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1 RESUMO 

O assédio moral no trabalho é um assunto que vem sendo analisado ao longo do 

tempo. Ele é definido como qualquer tipo de prática ou de ação pertinente que venha 

prejudicar o trabalhador em diversas áreas de sua vida principalmente nas áreas 

psíquica e moral. Por esse motivo, alguns estudiosos do assunto, classificam o 

assédio moral em algumas formas, sendo elas de linha vertical ascendente, 

descendente ou horizontal que independe do nível hierárquico. Os sujeitos da 

violência também são alvos de análise, nomeados como sujeito passivo e ativo. 

Além dos tipos de assédio moral e os indivíduos envolvidos, verifica-se as principais 

consequências nocivas causadas ao trabalhador (passivo) vindo através disso, a 

obrigação do assediador de responder pelos danos causados submetendo-se aos 

dispositivos legais que tratam do problema.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No meio acadêmico os estudiosos consentem que esse tema tão abrangente 

no mundo contemporâneo seja mais antigo que a atividade laboral. Entretanto, suas 

características e detalhamentos fundamentais se mostram bem conceituadas nas 

presentes normas jurídicas regentes de nosso Estado Democrático de Direito. 

Nesse mesmo âmbito, inferimos que, o assédio moral em sua forma conceitual 

estabelece uma relação recíproca ao direito do trabalho e dos processos trabalhistas 

brasileiro, na qual ampara o direito de personalidade do individuo sendo que, os 

transtornos causados as vítimas possibilitam uma indenização. 

Diante desse fenômeno, existem outras áreas do conhecimento que abrange o 

assunto exposto. Entre eles estão presentes a sociologia, a medicina legal, a 

psicologia, enfim, uma gama de ramificações que trabalham juntos para resolução 

do problema. 

Desde os tempos primórdios, existiram algumas legislações que se 

preocuparam em resolver a problemática do assédio moral além da reparação de 

seus danos. A Bíblia Sagrada considerada o maior livro de influência da moral e dos 

bons costumes, principalmente pelo judeus e cristão, possui normas que defendem 

o respeito e o amor ao próximo. Apesar de ter  sido escrita num período de mil e 



                                               

2 

 

seiscentos anos, ainda exerce um poder transformador visando o bem social. Junto 

a ela estão: O Código de Hamurabi, A lei das Doze Tábuas, Lei de Talião entre 

outras. Todas elas de uma certa forma, contribuíram com a sociedade atual. Hoje é 

politicamente sabido que, os povos são regidos legalmente através de constituições, 

normas sociais, para permitir que os homens vivam pacificamente. Desse modo, 

conforme explana a Carta Magna em seu artigo 1º inciso III, umas das principais 

responsabilidades do Estado, é de garantir e tutelar a dignidade da pessoa humana 

fazendo com que ela viva de forma digna. 

 

2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por principal escopo, a transmissão de informações 

essenciais sobre o tema de maneira clara e objetiva visando a melhor assimilação, 

não tendo, porém, o propósito de esgotar o assunto visto que, o fenômeno é alvo de 

diversas e intensas pesquisas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 O estudo foi desenvolvido com base nos seguintes métodos: inicialmente 

pesquisas bibliográficas realizadas nas bibliotecas das Faculdades Integradas de 

Santa Fé do Sul – SP. Além disso, procedeu-se à consulta de artigos e teses 

disponibilizados em sites específicos referentes ao tema. Em uma segunda fase 

realizou-se o fichamento de todos os dados concernentes ao assunto e análise e 

interpretação dos dados obtidos. E por fim o trabalho foi submetido à correção e 

orientação de  profissionais especializados para a confecção de sua versão final.  

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 O ambiente de trabalho ou ambiente laboral é o local onde o individuo cumpre 

suas obrigações postas em prestações de serviços e contratos. Por ser o local onde 

o trabalhador dedica maior parte de sua vida, L. Ron Hubbard em seu livro (Os 

Problemas do Trabalho, 2009) fomenta que a vida é composta de sete décimos de 

trabalho, um décimo de família, um décimo de política e um décimo de descanso. 
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 Sendo esses setes décimos de trabalho, representativos em 70% de toda 

nossa vida, é importante que esse ambiente seja confortável, seguro, estimulante e 

adequado. Porém, essa realidade contém controversas. O mercado atual exige o 

foco na obtenção de lucros e metas exorbitantes que são inatingíveis pelos seus 

empregados, o clima que surge é um barril de pólvora com o pavio aceso, pronto 

para explodir. Nesse clima de ansiedade, dúvidas, surge o assédio caracterizado 

pela ação de uma ou mais pessoas, afim de obter lucro ou o rebaixamento moral de 

outrem, em outras palavras também chamado de violência moral, bullying no 

trabalho ou mobbing, que constitui uma prática antiga recorrente nas relações 

trabalhistas, em que se resume em comportamentos repetitivos, de duração 

indeterminada, ofensivos a dignidade social do individuo trabalhador, que de tal 

modo Soboll leciona: 

