ficam 

doentes e após sua melhora voltam ao seu posto de trabalho no qual já está 

ocupado por outro colega, institui uma ética que se resume em omissão, 

discriminação e exclusão, impedimento, deixando-o sem trabalho e posicionando-o 

como um objeto sem valor (BARRETO, p. 154). 

 

3.2 RESPONSABILIDADE PENAL DECORRENTE DO ASSÉDIO MORAL 
 
 

A conduta do assédio moral, mesmo tratando como uma conduta ilícita, não é 

encontrada regulamentação tipificada no Código Penal Brasileiro. Na Constituição 

Federal em seu art. 5º, inciso XXXIX, preconiza que não há crime se não em virtude 

em lei. Com isso não há que se falar em crime quando se trata de assédio moral 

nem pode se utilizar de analogia para tipificar o assédio como crime para punir o 

ofensor e não tipificado em lei, seria inconstitucional (SILVA, 2007, p. 156). 

Mesmo não tendo lei específica para punir as práticas de assédio não 

significa que não são passíveis de punição. Veremos que o agressor poderá ofender 

bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico-penal. 
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Segundo Pamplona (PAMPLONA FILHO, 2006, p. 1084), dependendo da 

forma que o agressor atingir o ofendido poderá dessa forma estar se enquadrando 

em algum tipo penal expresso no Código Penal Brasileiro. 

Conforme Silva (2007, p. 155), se o agressor ofender a honra da vítima, 

imputando falsamente a autoria de furto ou outra modalidade criminosa poderá ser 

enquadrado no crime de calúnia, ou caso espalhe boatos que viu a vítima 

alcoolizada em um bar ou outro fato não criminoso e espalhar boatos dentro da 

empresa poderá ser processado por crime de difamação. De outra forma, se chamar 

a vítima de mau-caráter ou burra, ou até mesmo sem comunicação verbal, gestos, 

atentando contra a dignidade e decoro da vítima, poderá ser processado por crime 

de injúria. Esse é um dos diversos exemplos que podem se enquadrar na tipificação 

penal adequada. Porém existem diversas outras formas de crimes que podem ser 

cometidos pelos ofensores estendendo assim ainda mais a proteção dos direitos da 

personalidade do empregado4. 

Alkimin (2005, p. 109) salienta que mesmo não havendo lei específica 

punindo as práticas do assédio moral, o que seria ideal nesse caso, depende da 

conduta fática do assediante para se enquadrar em algum tipo penal. 

Há dois projetos de leis tramitando no Congresso Nacional, PL 4.7425 e PL 

5.971/20016, com intuito de tipificar como crime o assédio moral no ambiente de 

trabalho. 

Esses projetos de leis são deficientes, pois deixam de fora algumas 

modalidades de assédio moral, por exemplo, assédio moral vertical (entre superior 

hierárquico e trabalhador) e horizontal (entre os colegas). Dessa forma acabam 

                                                 
4  Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - 
detenção, de seis  meses a dois anos, e multa. § 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a 
imputação, a propala ou divulga. Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-
lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. BRASIL. Decreto-Lei Nº 
2.848, de 7 de dez.de 1940. Código Penal Brasileiro. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
5 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projetos de Leis e outras Proposições. Projeto de Lei 
4742/2001. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=28692>. 
 Acesso em: 11 out. 2016. 
6 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projetos de Leis e outras Proposições. Projeto de Lei 
5.971/2001. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=42148>.  Acesso em 28 
set. 2016 
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excluindo a incidência. Além disso, considera assédio moral o descrédito à imagem 

ou ao desempenho do trabalhador, porém acabam deixando de fora aquelas que 

afrontam a personalidade do trabalhador como a intimidade, a vida privada, honra e 

a imagem (Silva, 2005a, p. 157-213). Os efeitos do assédio moral podem ser 

diminuídos com medidas de caráter preventivo a fim de erradicar essa ocorrência 

(RUFINO, 2006, p. 100). 

 

3.3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

As medidas preventivas são métodos nos quais evitam a ocorrência de abuso 

de poder e outras situações de assédio moral no ambiente de trabalho obedecendo 

dessa forma o princípio relacionado ao art. 225 da Constituição Federal no qual 

chamamos Meio Ambiente do Trabalho em que resguarda a importância do espaço 

sadio para qualquer trabalhador. 

Dessa forma segundo Pamplona Filho (2006, p. 1088) define dois tipos de 

prevenções no combate do assédio moral, sendo eles a educação e a fiscalização. A 

primeira é aquela realizada por meio de campanhas que esclareçam quais as 

práticas de assédio moral e os benefícios que a educação e informação propiciam a 

responsabilização do assediante, evitando o desconhecimento das condutas 

adotadas por ele. As campanhas de combate ao assédio moral podem ser feitos por 

públicos ou não governamentais. A fiscalização deve ser feita de forma direta e 

sobre responsabilidade do mesmo, uma vez que o assédio moral afeta diretamente 

nos interesses da empresa comprometendo assim o desempenho na produção, 

custos, vendas, etc. 

