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RESUMO 

O assédio moral é um mal que existe desde que os primórdios das relações 
humanas. Tornou-se nos últimos anos mais forte uma preocupação social em razão 
de ser uma violência que causa impactos extremamente negativos á saúde e ao 
bem-estar da vítima, devido aos desgastes que provoca, porém nas relações de 
trabalho é considerado um evento novo, sob o ponto de vista de sua visibilidade. A 
discussão acerca da temática no ambiente de trabalho está ainda em 
desenvolvimento, contudo a visibilidade jurídica e social do fenômeno ainda não 
tomou as proporções necessárias á sua efetiva prevenção e punição. A todo instante 
uma mulher é vitima de assédio moral em seu ambiente de trabalho, sendo forçadas 
a pedir demissão ou se afastarem-se para licença médica, seja por serem induzidas 
a cometer erros que justifiquem uma justa causa. Dessa forma, o objetivo principal 
desse artigo, é fazer com que haja uma discussão sobre essa problemática social, 
principalmente dentro do ambiente de trabalho, para que de forma consciente, 
possamos levar informações que muitas vezes são desconhecidas pelas vítimas, e 
que dessa forma, cada vez mais mulheres consigam se prevenir e ajudar outras 
pessoas no combate ao assédio moral. 
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This article aims to make some reflections on the contemporary aspects ……. 
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INTRODUÇÃO  

O assédio moral é amplamente divulgado principalmente na última década. Neste 

tipo de abuso, as condutas de empregadores que provocam assédio resultam em 

humilhação e assédio psicológico, passando a figurar nos processos trabalhistas 

com maior recorrência. 

 

Assédio moral é uma forma sutil de violência e abrange múltiplos danos, tanto de 

bens materiais como moral, no âmbito das relações laborais. O assédio é 

reconhecido na repetição do ato que viola intencionalmente os direitos do outro, 

atingindo sua integridade biológica e causando transtornos a saúde psíquica e física 

do assediado. É possível que os profissionais expostos continuamente ao assédio 

moral venham a adquirir doenças psicológicas como: depressão, angústia, pânico, 

doenças digestivas, crises de choro é até mesmo o suicídio.  

 

Essa pressão mental gerada pelo medo de quem se submete a aceitar o assédio 

muitas das vezes por necessidade de não ser demitido do emprego que atua. As 

doenças resultantes do assédio podem ser configuradas como acidente de trabalho, 

gerando ao trabalhador o direito de afastamento previdenciário com a percepção de 

auxílio acidente. 

 

O assédio compreende por um conjunto de sinais em que se estabelece um cerco 

ao outro sem lhe dar tréguas. Sua intencionalidade é exercer o domínio, quebrar a 

vontade do outro, impondo término ao conflito quer pela via de demissão ou 

sujeição.  

 

É notório e cediço que as mulheres enfrentam mais dificuldades quando assunto é o 

assédio moral, porque na prática elas são as maiores vítimas no ambiente de 

trabalho, situação essa que resulta em sua vulnerabilidade. 

 

O CNJ (CNJ, 2016) prevê que o assédio moral no trabalho não é um fato isolado e 

pode ser configurado em qualquer nível hierárquico, ocorrendo de forma proposital e 

contumaz, baseando-se na repetição, ao longo do tempo de práticas vexatórias e 
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constrangedoras, explicando a degradação deliberada das condições de trabalho. 

No decorrer do artigo, iremos tratar os tipos de assédio que existe hoje no âmbito do 

mercado de trabalho, as consequências que ocorre para a pessoa que passa por 

esta situação. 

Tem como marco referencial determinante da pesquisa as obras de Robson 

Zanetti(2008), Simone Silva (2012), Junior Cairo (2013), Margarida Maria Silveira 

Barreto (2001;2006). 

NOÇÕES GERAIS ACERCA DO ASSÉDIO MORAL CONTRA A MULHER NO 

AMBIENTE DE TRABAHO. 

A ideia principal para que seja realmente seja caracterizado assedio, é de que deve 

haver frequência nos atos praticados contra o empregado(a), ao menos uma vez por 

semana, durante pelo menos seis meses. 

 

De acordo com a autora Maria France Hirigoyen aponta algumas características das 

vítimas que sofrem assedio, observa-se: 

 

No ambiente de trabalho as principais vítimas de assedio são exatamente 
as mulheres, e então, destaca-se a clara diferença entre os assediados em 
relação ao gênero, onde demonstra que 70% dos assediados mulheres, 
enquanto que apenas 30% são homens. O caso da mulher em meio aos 
homens é a situação mais propicia, assim como as mulheres grávidas, 
casada, ou que possuem filhos como as que sofrem com a pratica desse 
fenômeno. As características físicas e biológicas das mulheres as remetem 
a situações que caracterizam o assedio, pois ainda existe o fato de poderem 
engravidar, o que faz com que as empresas a imporem as mulheres que 
não engravidem, deixando-as com receio e medo pela garantia do emprego. 
(HIRIGOVEN, 2002). 