[...] um conjunto de comportamentos hostis, repetitivos e 
prolongados, que, articulados, se configuram como armadilhas. Estas 
são elaboradas intencionalmente, com a finalidade de minimizar os 
espaços de ação, pressionando a pessoa de tal maneira que se torna 
insustentáveis a sua permanência num projeto, num setor ou na 
empresa, podendo levar a pedido de afastamento, transferências ou 
desligamento, com possíveis repercussões para a saúde e para a 
vida, profissional e social. (SOBOLL, 2008b, p.34-35). 

 A prática mais comum é vista na relação hierárquica composta na forma, 

vertical descendente, realizada de um superior a seus subordinados (empregados). 

Contudo há outras formas, o assédio entre colegas de mesmo nível hierárquico 

denominado, assédio horizontal e aquele que pouco conhecemos, que incide do 

subordinado (empregado) contra o seu superior denominado assédio vertical 

ascendente. 

 O agressor utiliza condutas com objetivos de desestabilizar a vítima, 

contribuindo para que ela perca o interesse no trabalho e até mesmo na vida. Dessa 

forma surge uma penumbra que dificulta o assediado de tomar suas decisões com 

clareza e discernimento, favorecendo portanto o assediador, que de certo modo a 

criou para limitar a ação do individuo receptor. Conturbando suas emoções e 

raciocínio que culminam a vítima a se lastimar e pedir demissão. 

O assédio moral no ambiente de trabalho prejudica especificamente o trabalhador, 

ou melhor, sua saúde, interferindo na sua autoestima, desempenho, habilidades e 

psicológico, podendo esse último, levar ao suicídio, por se sentir humilhado ao limite 

de não querer mais viver. Seus efeitos prejudiciais não só afetam o assediado, mas 
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sim, toda a estrutura onde situa-se a pessoa, não esquecendo a produtividade e 

economia, que resultam em queda expressiva. 

 A pessoa que comete o ato contra seus semelhantes, detém algumas 

características como super ego, é insensível e não se deixa comover com as 

emoções alheias, um individuo frio que só pensa em si e não no bem coletivo, busca 

a todo custo se aproveitar ou em casos que não consegue o que almeja, injeta no 

seu "colega" de trabalho calúnias, injúrias e até o difama, para assim sentir o status 

de poder, superioridade. 

 Barreto (2013) em sua obra explana que: 

Assedio gera grande tensão psicológica, angústia, pois o trabalhador 
fica com medo de ficar sozinho no posto de trabalho, tem um 
sentimento de culpa e sente-se vigiado o tempo todo. Este tipo de 
situação desarmoniza as emoções e provoca danos físicos e 
mentais, constituindo-se em fator de risco á saúde nas organizações 
de trabalho. (BARRETO, 2013, p.140) 

 O assédio é uma conduta abusiva que traz danos a personalidade do 

indivíduo e que lesa a sua integridade física e mental. O agredido é colocado em 

situações vexatórias, sofrendo humilhações, constrangimentos, rejeições entre 

outras circunstâncias nocivas por um período prolongado. Isso atrapalha tanto sua 

vida profissional como a pessoal. Nesse sentido as palavras de Karim Khoury relata 

que: 

 É importante lembrar que a gravidade das consequências do assédio moral 

para a saúde depende da duração e frequência das humilhações e da 

vulnerabilidade da pessoa assediada. Entre as principais consequências diretas para 

a saúde observam-se: estresse, depressão, insônia, diminuição da capacidade de 

concentração, isolamento, pessimismo, aumento da pressão arterial, redução do 

libido, abuso de álcool e drogas e desestabilização emocional. (KHOURY, 2010, 

p.43) 

 Vale ressaltar ainda, que este tipo de violência é um dos principais 

causadores do stress profissional, que acaba sendo o responsável pelo 

desenvolvimento de muitas doenças psíquicas no trabalhador, tais como distúrbios 

do sono, problemas no sistema nervoso, enxaqueca, casos mais graves como o 

infarto no miocárdio, a impotência sexual e o acidente vascular cerebral. 