Isto posto, Fonseca sugere uma regulamentação interna dentro das 

empresas, definindo o conceito e como ocorre o assédio moral, proibindo sua prática 

e criando sistema interno de denúncias sigilosas e segura das ocorrências, levando 

de forma sistemática cada caso concreto, bem como a punição severa dos 

assediadores servindo de exemplo a todos da empresa, assim como o tratamento 

das vítimas (FONSECA, 2003, p. 675). 
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Fonseca (2007, p. 45) abrevia que para que seja efetiva a atuação de 

prevenção e combate ao assédio moral é necessário a reunião de diversos fatores 

sendo eles: a atuação da mídia através de propagandas sérias das medidas 

preventivas e os casos de assédio moral; atuação do Estado através de seus 

poderes Legislativo e Judiciário, sendo desse último o dever de punir severamente o 

comprovado agressor. E do primeiro, criar e aprovar projetos de leis modernos ao 

combate das condutas dos assediantes; Da mesma maneira, toda sociedade se 

conscientizar contra as práticas do assédio moral dentro do ambiente de trabalho 

denunciando abusos. 

Interessante posição de Asse (2004, p. 821) quando se refere as vítimas de 

assédio moral, pois aqueles que sofreram o atentado à sua dignidade e a sua 

personalidade acaba perdendo sua autoestima e autoconfiança. Diante dessa 

postura da perca de sua personalidade seria necessário criação de terapias ou 

realização similar. Dentre elas a atuação individual com o resgate de sua 

personalidade, bem como o desempenho coletivo em recuperar os laços afetivos 

entre os colegas de trabalho possibilitando assim sua inclusão e o resgate de sua 

dignidade. 

Silva (2005a, p. 200) confirma que “se a simples estruturação de um Código 

de Ética que, dentre vários pontos, proíba o assédio moral, além de destinar 

políticas preventivas e repressivas em relação ao fenômeno, seria suficiente para 

consagrar o espírito ético em relação ao assédio moral”. 

Silva deixa claro que não adianta a empresa ter apenas um código de ética 

interno, mas também a conscientização de todos da empresa: 

Logo, os códigos de ética só serão eficazes quando houver uma 
conscientização de todos os integrantes da organização (…) no 
sentido da importância e essencialidade de se professar no ambiente 
de trabalho bons valores e princípio sendo estes realmente os 
vetores do pensamento empresarial. Caso contrário, o código de 
ética representará apenas um bonito letreiro escondendo uma 
organização degradada e sem princípios. (SILVA, 2005a, p. 203) 

 

Segundo Barros (2004, p. 144), a CIPA dentro da empresa tem sua 

competência em prevenir acidentes de trabalhos no ambiente de trabalho, dessa 

forma considerando que danos à saúde da vítima pode ser equiparada com o 
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acidente de trabalho, portanto a CIPA pode atuar de forma preventiva ao combate 

do assédio moral. 

Outra forma de atuação como medida preventiva seria a importante 

colaboração dos sindicatos através dos instrumentos de acordos coletivos e 

dissídios coletivos, com a elaboração de planos de prevenção, anulabilidade dos 

atos e seus efeitos do assédio moral prejudicial à vítima (FERREIRA, p. 115). 

Também como medida preventiva, seria a atuação do Ministério Público do Trabalho 

com aplicação de procedimentos judiciais e extrajudiciais, por exemplo, TAC (Termo 

de Ajustamento de Conduta). O Ministério Público do Trabalho vem trabalhando de 

forma em obter resultados satisfatórios ao combate do assédio moral. 

Cita-se um exemplo de um ferramenteiro no qual passava horas em frente de 

uma mesa vazia sentado em uma lata de lixo isolado dos demais colegas. Por 

ordens do empregador foram retirados, uniforme, instrumentos de trabalho e as 

câmeras de segurança o vigiava ostensivamente e alertou o empregador ordens de 

que ninguém se socializasse com a vítima. Situação qual foi denunciada após 7 

(sete) meses de contínuas humilhações ao Ministério Público do Trabalho (MPT). O 

relato feito chocou os procuradores e em diligência à fábrica o MTP fez o flagrante 

registrando em vídeos a irregularidade. O trabalhador ao ser atendido ao apelo, 

chorou emocionado sentindo finalmente sua dignidade sendo resgatada. 

Grande impedimento ocorre quando não há conscientização dos colegas de 

trabalho o quão prejudicial é o assédio moral na vida do trabalhador. Importante é ter 

pensamento crítico das consequências do assédio moral na vida dos trabalhadores. 