 

O assedio moral é aquele que ocorre quando expõe os trabalhadores a situações 

humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de 

trabalho e no exercício de suas funções, levando a vitima a uma debilidade 

emocional.  

 

Nos tempos de pandemia, foram feitas diversas ações voltadas à contenção da 

disseminação do novo coronavírus por meio do distanciamento ou isolamento social 

implicaram grandes transformações nos setores produtivos e uma nova forma de 
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trabalho, mais impessoal e tecnológica, sendo necessário seu uso urgente nos 

meios telemáticos de comunicação e integração do trabalho com a vida privada e 

familiar do funcionário.  

Devido à pandemia do COVID-19, onde o regime de tele trabalho e Home Office 

tornaram-se comum, de acordo com diferentes fontes de pesquisas realizadas no 

Brasil, como o Tribunal Superior do Trabalho (“TST”) e o Instituto de Pesquisa do 

Risco Comportamental (“IPRC”), houve aumento considerável nos relatos sobre 

assédio sofrido no ambiente remoto corporativo. 

A questão da dupla jornada, para especialistas, tem sido agravada pela pandemia 

da covid-19. Segundo Érica Aragão, diretora do Sindicato dos Jornalistas de São 

Paulo (SJSP), as mulheres trabalhadoras são as que mais sofrem os impactos 

negativos da crise provocada pelo coronavírus. “Muitas foram demitidas, tiveram 

seus salários reduzidos ou precisaram pedir demissão para cuidar dos filhos ou de 

parentes com comorbidades desde o início da pandemia”, observa.  

Entre as dificuldades em se trabalhar de casa, frequentemente ouve-se relatos de 

pessoas com problemas na conexão de internet, interrupções pontuais no período 

de reunião com o gestor ou equipe de trabalho, período necessário de atenção para 

os filhos que realizam aulas online, vizinho realizando obras em casa, entre outras 

situações normais no cotidiano de qualquer pessoa. Além disso, a falta de 

comunicação presencial entre os colaboradores demonstra outra dificuldade em se 

trabalhar remotamente comprovando a importância da empatia nas relações de 

trabalho remoto. 

Além disso, neste cenário atual as empresas utilizam com maior intensidade 

ferramentas corporativas e de uso pessoal como meio de comunicação remota entre 

gestor e subordinados. E com isso, observa-se outras práticas abusivas como 

cobranças ou comunicações fora do horário de trabalho por um gestor da empresa, 

através de aplicativos como WhatsApp, Skype, Teams e Zoom. Eliana Saad Castello 

Branco, advogada, empreendedora, palestrante e uma estudiosa das questões 

trabalhistas ressalta ainda que quando se trata de ambiente virtual existem, também, 

outras situações que se enquadram na questão. “Como a exigência de ligação da 

câmera nas videoconferências. O gestor que insistir que colaborador o faça está 
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incorrendo em invasão de privacidade; sem contar que é contraproducente que seja 

imposto envio de imagens da estação de trabalho no decorrer do dia, opinando 

sobre o lugar ou organização do local onde o colaborador está realizando suas 

atividades”, observa a especialista. 

Estudiosas dos impactos da crise sanitária no trabalho da mulher alertam para a 

romantização do Home Office. Segundo elas, essas narrativas, reforçadas pela 

propaganda, têm ajudado a aprofundar as desigualdades de gênero e atuam como 

artifício para a precarização e a super exploração. Nesse sentido, as mulheres 

estariam trabalhando muito mais durante o dia e realizando tarefas simultâneas. 

A generalização do modelo de trabalho remoto forçado em Home Office, sem prévia 

adequação contratual ou preparação dos locais de trabalho, exigências previstas no 

art. 75-C e seguintes, da CLT, expandindo o ambiente de trabalho para dentro do 

convívio familiar. 

Já somos fragilizados emocionalmente por nossos próprios problemas pessoais e 

condições de vida e, em certos casos, pela necessidade de se afastar de sua família 

imediata por receio de atuar como vetor de contaminação por está expostos ao 

trabalho do dia a dia, os trabalhadores que mantiveram seus vínculos são levados a 

reformular seus processos de trabalho, adaptar-se à crise econômica, criar e 

assimilar novas formas de produção e gestão, e rapidamente desenvolver novas 

habilidades e competências. Muitas pessoas que trabalhavam apenas 

presencialmente viram-se obrigados a manejar ferramentas tecnológicas e até a 

adquirir maquinário próprio; outros assumiram tarefas e funções de colegas 

despedidos ou afastados por perigo de contágio. E, mesmo quando mantido o 

trabalho presencial em condições similares àquelas anteriores à pandemia, o temor 

de contágio, a necessidade de adaptação estrutural dos locais de prestação, a 

queda de produção e o receio do desemprego promoveram uma escalada na tensão 

entre empregadores e empregados, formais ou informais, parceiros, colaboradores, 

terceirizados ou de outras denominações.  