A vítima, devido a constantes agressões verbais ou físicas sofridas, começa a se 

isolar do convívio social, se sente amedrontada, angustiada, com sentimento de 

culpa e pode vir a desenvolver um quadro de depressão. 
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5 RESULTADOS  

 

 A palavra responsabilidade derivada do verbo latino "respondere" que tem por 

acepção (significado) o ato de alguém se responsabilizar por um dano causado a 

outrem, pode ser classificada em dois grupos sendo eles, moral e jurídico. O 

primeiro é subdividido em responsabilidade: ética, religiosa e social; E o segundo é 

composto pela responsabilização administrativa ou disciplinar, penal ou criminal e 

por fim a de âmbito civil. Os grupos se diferem pelo fato de que na responsabilidade 

jurídica são estabelecidos preceitos normativos dotados de efeito sancionador, o que 

inexiste na obrigação moral onde a sanção não possui efeitos legais e sim 

subjetivos.  

Para que um individuo venha sofrer sanções aplicadas pelo poder punitivo do 

Estado, é necessário que atinja todos os elementos ou pressupostos da 

responsabilidade, sendo eles ação, o dano e o nexo causal. A ação podendo ser de 

natureza culposa ou dolosa; O dano material (patrimonial) ou imaterial 

(extrapatrimonial) e por fim o nexo causal que é o liame entre à ação e o dano 

gerado a vítima. Completando todos esses elementos, o agressor ficará sujeito as 

normas legais. Isto quer dizer que aquele que comete violência moral a um 

individuo, deverá responder por sua pratica ilícita.  

 São poucos os dispositivos legais que tratam especificamente do assédio 

moral, no entanto, as leis existentes preocupam-se em tutelar a moral e a dignidade 

da pessoa humana aplicando sanções quando há violação desses direitos. A 

Constituição Federal (1998), no artigo 5º tratando dos Direitos e Garantias 

Fundamentais inciso X relata: 

X- 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. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988.) 

O dano moral ocorre quando o assediador através de palavras, gestos ou ações fere 

moralmente a vítima causando consequências negativas muitas vezes irreversíveis. 

Esse por sua vez deverá pagar uma indenização previsto no art. 953 do Código 

Civil/2002 que ratifica: 

 "A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do 

dano que delas resulte ao ofendido. 
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 Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao 

juíz fixar, equitativamente, o valor da indenização, de conformidade das 

circunstâncias do caso". 

 Tendo conhecimento sobre a violência moral e os diversos males trazidos por 

ela, a Carta Magma assevera em seu artigo 5 inciso V: 

 É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou a imagem. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

1988.) 

 Qualquer pessoa que seja alvo de assédio moral, possui o direito de recorrer 

por meios legais que o delinquente pague pelos seus atos. No novo Código Civil no 

artigo 186 aponta algumas características do assediador e o ato ilícito: 

Aquele que por ação o omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 

e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(CODIGO CIVIL 2002, art. 186.) 

 Neste contexto do ambiente laboral e seus componentes, o caso de 

incidência do assédio, fará com que o indivíduo lesionado procure não só na atual 

Constituição brasileira ou no Código Civil/02, recursos cabíveis a sua causa, mas 

também na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), que dispõem proteção 

primordial caso a pessoa tenha seu direito de personalidade desonrado, onde de 

costume e necessidade exerce sua função laboral. Todo assédio moral recorre de 

uma indenização ao dano recebido, não há, um valor estipulado para a mesma, 

sendo que, quem decide a pecúnia é o Juiz analisando cada grau do dano e 

estabelecendo uma homologação. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com toda a análise do assunto, entende-se que, o assédio moral é um crime 

que viola de maneira desumana os direitos da pessoa (vítima), fazendo com que 

esta tenha diversos prejuízos. Por esse motivo, é relevante que se aplique com 

maior eficácia os dispositivos legais disponíveis, além de aprimorá-los criando outros 

métodos que venham a inibir a prática.  
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 A partir das discussões realizadas ao longo deste artigo, conclui-se que, o 

assédio moral é algo que sempre esteve presente na sociedade, mas que somente 

nos dias atuais vem ganhando repercussão. O ambiente de trabalho que deveria ser 

um local onde o empregador se sente bem cumprindo as suas funções, muitas 

vezes acaba se tornando um lugar de tormento, pois ele sofre humilhações 

constantes e é levado a situações vexatórias que ferem a sua imagem. 

 Isto ocorre devido à alta competividade que vem se instalando no ambiente 

laboral que junto do individualismo leva ao desenvolvimento do assédio. O que é 

muito preocupante, além de ferir o assediado, fere-se também toda a corporação em 

que o individuo está inserido. O empregado muitas vezes por medo de perder o 

emprego se cala, tornando a situação ainda mais agravante pois, a vítima vai se 

deteriorando, se sente um fracasso e começa a enfrentar dificuldades para se 

relacionar com seus companheiros de trabalho. 

 Por estes motivos são necessários aprimoramentos legislativos que visam a 

inibição e a punição mais severa da prática ilícita.O desenvolvimento de técnicas 

eficientes que venham auxiliar na comprovação do ato assediante, tendo em vista a 

grande dificuldade de se provar o crime. 
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