Barreto (2005) informa em seu site que outro impedimento seria o medo dos 

trabalhadores com o ofensor, pois isso acaba tornando o agressor mais forte. Na 

realidade o que deve ser feito seria a tomada de atitude em ajudar seu colega, pois 

qualquer um pode virar vítima e nesse momento o auxílio dos colegas é 

imprescindível. Guedes (2003, p. 151) reforça o pensamento de ampliar a 

solidariedade entre os colegas de trabalho a fim de prevenir e evitar tipos de 

violências dentro do ambiente de trabalho, pois um dia esse mesmo ataque causado 

no colega de trabalho pode reverter sobre si. 
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CONCLUSÃO 
 

 

A Revolução industrial e o desenvolvimento dos meios de produção junto com 

a vinda do sistema capitalista deram origem aos primeiros casos de assédio moral 

sobre a vida do trabalhador. Diversas maneiras, como humilhações constantes, 

violações da dignidade dentre outras. 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 foram assegurados os seguintes direitos fundamentais 

do homem: a dignidade, saúde, ambiente de trabalho sadio, liberdade de expressão, 

honra à imagem e a moral. Porém, com o aumento da competitividade advindo da 

globalização ocasionou o individualismo exacerbado valorativo do objeto ao invés do 

homem. 

O assédio não ocorre por fatores apenas externos, mas por pessoas 

perversas que aproveitam de situações para fazer o terrorismo psicológico. O 

aparecimento do assédio moral dentro do ambiente de trabalho e as práticas 

reiteradas acabam lesionando a dignidade, personalidade, integridade física e 

psicológica do trabalhador.  

Os elementos caracterizadores do assédio moral seriam: violação dos direitos 

fundamentais, direitos da personalidade, a vida psicológica, física e social do 

trabalhador, condutas abusivas, reiteração e  vontade de exclusão da vítima. 

Direitos da personalidade são direitos essenciais da pessoa, pois as práticas 

do assediador acaba destruindo a autoestima da vítima, a honra, a moral, a 

intimidade e a sua liberdade de expressão. 

Como demonstrado, o assédio moral pode ser através de palavras, gestos, 

escritas ou constrangimentos começando pela desqualificação até a destruição 

psicológica da vítima. Em diversos casos, o estresse, gestão por injúria, as 

agressões pontuais, as más condições de trabalho, as imposições profissionais e o 

conflito, segundo a lei, não configuram assédio moral na vida do trabalhador. 

Foi verificado que existem outras leis protetivas além da Constituição Federal 

de 1988 em seus art. 5º, 6º 7º e 225 no que se refere aos direitos fundamentais do 
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ambiente de trabalho sadio, vida privada, honra e imagem, como no Código Civil 

com a proteção do patrimônio moral e material e a capacidade de ressarcimento do 

dano moral causado.  

Este estudo constata que o assédio moral no trabalho configura conduta 

abusiva violando a dignidade psíquica, de forma reiterada e prolongada, colocando a 

vítima de forma dolosa em situações humilhantes e constrangedoras violando sua 

integridade psíquica, dignidade e seus direitos de personalidade. Concluindo assim 

que o assédio moral não fere apenas os preceitos constitucionais de um ambiente 

de trabalho sadio, mas viola principalmente os direitos da personalidade e a saúde 

do trabalhador. 

Os efeitos são diversos quando se trata de assédio moral uma vez causando 

distúrbios psicossomáticos atingindo sua vida familiar e social, tendo em vista que o 

trabalho é o reconhecimento social e realização pessoal do homem. Na medida que 

o homem perde sua identidade no trabalho, consequentemente perde sua identidade 

social. A exposição por longo tempo com terror psicológico, a vítima poderá começar 

a consumir drogas, bebidas alcoólicas, apresentar sintomas de depressão, cansaço 

excessivo, síndrome do pânico ou ser facilmente induzida ao suicídio. De 

consequência aumentam os custos para o Estado e para sociedade com a 

reabilitação profissional. Para a empresa, com a instalação do assédio moral as 

consequências para ela são: queda de produtividade, alta rotatividade de mão de 

obra, desprestígio à imagem da empresa perante a sociedade, responsabilidade dos 

danos patrimoniais e morais causados pelos empregados ou prepostos. 

As medidas preventivas são meios eficazes de amenizar e erradicar as 

causas de assédio moral dentro das empresas e o amplo conhecimento e auxílio da 

sociedade, das mídias, órgãos públicos e das organizações não governamentais. A 

importância da criação de programas para denúncias sigilosas e a gerência 

comportamental de cada empregado volverá de tal forma que a prática do assédio 

moral se torne algo intolerável ao ponto de ser coletivamente renegado. Assim como  

o Poder Legislativo, com a criação de projetos de leis no combate ao assédio moral 

com a tipificação da prática no Código Penal Brasileiro, bem como a  

regulamentação de um novo artigo na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
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com a caracterização da prática de assédio moral e suas sanções no âmbito 

administrativo, civil e penal. Quanto ao Poder Judiciário, com atualização dos 

diversos meios de assédio moral através de doutrinas e jurisprudências a fim de 

punir severamente aqueles que os praticam, juntamente com testemunhas que  

denunciem as práticas de assédio moral. 

Espera-se que a presente pesquisa contribuía para uma inquietação quanto à 

importância do tema, com o objetivo de ampliar e fomentar debates das questões 

referente ao assédio moral dentro do ambiente de trabalho, bem como que 

sensibilize a sociedade e a comunidade científica a acrescentar cada vez mais a 

discussão dentro do universo jurídico para minimizar as práticas de assédio moral, 

proporcionando melhores condições de trabalho para o empregado. 
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