É importante salientar que a Convenção Internacional n. 190 da OIT sobre violência 

e assédio, seguindo a orientação da Reunião de seus Peritos ocorrida em 2016, 
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estabelece que a caracterização do assédio moral seja possível com uma única 

ocorrência, dispensando a reiteração do abuso: “o ponto chave para verificar se o 

ato será qualificado como violência ou assédio é a natureza e os efeitos da conduta, 

e não o número de ocorrências”. Desse modo, o assédio moral praticado no período 

da pandemia, pela gravidade de seus efeitos, poderá ser configurado mediante uma 

única conduta abusiva. 

 

Com a abrupta migração do trabalho presencial para o remoto, quando a divisão 

entre casa e trabalho é rompida, criaram-se espaços para o crescimento do assédio 

moral dentre os trabalhadores que estão no regime de Home Office, foram relatadas 

diversas ocorrências, como, por exemplo, instalação de meios de controle de 

jornada abusivos, como aplicativos de rastreamento. 

 

No período de pandemia, a vulnerabilidade do trabalhador é agravada junto com à 

sua sujeição a comportamentos abusivos e atentatórios à sua dignidade no 

ambiente de trabalho. Dessa forma, o empregador, vivendo sob pressão pela 

necessidade de reduzir seu quadro funcional, reformular seus processos produtivos 

e reduzir os riscos do negócio, está mais vulnerável a sofrer assédio moral. 

O assédio moral caracteriza-se pela prática em humilhar e/ou constranger o 

empregado, através de diversas formas abusivas, aéticas ou sem-vergonha, com a 

finalidade de degradar as condições de trabalho, passando muitas vezes a vítima a 

ser hostilizada, inferiorizada, ridicularizada diante de seus pares. São atitudes que 

repetidas com frequência acabam tornando insustentável a vida do empregado no 

emprego, e acabam desencadeando danos psicológicos e às vezes físicos. 

O Conselho Nacional de Justiça, em artigo sobre esse contexto, define assédio 

moral como: 

“toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se 

repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica 

ou física de um trabalhador. Na maioria das vezes, há constantes ameaças 

ao emprego e o ambiente de trabalho é degradado. No entanto, o assédio 

moral não é sinônimo de humilhação e, para ser configurado, é necessário 

que se prove que a conduta desumana e antiética do empregador tenha 

sido realizada com frequência, de forma sistemática. Dessa forma, uma 
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desavença esporádica no ambiente de trabalho não caracteriza assédio 

moral” (CNJ, 2016).  

Sucintamente, pode-se conceituar o assédio moral é prática reiterada de atos 

abusivos ou hostis, por um colega de trabalho ou de um superior hierárquico, com o 

intuito de ridicularizar, humilhar e constranger o colega ou empregado. 

A caracterização dos assediantes segundo o autor José Cairo Júnior (CAIRO 

JÚNIOR, 2013), são observadas a seguir: 

– A ameaça constante de dispensa do emprego; 

– O isolamento físico do trabalhador no meio ambiente de trabalho, provocando o 

isolamento social; 

– A criação e difusão de cognomes (apelidos) humilhantes; 

– A criação e difusão de comentários infundados ou maledicências, também 

conhecidas popularmente como fofoca; 

– A utilização de comunicação indireta com o trabalhador, sempre com o uso de um 

interlocutor; 

– A indiferença; 

– As brincadeiras sutis e discriminatórias; 

– A utilização de frases irônicas de menosprezo. 

As formas de assédio moral, são de que podem se manifestar-se nas relações de 

trabalho horizontais e verticais – entre superiores e subordinados na linha 

hierárquica -. O mais comum é constatar-se a prática do assédio na linha vertical dos 

relacionamentos, sendo o mais comum é o assédio praticado pelo superior em 

relação ao subordinado. 

Logo, de acordo com Estevan Facture (FACTURE, 2015), o assédio moral pode ser 

dividido em quatro formas distintas: 
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a) Assédio Moral Vertical Descendente: trata-se do tipo de assédio moral 
mais comum nas empresas, que toma forma quando é praticado por um 
trabalhador hierarquicamente superior ao empregado assediado. Ocorre, 
por exemplo, quando um gerente cobra metas de seus subordinados e, para 
isso, os coloca em situações vexatórias, fazendo com que façam 
"dancinhas", paguem "micos", apelidando-os com cognomes pejorativos, 
etc; 
b) Assédio Moral Organizacional: nesta hipótese o empregado sofre 
violência psicológica da própria empresa pelo ambiente de trabalho que 
está inserido. Normalmente ocorre em empresas extremamente 
competitivas que estimulam seus funcionários a disputarem entre si, 
propagando o medo (normalmente por meio de ameaças, ainda que de 
menor grau); 
c) Assédio Moral Horizontal: ocorre entre funcionários que ocupam a 
mesma posição hierárquica dentro da empresa, por exemplo, quando um 
funcionário bate suas metas e debocha do outro que não as conseguiu 
cumpri-las; 
d) Assédio Moral Vertical Ascendente: ocorre quando um funcionário 
hierarquicamente inferior assedia seu superior. Embora seja mais difícil de 
visualiza-lo na prática, pode-se se dar situações em que um funcionário 
sabe alguma informação sigilosa da empresa ou do seu superior hierárquico 
e a utiliza como meio de chantagem para benefício próprio (faltar 
injustificadamente, pedir aumento de salário, etc.). 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a previsão legal, de acordo com o CNJ (CNJ, 

2016), que não há uma lei específica no ordenamento jurídico-laboral, apesar de 

existir diversos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, para repressão 

e punição daqueles que praticam o assédio moral. Todavia, na Justiça do Trabalho a 

conduta de assédio moral, caso caracterizada, pode gerar indenização por danos 

morais e materiais. Já na esfera trabalhista, o assédio moral praticado pelo 

empregador ou por qualquer de seus prepostos autoriza o empregado a deixar o 

emprego e a pleitear a rescisão indireta do contrato. 

 

As práticas de assédio moral são normalmente enquadradas no artigo 483 da CLT, o 

qual determina que o empregado possa considerar rescindido o contrato e pleitear a 

devida indenização quando, entre outros motivos, forem exigidos serviços superiores 

às suas forças, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, ou ainda 

quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor 

excessivo ou ato lesivo da honra e boa fama. Já na Justiça criminal, conforme o 

caso, a conduta do agressor poderá caracterizar crimes contra a honra, como a 

difamação e injúria, contra a liberdade individual, em caso, por exemplo, de 

constrangimento ilegal ou ameaça. 
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O CNJ (CNJ, 2016), ainda aconselha o trabalhador que suspeita estar sofrendo 

assédio moral em seu ambiente de trabalho a procurar seu sindicato e relatar o 

acontecido, e também outros órgãos, como o Ministério Público do Trabalho (MPT) e 

a Superintendência Regional do Trabalho. Além disso, ele também pode recorrer ao 

Centro de Referência em Saúde dos Trabalhadores, que presta assistência 

especializada aos trabalhadores acometidos por doenças ou agravos relacionados 

ao trabalho. Para comprovar a prática de assédio, é recomendado anotar todas as 

humilhações sofridas, os colegas que testemunharam o fato, bem como evitar 

conversas sem testemunhas com o agressor e buscar o apoio da família e dos 

amigos.  

 

Segundo José Cairo Júnior, “extrai-se a delimitação dos contornos do assédio moral 

por meio de obras que são fruto de pesquisas de ciências não jurídicas, 

principalmente da psicologia, posteriormente aplicadas ao meio ambiente laboral” e 

ainda adiciona que “apesar da lacuna normativa específica, o ordenamento jurídico 

pátrio, por intermédio de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, obstam a 

prática de condutas antijurídicas e garantem às vítimas de danos morais o direito à 

reparação, incluindo aqueles decorrentes da prática do assédio moral” (CAIRO 

JÚNIOR, 2013). 

 

No domínio da administração pública, já há normas regionais que conceituam e 

proíbem a prática do assédio moral, a exemplo da Lei nº 3.921, art. 1º, de 

23.08.2002, do Estado do Rio de Janeiro, e da Lei nº 12.250, de 09 de fevereiro de 

2006, do Estado de São Paulo, que veda o assédio moral no âmbito da 

administração pública estadual direta, indireta e fundações públicas. 

Na Constituição Federal de 1988, há diversos dispositivos dessa espécie, como o 

art. 1º, III (proteção à dignidade da pessoa humana), art. 5º, X (são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação), art. 170, 

caput. 
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Nesse sentido, considerado o aspecto difuso constitucional, o artigo 225 da CF/1988 

pressupõe ser direito de todo o meio ambiente equilibrado, que é de uso comum e 

essencial à sadia qualidade de vida, inserindo neste está o meio ambiente do 

trabalho. 

 

Já a Lei nº 11.514/07 (Lei das Diretrizes Orçamentárias), em seu artigo 96, § 1º, V, 

veda a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelas 

agências financeiras oficiais de fomento às instituições cujos dirigentes tenham sido 

condenados por assédio moral ou sexual. 

A Portaria SIT/DSST nº 9, de 30.03.2007, por sua vez, aprova o anexo II da NR-17 – 

Trabalho em Tele atendimento/Telemarketing, coíbe, expressamente, a prática do 

assédio moral. 

 

Quanto à competência para julgar as reclamações trabalhistas onde se pleiteia 

indenização por danos morais, não há mais qualquer dubiedade a respeito da 

competência do Judiciário Trabalhista, tal qual previsto no artigo 114, inciso VI, da 

CF/1988, para conhecer e julgar “as ações de indenização por d ano moral ou 

patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.” Além disso, consta expressamente 

como objeto da Súmula nº 392 do TST: 

“Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do 
Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por 
dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as 
oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que 
propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador 
falecido”.(BRASILIA, Súmula 392,2015 [s.p.]) 

Na esfera cível, de acordo com o artigo 942 do Código Civil, a responsabilidade 

objetiva do empregador não exclui a responsabilidade solidária do empregado 

causador do dano. 

Robson Zanetti (ZANETTI, 2008) frisa que quem praticou o ato deverá despedido 

por justa causa, conforme o artigo 482 da CLT, alíneas “j e k“, in verbis: 

“Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 

empregador” 
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[...] 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, 

ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, 

própria ou de outrem; 

k) “ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 

empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou 

de outrem”. 

[...] 

Devendo, assim, ser incluída a lesão psicológica e a responsabilidade pelos atos 

ilícitos praticados, conforme o Código Civil em seu artigo 186, o qual preceitua que 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito“; 

e por cometer ato ilícito omissivo, ao não evitar prejuízos a saúde do trabalhador 

estando ciente das práticas hostis, será obrigado a repará-los, conforme estabelece 

o artigo 927 do Código Civil. 

 

No caso das pequenas empresas onde o administrador geralmente é o sócio 

administrador, ou o administrador é um terceiro não sócio, sendo ele quem pratica o 

assédio moral, Zanetti (ZANETTI, 2008, p. 152) compreende que deverá haver 

reparação, pois ele está praticando um ato defeso em lei, agindo de forma culposa, 

segundo reza o artigo 1016 do Código Civil: “os administradores respondem 

solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no 

desempenho de suas funções”. Observando que caso o administrador tenha 

executado o ato em virtude de uma deliberação dos dirigentes sociais, o mesmo 

poderá entrar com ação regressiva contra a sociedade para obter reparação dos 

eventuais prejuízos que tiver. 

OS IMPACTOS DO ASSÉDIO MORAL PARA AS VÍTIMAS 

Observar a reação das vítimas é o primeiro passo para compreender a os resultados 

do assédio moral. De acordo com o MTE, as mulheres quando são humilhadas e 
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expressam sua indignação com choro, tristeza, ressentimentos e mágoas, 

sentimento de inutilidade, fracasso e baixa autoestima, tremores e palpitações, 

insônia, depressão e diminuição da libido. (MTE, 2009). 

 

Os estudos realizados por Marie-France Hirigoyen (HIRIGOYEN, 2002) revelaram 

que, inicialmente, os efeitos sentidos pela vítima são o estresse e a ansiedade, a 

depressão, distúrbios psicossomáticos, podendo chegar, nos casos extremos ao 

estresse pós-traumático. Além desses, nos quadros de assédio moral há a 

predominância de sentimentos de vergonha, humilhação, perda do sentido, podendo 

chegar a modificações psíquicas, como neurose traumática, paranoia e psicose. 

Destarte, as consequências do assédio moral para a vítima, podendo ter a queda da 

produtividade e menor eficiência, a negativação da empresa perante os 

consumidores e o mercado de trabalho; a alteração na qualidade do serviço/produto 

e baixo índice de criatividade; doenças profissionais, acidentes de trabalho e danos 

aos equipamentos; a troca constante de empregados, ocasionando despesas com 

rescisões, seleção e treinamento de pessoal e o aumento de ações trabalhistas, 

inclusive com pedidos de reparação por danos morais. 

 

Desse modo, quanto maior for o grau de tolerância do empregador em relação às 

praticas de assédio moral, maiores serão os problemas de relacionamento dentro do 

ambiente de trabalho, bem como os prejuízos daí resultantes. 

Para tanto, é importante que a empresa estabeleça diálogo sobre os métodos 

organizacionais de trabalho com os gestores (Recursos Humanos) e trabalhadores, 

realize seminários, palestras e outras atividades voltadas à discussão e 

sensibilização sobre tais práticas abusivas e criar um código de ética que proíba 

todas as formas de discriminação e de assédio moral. 

 

Importante compreender que o efeito jurídico mais comum em caso de constatação 

do assédio moral é a indenização por danos morais (âmbito civil), que visa também 

o dano material e, até mesmo, lucros cessantes. Essas consequências jurídicas 

podem recair tanto sobre o assediador quanto sobre o empregador (caso este não 

seja o assediador), que é tido como responsável solidário, pois é intendido que a 
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empresa deve evitar a ocorrência de tais situações em ambiente de trabalho, 

podendo o pleito indenizatório ser formulado tanto contra o assediador (autor do 

dano), como também poderá ser voltado contra o empregador (o que geralmente 

ocorre), a teor do artigo 932, inciso III, do Código Civil e do artigo 7º, inciso XXII, da 

CF. 

 

Neste sentido, saliente-se que no caso de ação movida em face do empregador 

poderá ser pleiteada a rescisão indireta do contrato de trabalho ou a reintegração, 

conforme o caso, podendo um empregado assediado deixar o local de trabalho e 

fazer jus aos benefícios da rescisão indireta, com fulcro no art. 483 da CLT e seus 

incisos ou podendo ter sido levado a pedir demissão, devido ao assédio, preferindo 

agora reaver o seu emprego, além de receber os demais ressarcimentos cabíveis. 

 

As atitudes mais comuns de expressão do assédio moral em Home Office são “dar 

instruções confusas, sobrecarregar o trabalhador de tarefas, exigirem trabalhos 

urgentes sem necessidade, ignorar o funcionário na frente de outras pessoas, fazer 

brincadeiras de mau gosto na frente dos outros. Mesmo a exigência do desempenho 

acima da capacidade do empregado pode configurar abuso patronal. 

A pandemia se instalou e trouxe uma realidade para o mundo dos negócios nunca 

vivenciada. As transformações impostas por esse período impactaram também a 

forma como os colaboradores desempenham suas funções, onde muitos passaram 

ao trabalho remoto. Infelizmente, o que não deixou de acontecer nesses últimos 

tempos foram os casos de assédio moral, que, ao contrário do que se imaginava, 

vêm se intensificando no modelo de trabalho à distância. Isso pode ser verificado em 

todas as regiões, em diferentes níveis econômicos e confirmados por números 

oficiais. “Inúmeras ocorrências foram relatadas pelos trabalhadores em home office 

como: instalação de meios de controle de jornada abusivos; aplicativos de 

rastreamento; exigência de envio de fotos da estação de trabalho do trabalhador de 

maneira reiterada e desproporcional e cobrança de metas inalcançáveis causando o 

esgotamento físico e mental dos trabalhadores”. 
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Pesquisa realizada pela Deloitte Auditoria, publicada no Valor Econômico, que ouviu 

500 mulheres no Brasil, revelou que 19% das brasileiras cogitam deixar o trabalho 

por causa dos efeitos negativos proporcionados pela chamada “nova realidade”. 

De acordo com a pesquisa, 41% apontam como motivo a sobrecarga; 35% a 

redução salarial e maior carga horária; 13% maior comprometimento profissional 

aliado a mais cuidados familiares; e 10% apontam dificuldade em manter equilíbrio 

pessoal e profissional. 

 

Os profissionais da área de saúde é um grande exemplo no meio dessa pandemia, 

eles têm sofrido especial pressão no período de pandemia mesmo não sendo um 

trabalho remoto. A todo instante vemos notícias de suas condições precárias de 

trabalho, as jornadas excessivas, a irregularidade no fornecimento de equipamentos 

de proteção individual necessários à redução do risco de contaminação e 

neutralização do coronavírus, além da sua dificuldade em obter realocação de 

unidade de serviço ou afastamento do trabalho presencial, ainda quando o 

profissional seja portador de comorbidades que o tornem vulnerável ao contágio.  

A tutela jurídica do assédio moral no ambiente de trabalho abarca empregados 

formais e informais, colaboradores, estagiários, terceirizados, “pejotizados”, 

parceiros, diaristas, autônomos, voluntários, enfim, todos aqueles que prestam 

algum tipo de serviço, remunerado ou não, independentemente da denominação e 

forma jurídica assumida. Embora a proteção legislativa resguarde, em especial, o 

trabalhador subordinado, com normas acerca da responsabilidade civil do 

empregador, a proteção em face de toda espécie de violência e assédio repousa 

sobre normas de direitos humanos e fundamentais, que possuem aplicabilidade 

imediata e direta sobre todas as pessoas. 

 

Devido à pandemia do COVID-19, onde o regime de teletrabalho e Home Office 

tornaram-se comum, de acordo com diferentes fontes de pesquisas realizadas no 

Brasil, como o Tribunal Superior do Trabalho (“TST”) e o Instituto de Pesquisa do 

Risco Comportamental (“IPRC”), houve aumento considerável nos relatos sobre 

assédio sofrido no ambiente remoto corporativo. 
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A questão da dupla jornada, para especialistas, tem sido agravada pela pandemia 

da covid-19. Segundo Érica Aragão, diretora do Sindicato dos Jornalistas de São 

Paulo (SJSP), as mulheres trabalhadoras são as que mais sofrem os impactos 

negativos da crise provocada pelo coronavírus. “Muitas foram demitidas, tiveram 

seus salários reduzidos ou precisaram pedir demissão para cuidar dos filhos ou de 

parentes com comorbidades desde o início da pandemia”, observa.  

Entre as dificuldades em se trabalhar de casa, frequentemente ouve-se relatos de 

pessoas com problemas na conexão de internet, interrupções pontuais no período 

de reunião com o gestor ou equipe de trabalho, período necessário de atenção para 

os filhos que realizam aulas online, vizinho realizando obras em casa, entre outras 

situações normais no cotidiano de qualquer pessoa. Além disso, a falta de 

comunicação presencial entre os colaboradores demonstra outra dificuldade em se 

trabalhar remotamente comprovando a importância da empatia nas relações de 

trabalho remoto. 

Além disso, neste cenário atual as empresas utilizam com maior intensidade 

ferramentas corporativas e de uso pessoal como meio de comunicação remota entre 

gestor e subordinados. E com isso, observa-se outras práticas abusivas como 

cobranças ou comunicações fora do horário de trabalho por um gestor da empresa, 

através de aplicativos como WhatsApp, Skype, Teams e Zoom.  

Eliana Saad Castello Branco, advogada, empreendedora, palestrante e uma 

estudiosa das questões trabalhistas ressalta ainda que quando se trata de ambiente 

virtual existem, também, outras situações que se enquadram na questão. “Como a 

exigência de ligação da câmera nas videoconferências. O gestor que insistir que 

colaborador o faça está incorrendo em invasão de privacidade; sem contar que é 

contraproducente que seja imposto envio de imagens da estação de trabalho no 

decorrer do dia, opinando sobre o lugar ou organização do local onde o colaborador 

está realizando suas atividades”, observa a especialista. 

Estudiosas dos impactos da crise sanitária no trabalho da mulher alertam para a 

romantização do Home Office. Segundo elas, essas narrativas, reforçadas pela 

propaganda, têm ajudado a aprofundar as desigualdades de gênero e atuam como 

artifício para a precarização e a super exploração. Nesse sentido, as mulheres 

estariam trabalhando muito mais durante o dia e realizando tarefas simultâneas. 
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De modo geral, o assédio moral acarreta consequências não somente para a vítima 

do assédio, mas também para a organização de trabalho e para a sociedade. Para 

Cassito (2003), as consequências do assédio moral para o trabalhador e sua família 

podem englobar explosões de raiva e violência, queixa de desconforto físico, 

existência de doenças e consequentes despesas médicas. Além disso, pode ocorrer 

o afrouxamento de laços familiares e das relações de amizade, o que pode levar ao 

abandono de compromissos sociais. Outras atitudes que podem desencadear 

devido ao assedio, falta de compromisso no papel de pai, esposa e (ou) filho e suas 

responsabilidades; intolerância aos problemas familiares; problemas conjugais, 

divórcio e litígio; perda de renda e perda de projetos compartilhados, a vítima pode 

encontrar dificuldades para se qualificar para outros empregos, e as crianças podem 

apresentar queda no rendimento escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme já mencionado no presente artigo, destaca-se aqui a importância da luta 

pelo combate ao assédio moral sofrido pela mulher em seu ambiente de trabalho, e 

podemos observar que esse fenômeno do assédio moral impacta negativamente a 

saúde psicológica da mulher, dentre outros danos.  

 

A mulher comprovadamente é a que mais sofre com os assédios, que infelizmente 

não se conseguem comprovar com facilidade, pela falta de se produzirem provas e 

pelo fato de não se ter uma legislação especifica sobre o tema. 

 

Desta forma, conclui-se que a pratica do assédio moral no ambiente de trabalho, 

atrapalha não só a vítima, mais seus dependentes, tais como cônjuges e demais 

familiares que com ela residem e necessitam de seu auxilio, pois muitas mulheres 

são chefes de família e precisam levar o sustento para seu lar. 

 

A forma de combate a esse problema é um conjunto de medidas preventivas e 

educativas nos locais de trabalho, tendo como objetivo a conscientização pessoal e 

o desenvolvimento de uma melhor relação humana no ambiente laboral. 



17 

 

REFERÊNCIAS 

BARROS, Alice Monteiro de. A Mulher e o Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 

1995.  Acesso em 18.Out.2021 

 

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ Serviço). O que é assédio 

moral e o que fazer 2016. Portal disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84036-cnj-servico-o-que-e-assedio-moral-e-o-que-

fazer>. Acesso em 18.Out.2021 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Acesso em 30.Set.2021 

 

BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário 

Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. 

 

BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do 

Trabalho. Portal disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del5452.htm>. Acesso em 05.Out.2021 

  

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Assédio moral e 

sexual no trabalho. Brasília: MTE, ASCOM, 2009. Acesso em 30.Set.2021 

  

CAIRO JÚNIOR, José. Assédio moral no trabalho. 2013. Portal disponível em: 

<http://www.regrastrabalhistas.com.br/artigos/47-dano-moral/3831-assedio-moral-no-

trabalho>. Acesso em 05.Out.2021 

 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho.16. ed. rev. e ampl. 

São Paulo: LTr, 2017. Acesso em 29.Out.2021 

 

DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. v.3. São Paulo: Saraiva, 1998. Acesso 

em 28.Set.2021. Acesso em 29.Out.2021 

 



18 

 

DINIZ; Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 4ª. ed. vol. 7. São Paulo: 

Saraiva, 1988. Acesso em 28.Set.2021 

 

FACURE, Estevan. Tipos de assédio moral no trabalho. 2015. Portal disponível 

em: <https://estevanfg.jusbrasil.com.br/artigos/317924376/tipos-de-assedio-moral-

no-trabalho>. Acesso em: 10/10/2021. 

 

HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral: a violência perversa no cotidiano. 5ª 

ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; 2002. Acesso em 28.Set.2021 

 

PRUDÊNCIO, Simone Silva. Assédio Moral e Sexual nas Relações de Trabalho. 

Revista da Faculdade de Uberlândia. Uberlândia, 2012. v 40. Portal disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/revistafadir/article/viewFile/18489/15067>.  

 

RODRIGUES, Cristiano. Direito Penal: parte especial II. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Portal disponível em: < 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.ht

ml#SUM-392>. Acesso em 29.Out.2021 

 

ZANETTI, Robson. Assédio moral no trabalho. 2008. Disponível em: 

<http://www.robsonzanetti.com.br/wp-content/uploads/2017/04/assdiomoral-

170124125903.pdf>. Acesso em 28.Set.2021 

 

Portal Âmbito Jurídico disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-

172/assedio-moral-e-assedio-sexual-no-ambiente-de-trabalho/amp/. Acesso em: 

04.Out.2021 

 

Portal Jus disponível em: https://jus.com.br/artigos/54777/assedio-da-mulher-no-

trabalho-consequencia-social-ou-historica. Acesso em: 04.Out.2021 

 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#SUM-392
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#SUM-392
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-172/assedio-moral-e-assedio-sexual-no-ambiente-de-trabalho/amp/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-172/assedio-moral-e-assedio-sexual-no-ambiente-de-trabalho/amp/
https://jus.com.br/artigos/54777/assedio-da-mulher-no-trabalho-consequencia-social-ou-historica
https://jus.com.br/artigos/54777/assedio-da-mulher-no-trabalho-consequencia-social-ou-historica


19 

 

DESTE, Janete Aparecida. PACHECO, Fábio Luiz. Assédio moral por 

competência e o teletrabalho na pandemia. Portal disponível em: <https://simpe-

rs.multiscreensite.com/assedio-moral-por-competencia-e-oteletrabalho-na-

pandemia>, Acesso em 27Out.2021 

 

BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, que estabelece a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Portal disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- 

relconf/documents/meetingdocument/wcms_711719.pdf. . Acesso em: 27 Out.2021 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Conferencia Internacional 

delTrabajo. Convenio 190: sobre laeliminación de laviolencia y elacosoenel mundo 

deltrabajo, 2019. Disponível em:<>. Acesso em: 27 Out.2021 

 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. SANTOS, Claiz Maria Pereira Gunça dos. op. cit., p. 

14. Acesso em: 27.Out.2021 

 

Portal Notícias disponível em: 

<https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/04/16/bahia-tem-cerca-de-100-

profissionais-de-saude-contaminados-com-covid-19-sindicato-reclama-de-faltas-de-

epis.ghtml,> Acesso em: 27 Out.2021. 

 

Portal Vida Bancaria disponível em: http://www.vidabancaria.com.br/igualdade 

Acesso em: 28.Out. 2021 

 

Portal Jornal Dfnoticias disponível em: https://jornaldfnoticias.com.br/assedio-

moral-dispara-na-pandemia Acesso em: 28.Out.2021 

 

Cassito, M. G. et al. (2003) Sensibilizando para o assédio psicológico no 

trabalho. Acesso em 08 de Out.2021. 

 

 


